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Abstrakt
Tématem této disertační práce je geometrie, její praktické využití v architektonické praxi
(především její aplikace ve výpočetní technice během návrhu a realizace staveb) a způsob její
výuky na školách architektury v současnosti.
Disertační práce systematizuje a popisuje konstrukce a vlastnosti geometrických objektů,
jejich modelování v CAD systémech a příklady jejich použití v praxi, v některých případech
včetně způsobu realizace. Geometrické objekty jsou systematicky členěny od bodu přes
křivky a plochy až po tělesa.
Závěrem práce je návrh úpravy výuky geometrie na školách architektury tak, aby
podporovala rozvoj prostorové představivosti na úkor „drilu“ a získané znalosti byly přímo
využitelné v architektonické praxi.
Doplňkový výzkum (v příloze) analyzuje současný stav výuky geometrie na vybraných
evropských školách architektury. Výzkum byl zaměřen na obsah a formu vybraných kurzů a
jejich vliv na rozvoj prostorové představivosti.
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Architektura, geometrie, konstrukce křivek, konstrukce ploch, konstrukce těles, CAD
modelování, prostorová představivost.

Abstract
The topic of this thesis is geometry, its practical usage in architect’s profession (especially
its application in computer design and realization of buildings) and its current way of teaching
at schools of architecture.
The thesis systematically describes geometric objects’ construction and properties, its
modelling in CAD systems and examples of its usage in architecture, in some cases including
the way of its realization. Geometric objects are systematically organized into chapters about
point, curves, surfaces and solids.
The outcome of the thesis is a concept of geometry courses modification in the way that
they encourage the spatial imagination development instead of “drill” and the gained
knowledge is directly useful in architect’s profession.
A supplementary research (in appendix) analyses the state-of-the-art of teaching of
geometry at selected schools of architecture in Europe and its effect to spatial imagination
development. The research was focused at contents and form of the selected geometry courses
and its influence to spatial imagination.
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solids, CAD modelling, spatial imagination.
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1 Úvod
1.1 Cíl práce
Cílem disertační práce bylo systematizovat a popsat konstrukce geometrických objektů
používaných v architektuře a jejich aplikaci v modelování v CAD systémech (včetně
složitějších geometrických a algebraických křivek a ploch), se zaměřením na možné využití
poznatků ve vzdělávání budoucích architektů. Nedílnou součástí této analýzy byl výběr a
rozbor vhodných ilustračních příkladů aplikace jednotlivých geometrických objektů
v architektuře (od historické po soudobou).
Tento výzkum měl odhalit nedostatky v přípravě architekta ve vztahu k dnešní praxi, tj. ve
vztahu k výpočetní technice a realizaci staveb. Získané poznatky měly pomoci určit, které
geometrické konstrukce a postupy jsou potřebné k modelování architektury v CADu a které
jsou dnes zbytečné, protože jejich znalost představuje pouze dril, který je právě výpočetní
technikou nahrazen. Ambicí této práce nebylo objevit nové geometrické vlastnosti,
matematické modely ani konstrukce.
Současný stav výuky geometrie na školách architektury byl analyzován v rámci
doplňkového výzkumu. Protože obvykle deklarovaným cílem výuky geometrie je mj. rozvoj
prostorové představivosti posluchačů jako jedné z důležitých schopností architekta, byl
výzkum vybraných kurzů zaměřen nejen na jejich obsah a formu, ale také na jejich vliv na
prostorovou představivost studentů.
Tento výzkum ukázal, že výuka geometrie je v současnosti na českých školách
architektury zaměřena na deskriptivní geometrii a na rozdíl od některých evropských škol
stále klade důraz i na složité geometrické konstrukce na úkor informací použitelných v praxi.
Doplňkový výzkum včetně podrobných výsledků je popsán v příloze.
V závěru práce navrhuji jak využít získané poznatky ve výuce na škole architektury.

1.2 Obsah a struktura práce
V disertační práci se zabývám geometrickými objekty, jejich geometrickými vlastnostmi a
konstrukcí, modelováním v CAD systémech a jejich použitím v architektuře.
V úvodní kapitole se v nezbytné míře věnuji potřebným geometrickým základům, tj.
definici Euklidovského prostoru a Karteziánské souřadnicové soustavy, geometrickým
transformacím a promítání.
Dále je práce členěna podle jednotlivých skupin geometrických objektů na tyto kapitoly:
•

bod;

•

křivky (kapitola je dále členěna podle druhů křivek – přímka, kuželosečky, řetězovka,
sinusoida, spirály, cykloidy a křivky volných tvarů);
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•

plochy (kapitola je dále členěna podle způsobu popisu ploch – geometrická
reprezentace, reprezentace pomocí volných ploch, reprezentace pomocí polygonální
sítě);

• tělesa (v kapitole stručně popisuji různé způsoby modelování těles v CAD systémech).
Jednotlivým objektům se věnuji podrobně z následujících hledisek:
•

definice, geometrické a analytické vlastnosti;

•

konstrukce v syntetické geometrii;

•

modelování v CAD systémech;

