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Povrch rotačního tělesa
Princip:
Řezy kolmými na osu rozřežeme těleso na „plátky“. Tentokrát
nás zajímá „slupka“ jednotlivých plátků.
Každý plátek můžeme aproximovat pláštěm jistého komolého kužele. Plášť vytvoří úsečka Δ𝑠𝑖 , rotující kolem osy 𝑜𝑥 .
Aproximace povrchu pláště tělesa závisí na charakteru funkce
a na počtu vepsaných komolých kuželů.
Postupně zjemňujeme dělení intervalu – aproximace se zvětšuje.
Obsah každého „plošného elementu“ je kladné reálné číslo.
Plošné elementy (kladná čísla jako v případě aproximace obsahů
ploch) sečteme pomocí určitého integrálu.

a obsah jeho pláště Q.

Rozřežeme rotační těleso na „plátky“
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Obr. 3.21: Rotačnı́ těleso

Rotace křivočarého lichoběžníka kolem 𝒐𝒙

přímkami x = a , x = b a osou x. Rotací tohoto křivočarého

otační těleso. Naším cílem bude vypočítat objem tohoto těl

Obr. 3.3.1. Rotace křivočarého lichoběžníka

Povrchový
element
ěleso krájíte na kráječi
jako šunku.
Tentokrát nás zajímá slu

Obr. 3.4.2. Rozřezání tělesa na tenké plátky

Povrchový element:
Komolý kužel o poloměru podstavy 𝑓 (𝜉𝑖 ), výšce Δ𝑥𝑖 a straně Δ𝑠𝑖 .
Povrch pláště – povrchového elementu je:
Δ𝑆𝑖 ≈ 2𝜋 ⋅ 𝑓 (𝜉𝑖 ) ⋅ Δ𝑠𝑖

Povrch pláště celého tělesa
Přibližně roven součtu povrchů plátků (komolých kuželů) tj:
𝑛

𝑛

𝑆 ≈ ∑ Δ𝑆𝑖 = ∑ 2𝜋 ⋅ 𝑓 (𝜉𝑖 ) ⋅ Δ𝑠𝑖
𝑖=1

𝑖=1

Zjemňujme dělení
Čím bude dělení intervalu jemnější, tím méně se bude součet povrchů
plátků lišit od povrchu pláště daného tělesa.
Povrch pláště deﬁnujeme jako limitu tohoto součtu pro 𝒏 → ∞
tj. 𝞓𝒔𝒊 → 𝟬.

Klademe tedy:

𝑏

𝑆 = 2𝜋 ∫ 𝑓 (𝑥) d𝑠
𝑎

Délkový element 𝐝𝒔 :
Z kapitoly o délce křivky víme, že pro element délky křivky d𝑠 platí:
2
𝑑𝑦
2
d𝑠 = √(𝑑𝑥)2 + (𝑑𝑦)2 = √1 + ( ) d𝑥 = √1 + [𝑓 ′(𝑥)] d𝑥
𝑑𝑥

Dosazením do předchozího vzorce dostaneme:
𝑏

2
𝑆 = 2𝜋 ∫ 𝑓 (𝑥)√1 + [𝑓 ′(𝑥)] d𝑥
𝑎

Povrch pláště rotačního tělesa

Nechť je funkce 𝑓 (𝑥) spojitá a nezáporná na intervalu ⟨𝑎, 𝑏⟩ a má zde
spojitou derivaci 𝑓 ′(𝑥). Pak pro obsah rotační plochy vzniklé rotací
oblouku křivky 𝑓 : 𝑦 = 𝑓 (𝑥) kolem osy 𝑜𝑥 platí:
𝑏

2
𝑆 = 2𝜋 ∫ 𝑓 (𝑥)√1 + [𝑓 ′(𝑥)] d𝑥
𝑎

POZN: Pokud chceme spočítat povrch celého rotačního tělesa, musíme přičíst k ploše pláště ještě obsahy dvou kruhů, které tvoří pomyslné podstavy rotačních těles. Kruhy mají poloměry 𝑓 (𝑎) a 𝑓 (𝑏),
kde 𝑎, 𝑏 jsou integrační meze.
Podstavy tak mají obsahy 𝑆1 = 𝜋𝑓 2 (𝑎), 𝑆2 = 𝜋𝑓 2 (𝑏).

Odvození základních vzorců
Úloha:
Ověřte základní vzorec pro povrch kužele s podstavou o poloměru 𝑟
a výškou 𝑣.

Návod: Umístěte do souřadné soustavy vhodně přímku, jejíž rotací
kolem osy 𝑜𝑥 na jistém intervalu vznikne požadovaný kužel a následně určete jeho povrch.

Úloha:
Ověřte základní vzorec pro povrch koule o poloměru 𝑟 .

Návod: Umístěte do souřadné soustavy vhodně kružnici, jejíž rotací
kolem osy 𝑜𝑥 na jistém intervalu vznikne požadovaná koule.
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