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1. OBALOVÉ PLOCHY 

Plocha, obecně vzniká zákonným spojitým pohybem křiv-
ky, lhostejno, zda rovinné či prostorové, která se při tomto 
pohybu nemusí nebo může i podle určitého daného zákona 
měniti. Takto vzniká plocha jako souhrn nekonečně mno-
hých křivek. Plochu lze však vytvořiti i jiným způsobem. 
Vytkneme v prostoru určitou plochu a přikážeme jí zákonný 
spojitý pohyb, při čemž plocha se bud nemusí, nebo může 
i podle daného pravidla měnit. Všechny tyto plochy obalí 
plochu novou, kterou nazýváme jejich plochou obalovou; 
jsou jí vesměs obaleny. Vytkněme řadu ploch 1e, 2e, 3e, 4e, ..., 
které se postupně protínají v křivkách 1h, 2k, 3k,..., urču-
jících v nich plošné proužky (Wh), (2kak), .... Plochy 1e, 
2e, ... se dotýkají nové plochy, plochy rj a to vždy v mezích 
těchto proužků. Přejdeme-li k mezi, t. j. předpokládáme-li 
nekonečně mnoho ploch e následujících po sobě v malých 
odlehlostech, bude konečně v limitě obalová plocha r] totožná 
se souhrnem křivek k a dotkne se vždy plochy obalené e 
podél křivky k, limitní polohy křivky, v níž e protíná plochu 
blízkou pro případ, že se tato plocha neomezeně blíží ploše c. 
Křivky k nazýváme charakteristikami obalové plochy rj. 

Lze proto vyšlo viti větu: 
Pohybem plochy e v prostoru vzniká obalová plocha rj, do-

týkající se všech ploch e jako obalovaných a dotýká se jich podle 
příslušných charakteristik k. 

Tím je dána možnost v libovolném bodě plochy rj, dané 
jako obalové plochy ploch e, sestrojiti tečnou rovinu a nor-
málu. Daným bodem B prochází na rj určitá charakteristika 
k, k níž přísluší i určitá plocha e. Tečná rovina r této plochy 
e v bodě B je již i tečnou rovinou plochy t] v tomto bodě. 
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