• reálné uplatnění v architektuře.
Jednotlivá hlediska nejsou striktně oddělena, poznatky se navzájem doplňují. Text je
zpracován formou syntézy z dostupných materiálů.
Křivky a plochy v architektuře
Protože architektura je tvořena hmotou (z geometrického hlediska tělesy), křivky ani
plochy v geometrickém slova smyslu se v architektuře neobjevují. Pozorovatel však vnímá
plochy ohraničující tělesa, u některých ploch i křivky, které tyto plochy tvoří.
U jednotlivých kapitol modelování ploch a křivek jsou uvedeny příklady jejich aplikace
v architektuře (u křivek jsem zpravidla volil válcové plochy, kde jsou tvořící křivky nejlépe
patrné). Věnuji se též způsobu realizace některých vybraných staveb.
V tomto přehledu nejsou zahrnuty přímky a rovinné plochy. Přehled je zaměřen na
geometrii, jeho úkolem není podat ucelený přehled teorie a historie architektury.
Modelování objektů v CAD systémech
Každý CAD systém využívá pro tvorbu geometrického modelu základních prvků (primitiv,
entit, objektů), jako je bod, úsečka, kružnice, křivka, plocha, těleso a další. Každý program
může využívat jinou sadu těchto základních objektů. Tyto objekty mají definovaný
matematický model, kterým CAD systém vytvoří geometrickou podobu objektu na základě
uživatelem zadaných geometrických vlastností (např. řídící body křivky nebo základna, výška
a umístění hranolu). Zpravidla je možnost objektu také přiřadit další vlastnosti, jako je barva,
tloušťka čáry, typ čáry nebo vlastnosti pro vizualizaci jako materiál, chování při osvětlení a
podobně[25].
Jednotlivé základní objekty, jejich způsob použití v CAD systémech (především
v programech AutoCAD a Rhinoceros), jsou osvětleny v jednotlivých kapitolách o
modelování křivek, ploch a těles.
Geometrické a analytické vlastnosti a geometrické konstrukce křivek a ploch
CAD systémy umožňují přímé modelování některých geometrických objektů, přesto
znalost jejich geometrických a analytických vlastností zjednodušuje a zpřesňuje práci při
modelování složitějších sestav objektů.
U objektů, které v daném CAD systému nelze modelovat přímo, je třeba použít
geometrické konstrukce.
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Z těchto důvodů se v textu věnuji také analytickým i geometrickým vlastnostem a
geometrickým konstrukcím křivek a ploch, v míře nezbytně nutné k danému účelu.

1.3 Vymezení základních pojmů
1.3.1 Geometrie
Část matematiky zabývající se studiem vlastností rovinných a prostorových útvarů. Slovo
vzniklo jako složenina řeckých slov gé (země) a metrein (měřit)[69]. Z geometrických
disciplín nutno zmínit především analytickou, euklidovskou (syntetickou) a deskriptivní
geometrii.
Syntetická geometrie
Syntetická geometrie pracuje se samotnými geometrickými objekty a jejich obrazy (tj.
syntetickými reprezentacemi) a pro řešení prostorových úloh používá geometrických
konstrukcí[55].
Analytická geometrie
Analytická geometrie objekty reprezentuje čísly (přesněji množinou bodů určitých
vlastností, které jsou dané číselnou charakteristikou), geometrické konstrukce nahrazuje
aritmetickými výpočty[55].
Deskriptivní geometrie
Deskriptivní (tj. popisná) geometrie vytváří jednoznačné názorné obrazy trojrozměrných
objektů a naopak dává možnost zpětně dané obrazy jednoznačně prostorově interpretovat
[65].
V této kapitolce nemůže chybět úryvek z Ottova slovníku naučného [66]: „Geometrie
deskriptivní (měřictví zobrazující) – jest věda o geometricky určitém zobrazování. Předmětem
zobrazení takového mohou býti tělesa hmotná, která v prostoru buď skutečně se nalézají, nebo
která teprve sdělána býti mají, jakož i útvary geometrické, které abstrakcí z předmětů
hmotných byly vyvozeny. Účel pak zobrazení může být dvojí: buď aby se obrazem vyjádřil
pojem o tvaru, velikosti a poloze předmětu zobrazeného, aneb aby se obrazem vzbudil dojem
co možná příbuzný dojmu působenému předmětem skutečným.“
Deskriptivní geometrie využívá metody syntetické geometrie.

1.3.2 CAD
Zkratka z Computer Aided Design (návrh pomocí počítače). Jedná se o počítačem
podporované řešení úloh v konstrukci a technické přípravě výroby. CAD programy slouží k
provádění výkresů, k usnadnění práce konstruktérů při návrhu strojů a zařízení, architektům
pro projekci staveb; umějí vymodelovat i prostorový model a zobrazit ho. Těchto programů je
řada, např. AutoCAD, Rhinoceros, Microstation, Nemetchek a další, z nichž některé jsou
specializované pro architekty).
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Výstupy z CAD programů (systémů) mohou sloužit jako podklad pro CAM (Computer
Aided Manufacturing – počítačem řízená výroba). Souhrnný název je CAE (Computer Aided
Engineering) [69].
CAD používá metody analytické geometrie.

1.3.3 Prostorová představivost
Prostorové vnímání a představivost definuje psycholog L. L. Thurston ve své práci z konce
30. let 20. století [49] jako schopnost vnímat (rozpoznávat) prostorové vztahy a útvary a
v mysli s nimi zacházet. Prostorovou představivost považuje za jednu ze složek (dílčích
schopností) inteligence, kterých definoval sedm: verbální myšlení (porozumění), slovní
plynulost, zacházení s čísly, prostorová představivost, paměť, pohotovost vnímání a úsudek.
Další psychologové považují prostorovou představivost za vlohu či schopnost. Vloha je
vrozený předpoklad, genetická podmíněná dispozice důležitá pro rozvoj schopnosti.
Schopnost se z vlohy rozvíjí cvičením. Nadání je mimořádně vyvinutou vlohou, talent
mimořádně vyvinutou schopností [29].
Z předchozích definic je zřejmé, že pojem prostorové představivosti v sobě zahrnuje řadu
různých dílčích schopností, které mohou být u různých jedinců vyvinuty různě, například:
•

prostorové porozumění, pochopení, interpretace

•

geometrické pochopení (prostorové čtení, psaní, řešení-myšlení)

•

prostorová orientace (ve městě, na dálniční křižovatce, v letadle, v tunelu)

•

řešení 3D puzzle

•

prostorové cítění

•

prostorová tvorba

Představivost a fantazie
Představa je vyvolaný obraz objektu, který již byl někdy v minulosti vnímán. Fantazie je
vytvoření obrazu něčeho, co nikdy vnímáno nebylo (je výsledkem snění, reprodukcí popisu
podaného druhou osobou nebo výsledkem tvořivosti). Myšlení a paměť sehrávají při
vytváření představ a fantazií nejdůležitější roli [29].
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2 Geometrické základy
2.1 Euklidovský prostor a souřadnicové soustavy
Euklidovský prostor je nejčastěji používaný geometrický prostor, kde je každému bodu
jednoznačně přiřazena trojice reálných čísel a naopak, každé trojici reálných čísel je přiřazen
právě jeden bod prostoru.
Způsob jednoznačného přiřazení trojice čísel každému bodu je dán tzv. souřadnicovou
soustavou. Je používáno několik druhů souřadnicových soustav: karteziánská, polární,
válcová a sférická.
Euklidovský prostor a souřadnicové systémy se používají jak v syntetické, tak analytické
geometrii, tedy i v CAD systémech (zde jsou rozměry prostoru omezené podle typu použitých
proměnných). Nejčastěji používanou souřadnicovou soustavou je karteziánská pravoúhlá
soustava, ostatními se dále zabývám.
Karteziánská pravoúhlá souřadnicová soustava je určena svým počátkem O, což je
libovolně zvolený pevný bod v prostoru, a třemi na sebe kolmými přímkami (nazývanými
osy) x, y, z, které se protínají v počátku O. Dále je určena zvolenou kladnou orientací os a
jednotkovou délkou. Máme-li takto zvolenou souřadnicovou soustavu, můžeme každému
bodu Euklidovského prostoru A přiřadit jeho souřadnice A[xA,yA,zA], viz obr. 1a)[55].

b) Pozitivní karteziánská soustava:
palec pravé ruky ukazuje směr osy x,
ukazovák osy y a prostředník osy z.

a) Souřadnice bodu A.

c) Negativní karteziánská soustava:
palec levé ruky ukazuje směr osy x,
ukazovák osy y a prostředník osy z.

obr. 1 Kartuziánský souřadnicový systém
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Kladná orientace os v karteziánské souřadnicové soustavě může být zvolena dvojí:
pozitivní (pravá) a negativní (levá). Pozitivní je standardní a je používána v CAD systémech.
Běžně používanou mnemotechnickou pomůckou je pravidlo pravé ruky (obr. 1bc).
Karteziánský souřadnicový systém lze použít rovněž v dvourozměrném prostoru.

2.2 Geometrické transformace
Geometrická transformace prostoru je zobrazení geometrického prostoru na sebe sama, ve
kterém je každému bodu prostoru přiřazen právě jeden bod prostoru podle pevně daného
pravidla.
Lineární geometrická transformace je taková transformace, kdy obrazem každé přímky je
přímka.
Mezi základní geometrické transformace patří posunutí, rotace, změna měřítka a zrcadlení.
Jednotlivé transformace lze skládat.
Transformaci lze aplikovat jen na část geometrického prostoru (na jednotlivé objekty) nebo
na celý geometrický prostor (na souřadnicový systém). Obě tyto možnosti mají široké využití
v počítačovém modelování.

2.2.1 Změna souřadnicové soustavy
Aplikuje-li se posunutí a/nebo otočení (viz kap. 2.2.2 a 2.2.3) na vlastní souřadnicovou
soustavu, nezmění se geometrie jednotlivých objektů ani jejich vzájemné uspořádání, pouze
jejich umístění vůči souřadnicové soustavě (tj. souřadnice jednotlivých bodů).
Ačkoliv se zdá význam takové operace jako zbytečný, u modelování objektů v CADu má
změna souřadnicové soustavy nezastupitelné místo.
Teoreticky lze aplikovat na souřadnicovou soustavu i jiné geometrické transformace
(zrcadlení, změna měřítka), což ale není prakticky využitelné.
Změna souřadnicové soustavy v CADu:
CAD systémy zjednodušují modelování objektů tak, že využívají tzv. „kreslící rovinu“
(pojem se může v jednotlivých programech lišit) – rovinu xy. Kreslící rovina je využívána
v následujících případech:
•

Pokud není zadána třetí (z) souřadnice bodu (numericky nebo „přichycením“ – viz
kap. 3), kreslíme v této rovině (tj. z=0).

•

Řada nástrojů využívá jako základního nastavení právě kreslící rovinu. Např. při
otočení (kap.2.2.3) je osa otáčení kolmá k této rovině a stačí zadat bod; u zrcadlení
(kap. 2.2.4) je rovina zrcadlení kolmá na tuto rovinu a stačí zadat dva body; u
modelování válcových ploch (kap. 5.1.6, tab. 12) mohou být řídící přímky
v základním nastavení kolmé ke kreslící rovině.

• Rovinné objekty jsou kresleny v rovině rovnoběžné s kreslící rovinou.
Z uvedených případů je zřejmé, že může být praktické změnit rovinu kreslení (pomocí
změny souřadnicové soustavy). V CAD programech je změna souřadnicové soustavy
používána pouze ke změně kreslící roviny, všechny body zůstávají i nadále definovány
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vzhledem k původní souřadnicové soustavě, která se nazývá globální (world coordinate
system). K té se lze kdykoli vrátit.
V AutoCADu je změněná souřadnicová soustava nazývána uživatelská (user coordinate
system) a její změna se provádí pomocí příkazu UCS. Souřadnicovou soustavu lze posunout
(její počátek), otočit (různými způsoby), přizpůsobit (objektu, pohledu) a další možnosti (krok
zpět, dopředu, uložení).
V Rhinoceru je použit pojem kreslící rovina (construction plane), pracuje se s ní pomocí
příkazu CPlane. Možnosti jsou prakticky stejné jako v AutoCADu.

2.2.2 Posunutí
Posunutím se rozumí taková transformace, kdy všechny body jsou posunuty o stejnou
vzdálenost ve stejném směru (o vektor posunutí). Jinými slovy souřadnice všech bodů se
změní o stejnou hodnotu.

obr. 2 Posunutí

Analytický zápis pro posunutí bodu ve 3D:
A[xA,yA,zA] → A΄[xA+x,yA+y,zA+z], kde x, y, a z jsou souřadnice vektoru posunutí.
Posunutí objektu v CADu:
Při posunutí objektu je třeba zadat vektor posunutí, nejčastěji určením dvou bodů, tj.
bodem a jeho posunutým obrazem. Přímo vektor posunutí lze zadat numericky tak, že jako
první bod zvolit počátek souřadnicové soustavy 0,0,0 a jako druhý souřadnice vektoru
x,y,z. Případně lze zvolit první bod libovolný a druhý bod zadat ve tvaru pro relativní
souřadnice – @x,y,z. Nástroj pro posunutí může obsahovat volbu pro zadání numerické
hodnoty vektoru posunutí.
V AutoCADu je pro posunutí příkaz MOVE (pro zadání vektoru posunutí je možnost
Displacement), v Rhinoceru Move (lze omezit pohyb na vertikální).
Příkaz COPY (Copy) zachová původní objekty.
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2.2.3 Otočení (rotace)
Při otočení jsou všechny body otočeny po kružnici o určitý orientovaný úhel. Všechny
kružnice mají stejný střed (střed otáčení). Otáčí-li se objekt v prostoru, musí ležet všechny
kružnice na rovnoběžných rovinách, musí být tedy dána přímka, na kterou budou všechny
roviny kolmé. Tato přímka je spojnice všech středů otáčení a nazývá se osou otáčení.
Otočení je tedy dáno orientovaným úhlem a osou (v rovině středem) otáčení.

obr. 3 Otočení

Analytický zápis pro otočení bodu ve 2D:
Analytické rovnice pro otáčení jsou složitější než pro posunutí, pro zjednodušení uvádím
rovnice pro otočení v rovině, kde středem otáčení je počátek O[0,0]:
A[xA,yA]→ A΄[xA·cosγ − yA·sinγ, xA·sinγ + yA·cosγ] [25], kde γ je orientovaný úhel otočení.
Otočení objektu v CADu:
Při otáčení objektu je třeba zadat osu otáčení a úhel otočení. Ten lze zadat numericky
(kladný směr je proti směru hodinových ručiček) nebo pomocí dvou bodů (původního a jeho
obrazu) a zadané osy otáčení.
Zpravidla se zadává „střed“ otáčení – osa otáčení jím prochází a je kolmá na rovinu
kreslení (xy). V případě otáčení podle jinak orientované osy je nutné buď použít jiný příkaz
nebo zvolit jinou souřadnicovou soustavu (kap. 2.2.1).
K otočení je v AutoCADu příkaz ROTATE. Zadává se „střed“ otáčení a poté úhel otočení.
Úhel se zadává numericky nebo jako jeden bod (v tomto případě je původní úhel 0° – přímka
rovnoběžná s osou x). Původní úhel lze určit pomocí možnosti Reference.
Pro otáčení podle libovolně zadané osy je příkaz ROTATE3D.
V Rhinoceru jsou totožné příkazy Rotate a Rotate3D. Zadává se střed (osa) otáčení,
hodnota úhlu otočení nebo dva body.
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2.2.4 Zrcadlení (osová / rovinná souměrnost)
Zrcadlení je transformace, při níž obrazy bodů leží na kolmici k rovině zrcadlení
(souměrnosti) a jsou od této roviny stejně vzdálené jako jejich vzory. Ve dvourozměrném
prostoru je zrcadlení analogické podle osy zrcadlení (souměrnosti).

obr. 4 Zrcadlení

Analytický zápis zrcadlení bodu ve 3D:
•

Pokud je rovinou zrcadlení půdorysna (rovina xy): A[xA,yA,zA] → A΄[xA,yA,-zA].

•

Pokud je rovinou zrcadlení nárysna (rovina zx): A[xA,yA,zA] → A΄[xA,-yA,zA].

•

Pokud je rovinou zrcadlení bokorysna (rovina yz): A[xA,yA,zA] → A΄[-xA,yA,zA].

Zrcadlení objektu v CADu:
Při zrcadlení objektu je třeba určit rovinu zrcadlení.
Zpravidla se zadává dvěma body jako „osa“ zrcadlení – rovina zrcadlení jí prochází a je
kolmá na rovinu kreslení (xy). V případě zrcadlení podle jiné roviny lze buď použít jiný
příkaz nebo zvolit jinou souřadnicovou soustavu (kap. 2.2.1).
K zrcadlení v AutoCADu se používá příkaz MIRROR, kde se zadává „osa“ zrcadlení (lze
změnit rovinu kreslení, kap. 2.2.1) nebo MIRROR3D, kde zadáváme rovinu zrcadlení (třemi
body nebo jako rovinu rovnoběžnou s některou nárysnou v uživatelském souřadnicovém
systému).
V Rhinoceru je jeden příkaz Mirror, obecná rovina zrcadlení se zadává možností
3Points.

2.2.5 Zvětšení/zmenšení (změna měřítka)
Při změně měřítka se vzdálenost všech bodů od daného bodu (středu změny měřítka)
násobí faktorem změny měřítka n>0. Je-li n<1 jedná se o zmenšení, je-li n>1 jedná se o
zvětšení. Při n=1 jsou transformované objekty identické jako jejich vzory.
Při změně měřítka lze použít tři různé faktory n, m, k pro tři různé, vzájemně kolmé
vzdálenosti bodu od středu zvětšení. Takovéto zvětšení se nazývá nestejnoměrné. Směry

Jan Foretník

strana 23/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika
těchto vzdáleností nemusí být shodné se směrem os souřadnicové soustavy, v tom případě je
třeba směr určit, nebo změnit souřadnicovou soustavu.
Nestejnoměrné zvětšení v rovině lze získat také pomocí kolmé osové afinity v rovině,
pokud vzory a obrazy leží na stejné straně od osy afinity. Faktor změny měřítka ve směru osy
afinity je 1.

obr. 5 Změna měřítka

Analytický zápis změny měřítka:
•

Změna měřítka podle počátku: A[xA,yA,zA] → A΄[n·xA, n·yA, n·zA]

•

Nestejnoměrná změna měřítka podle počátku rovnoběžná s osami souřadnicového
systému: A[xA,yA,zA] → A΄[n·xA, m·yA, k·zA]

Zvětšení objektu v CADu:
Při změně měřítka se určuje střed zvětšení a poměr zvětšení (zpravidla numericky nebo
jako poměr dvou zadaných vzdáleností). V případě nestejnoměrné změny měřítka se směr
zvětšení určuje buď dvojicí bodů (střed zvětšení a bod) nebo podle směru os kreslící roviny.
Zvětšení se v AutoCADu provádí pomocí příkazu SCALE. Zadává se střed zvětšení a
faktor n. Ten lze zadat numericky nebo pomocí Reference (dvě délky určené zvolenými
body). Nestejnoměrné zvětšení AutoCAD nepodporuje, což lze omezeně obejít trikem přes
bloky.
Rhinoceros má pro změnu měřítka příkaz Scale (zadávají se přímo dvě různé délky
pomocí dvou referenčních bodů a středu zvětšení). Pomocí příkazu Scale1D lze zvětšit
objekt v jednom směru (směr zvětšení určen středem zvětšení a bodem, v obou dalších
směrech je faktor roven 1), Scale2D ve dvou směrech (ve směrech rovnoběžných s osami
kreslící roviny se stejným faktorem, vertikálně se nemění) nebo ScaleNU (tři různé faktory
změny měřítka, směr je určen podle směru os kreslící roviny).
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2.2.6 Skládání transformací
Transformace lze libovolně opakovat, vzhledem k tomu, že u každé transformace se jedná
o jednoznačné zobrazení, výsledkem je opět jednoznačné zobrazení.
Obecně stejné transformace v jiném pořadí mají jiný výsledek. Složená transformace může
být rovněž jinou základní transformací (obr. 6).
Zdánlivě složité složené transformace mohou někdy řešení naopak usnadnit. Analytický
zápis otočení kolem obecného středu lze například získat rozložením na jednodušší
transformace: posunutí středu otáčení do počátku, otočení kolem počátku a posunutí zpět.
Zrcadlení a posunutí může být zrcadlení kolem jiné osy, ale použití dvou transformací může
být jednodušší než hledání této osy.

a) Složením dvou zrcadlení je otočení objektu o
dvojnásobek úhlu, který svírají obě roviny
zrcadlení, osa otáčení je v jejich průniku.

b) Složením dvou zrcadlení s rovnoběžnými
rovinami zrcadlení je posun objektu o
dvojnásobek jejich vzdálenosti.

obr. 6 Složené transformace

2.3 Promítání
Promítáním se rozumí jednoznačné zobrazení (transformace) všech bodů prostoru do
roviny. Tato rovina je označována jako průmětna (může se jednat např. o papír nebo plochu
monitoru). Přehled možných druhů promítání je uveden v tab. 1.
Při daném promítání každému bodu odpovídá jednoznačně jeden obraz bodu. Naopak
každému obrazu bodu nelze jednoznačně přiřadit bod v prostoru. Z těchto důvodů je
v deskriptivní geometrii třeba pracovat s dalšími doplňujícími údaji, jako s průmětem
půdorysu bodu, kótou výšky bodu, sdruženým průmětem apod. Takto doplněné promítání se
nazývá jednojednoznačné[52].
CAD systémy modelují v prostoru a každý bod je určen třemi souřadnicemi (viz kap. 3).
Promítání je použito pouze jako výstup modelu na dvourozměrné zobrazovací zařízení
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(monitor, tiskárna) nebo při vizualizaci. Není tedy nutné, aby promítání bylo jednojednoznačné.
Detailní znalosti jsou nutné pro konstrukce v deskriptivní geometrii, CAD systémy
provádějí (kolmé rovnoběžné a středové) promítání automaticky a nutná je pouze základní
znalost (především pro správné nastavení). V tomto textu promítání tedy pouze stručně
popisuji, detailní popis včetně konstrukcí lze nalézt v literatuře (např. [52] nebo [25]).
tab. 1 Rozdělení promítání

podle zakřivení
promítacích čar

podle úhlu
podle uspořádání promítacích čar
promítacích čar k promítací
rovině

podle polohy
objektu
vzhledem
k promítací
rovině
zvláštní

kolmé

horní, přední a boční pohled
půdorysy a řezy
Mongeovo promítání
kótované promítání

axonometrie
rovnoběžné
zvláštní
přímky

kavalírní „perspektiva“
vojenská „perspektiva“

šikmé
obecná

šikmá axonometrie

zvláštní případy axonometrie:
izometrie, bimetrie

obecná

středové
středové promítání
lineární perspektiva
stereoskopická perspektiva

křivky

panoramatická perspektiva
speciální topografické projekce

2.3.1 Rovnoběžné promítání
Při rovnoběžném promítání jsou všechny promítací přímky rovnoběžné, a to buď kolmé na
průmětnu, nebo pod jiným úhlem (šikmé). Rovnoběžné promítání zachovává rovnoběžnost
přímek, rozměry objektů v rovnoběžných rovinách zkresluje stejně. V rovinách rovnoběžných
s průmětnou jsou objekty znázorněny ve skutečné velikosti.
Pokud je promítání kolmé a průmětna je umístěna ve speciální poloze vzhledem k objektu,
tj. rovnoběžně s některou důležitou rovinou, je průmětem půdorys (průmětna je vodorovně)
nebo nárys a bokorys (tj. řezy a ortogonální pohledy). Výhodou je zobrazení hlavních částí
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objektu ve skutečné velikosti, případně nezkreslených v měřítku. Jednojednoznačnosti se
dosahuje buď přidáním jedné či více sdružených průměten (Mongeovo promítání, ve stavební
praxi jsou sdruženými průměty půdorys a řez) nebo kótováním jedné ze souřadnic bodů
(kótované promítání, např. vrstevnice terénu).

obr. 7 Učebná pomůcka ku průmětnickému zobrazování plošných a tělesných útvarů
Pomůcka pracovala se třemi vzájemně sklopnými průmětnami, půdorysna byla opatřena čtercovou sítí, nárysna a
bokorysna sítí čtvercových otvorů. Na průmětny se sponami upevňovaly nárysy zobrazovaných těles. Jak tělesa,
tak nárysy bylo nutné „míti na skladě v různých tvarech a velikostech“[16].

Pokud je promítání kolmé a průmětna vzhledem k objektu je v obecné poloze, je průmět
nazýván axonometrie. Jednojednoznačnosti se dosahuje zobrazením dvojice bodů, tj.
axonometrickým zobrazením bodu a jeho půdorysu. Výhodou je vytvoření poměrně dobrého
prostorového dojmu při zachování rovnoběžnosti a snadné vynášení průmětu.
Ze šikmých promítání se v praxi využívá pouze tzv. kavalírní a vojenská „perspektiva“
(nejedná se o středové promítání). Vojenská perspektiva promítá na půdorysnu, kavalírní
perspektiva na nárysnu. Horizontální i vertikální vzdálenosti se zobrazují bez zkreslení. Obě
promítání lze použít k rychlému vynesení konceptu.
Promítání v CAD systémech je vždy středové, rovnoběžného je dosaženo dostatečně
velkou distancí[25]. CAD systémy umožňují pouze kolmé promítání. Rovnoběžné promítání
je určeno pozicí kamery (camera) a směrného bodu (target), tj. směrem promítání, viz
nastavení středového promítání.

2.3.2 Středové promítání
Středové promítání nezachovává rovnoběžnost a zkresluje vzdálenosti. Pokud je obraz
vzhledem k průmětně dál než střed promítání, je obraz o 180º otočen. Výhodou je zobrazení
vzdálenějších objektů jako menších a vytvoření dobrého prostorového dojmu z obrazu.
Středové promítání je podobné promítání skutečnosti v lidském oku.
Středové promítání je dáno středem promítání S a průmětnou. Bod průmětny H ležící na
kolmici k průmětně ze středu S se nazývá hlavní bod, přímka SH se nazývá hlavní přímka a
vzdálenost f = SH se nazývá distance nebo též ohnisková vzdálenost.

Jan Foretník

strana 27/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika
Zorný úhel (viz obr. 8) je výseč prostoru, který se promítne na průmětnu. Je dán tvarem a
velikostí průmětny a ohniskovou vzdáleností. Pokud je průmětna obdélníková (monitor, arch
papíru, políčko filmu) lze horizontální zorný úhel vyjádřit jako

α = 2 arctan(2af )

a vertikální zorný úhel jako

β = 2 arctan(2bf ) ,

kde f je ohnisková vzdálenost (též distance), tj. vzdálenost průmětny od středu promítání, a je
šířka průmětny a b je výška průmětny.
Pro lidský zrak je běžný zorný úhel cca 60º. Pokud je zorný úhel středového promítání
menší než tato hodnota, jedná se o přirozené zobrazení a nazývá se lineární perspektiva.
V CAD systémech se středové promítání zpravidla zadává pomocí středu promítání S (je
označován jako camera), směrného bodu určujícího směr hlavní přímky (target, nejedná se o
hlavní bod) a ohniskovou vzdáleností (focal length nebo lens length). Ohnisková vzdálenost
se zpravidla udává přepočítaná na velikost políčka kinofilmu (viz tab. 2). Zadáváme tak
v podstatě zorný úhel.
V AutoCADu se rovnoběžné a středové promítání přepíná pomocí proměnné
PERSPECTIVE. Pro nastavení lze použít příkaz DVIEW, jímž lze zadat pozici středu
promítání (možnost camera), pozici směrného bodu (target) a ohniskovou vzdálenost
(zoom). Možnost distance nemění ohniskovou vzdálenost, ale vzdálenost středu promítání
od směrného bodu (pokud tuto hodnotu změníme, je střed promítání přiblížen/oddálen od
směrného bodu). Příkaz nastavuje také směr rovnoběžného promítání.
V Rhinoceru se možnosti zobrazení nastavují příkazem ViewportProperties.
Pomocí tohoto příkazu lze také přepnout rovnoběžné a středové promítání, jinak jsou
možnosti stejné jako v AutoCADu.

obr. 8 Středové promítání
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tab. 2 Zorný úhel
ohnisková vzdálenost f

20mm

28mm

35mm

50mm

80mm

150mm

300mm

horizontální zorný úhel α

84,0º

65,5º

54,4º

39,6º

25,4º

13,7º

6,9º

vertikální zorný úhel β

61,9º

46,4º

37,8º

27,0º

17,1º

9,1º

4,6º

V tabulce je vyjádřena velikost zorného úhlu v závislosti na ohniskové vzdálenosti (distanci) pro kinofilm, kde
velikost políčka (průmětny) je horizontálně a=36mm a vertikálně b=24mm.
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3 Modelování objektů – bod
Bod je bezrozměrný element, nemá délku, plochu ani objem. Euklides původně definoval
bod jako „to, co nemá části“[14].
Bod je základním geometrickým prvkem, všechny ostatní geometrické objekty jsou
množinou bodů.
Bod se zpravidla vyznačuje křížkem (případně malým kroužkem) a popisuje velkým
tiskacím písmenem. Přestože bod nakreslený tužkou nebo na monitoru má svoji tloušťku,
jedná se pouze o reprezentaci bezrozměrného bodu.
V trojrozměrném Euklidovském prostoru s karteziánskou soustavou souřadnic je každý
bod určen trojicí souřadnic A[xA,yA,zA]. Viz také kapitola 2.1, obr. 1.
Některé zvláštní body mají vlastní název a případně i označení, patří mezi ně například:
•

určující bod přímky

•

krajní bod úsečky nebo polopřímky

•

vrchol (např. u mnohoúhelníku) – označují se dle abecedy A, B, C,… nebo K, L, M…

•

střed (kružnice, úsečky a další) – S

•

ohnisko (elipsa) – F

•

průsečík – P

•

bod dotyku – T

•

těžiště – T

•

řídící bod křivky – P

•

počátek souřadnicové soustavy – O

Bod v CADu:

V CAD systémech, které zpravidla používají karteziánský souřadnicový systém, je bod
určen trojicí souřadnic. Bod je tedy zadáván jako trojice čísel, např. bod ležící v počátku
souřadnicové soustavy se zadává jako 0,0,0. Bod lze také určit přímo na kreslící ploše
polohovacím zařízením (myší, tabletem). Aby takto zadaný bod byl přesný, umožňuje většina
CAD systémů se „přichytit“ na již dříve definované body (body, konce čar, středy, průsečíky
apod.). Kromě toho umožňují kvůli zrychlení zadávání i dalšími způsoby, např. relativní
souřadnice od předchozího bodu, bod na pomyslné spojnici apod.
Pro bod je vyčleněn zvláštní objekt, tento objekt je zpravidla využíván pouze jako
pomocný.
Ostatní objekty jsou definovány pomocí určujících bodů (koncové body, střed apod.). Tyto
body se zadávají analogicky.
V AutoCADu i Rhinoceru je pro bod zvláštní objekt point. Zadává se příkazem POINT /
Point. Body je možno vytvořit také příkazy jako DIVIDE / Divide (rozdělení křivky na

stejné díly), MEASURE (rozdělení křivky podle zadané vzdálenosti), ClosestPt (nejbližší
bod ležící na jiném objektu od zadaného bodu) a dalšími.
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Zadání souřadnic bodu (obecně, nejen pro vytvoření objektu point) v obou programech:
•

absolutně: 2,4,-3 (souřadnice x, y, z),

•

relativně: @2,4,-3 (vzdálenost Δx, Δy, Δy od předchozího zadaného bodu)

•

válcově (polárně) a sféricky

• některé příkazy mohou vyžadovat pouze 2D zadání (bez souřadnice z).
Dále AutoCAD i Rhinoceros umožňují „přichycení“ k různým jiným bodům (object snap /
osnap), zadání bodu na pomyslné přímce jdoucí z těchto bodů nebo z posledního zadaného
bodu (object snap tracking a polar tracking / smarttrack) pod úhly zadanými v nastavení. Je
také možné nastavit přichycení k pomyslné mřížce (snap mode).
Praktické je zadávání bodu pomocí polohovacího zařízení po jednotlivých souřadnicích
(coordinate filter) – .x,.y,.z, případně .xy,.yz,.zx.
Souřadnice bodu v AutoCADu lze zjistit příkazem ID, v Rhinoceru EvaluatePt.
Vzdálenost dvou bodů:

Vzdálenost dvou bodů lze určit pomocí Pythagorovy věty (viz obr. 9) jako
AB =

( x A − x B )2 + ( y A − y B ) 2 + ( z A − z B )2

.

Vzdálenost dvou bodů v AutoCADu se měří příkazem DIST, v Rhinoceru Distance.

obr. 9 Odvození vztahu pro vzdálenost dvou bodů pomocí Pythagorovy věty
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4 Modelování křivek
Křivka (čára) je jednorozměrný spojitý útvar. Lze ji také popsat jako útvar, který vznikne
jako trajektorie spojitého pohybu bodu v prostoru.
Analytický zápis křivky:

Z matematického hlediska se jedná o množinu bodů, jejichž souřadnice x, y, z vyhovují
parametrickým rovnicím:
x = x(t)
y = y(t)
z = z(t),
kde t je parametr, t ∈ R .
Pro zjednodušení se uvádí též v tzv. vektorovém tvaru[25]:
B(t ) = ( x(t ), y (t ), z (t )) .

(Například

přímku

zadanou

parametrickými

rovnicemi

x = x P + xm t , y = y P + y m t ,

z = z P + z m t lze zapsat ve vektorovém tvaru jako B(t ) = P + mt , viz kapitola 4.1)

Křivky bývají zpravidla omezené, potom t ∈ t1 ,t 2 . V počítačové grafice se zpravidla
používá parametr t '∈ 0,1 . Lze dokázat, že k parametrickým rovnicím jakékoli křivky na
intervalu t ∈ t1 , t 2

lze najít jiné parametrické rovnice, které na intervalu

t '∈ 0,1

reprezentují stejnou křivku[25]. Pro případ úsečky viz též kapitola 4.1.2.
Analytický zápis křivky ve 2D[25]:

Při práci v rovině (v dvourozměrném prostoru) lze kromě parametrických rovnic křivky
použít zápis v explicitním nebo implicitním tvaru.
•

parametrické rovnice: x = x(t), y = y(t), t ∈ t1 , t 2 ,
např. x = 3 cos t ; y = 2 sin t ; t ∈ 0, 2π )

•

explicitní tvar y=f(x), např. y = ± 23 9 − x 2

x2 y2
+
−1 = 0
9
4
Všechny tři uvedené příklady jsou různé analytické zápisy stejné elipsy (má střed
v počátku, velikost hlavní poloosy rovnoběžné s osou x je 3 a velikost vedlejší poloosy je 2,
viz kap. 4.2.5).
Explicitní tvar nemůže popsat každou křivku – což je patrné z příkladu (u elipsy se jedná
v podstatě o dvě funkce lišící se znaménkem).
V počítačové grafice se využívá parametrický zápis.
•

implicitní tvar f(x,y)=0, např.

Dělení křivek[53]:

•

Algebraické – křivky, u nichž známe analytické vyjádření (parametrické rovnice,
explicitní nebo implicitní tvar)
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•

Geometrické – křivky, u nichž známe geometrické vztahy

•

Empirické – ostatní křivky, „od ruky“.

Orientace křivky:

Křivka je orientována ve směru pohybu bodu (vzhledem ke zvyšující se hodnotě parametru
t). Orientace křivky nachází uplatnění při určení orientace plochy (úvod kapitoly 5) a u tvorby
geometrických ploch v CAD systémech v případě, že jsou zadány větším počtem tvořících
křivek (kap. 5.1.6).
Tečna, oskulační kružnice a normála[53]:

•

Tečna křivky v bodě A je přímka proložená tímto bodem a dalším bodem křivky A',
který je s bodem A soumezný (tzn. body A a A' jsou nekonečně blízko). Geometricky
se jedná o přímku, která se křivky dotýká právě v jednom bodě a neprotíná ji v okolí
tohoto bodu (výjimkou je inflexní bod, viz dále).
Tečný vektor v bodě A má stejný směr jako tečna, jeho velikost reprezentuje rychlost
pohybu bodu po křivce vzhledem k parametru t (jedná se o první derivaci
parametrických rovnic křivky)[18].

•

Oskulační kružnice křivky v bodě A je kružnice proložená bodem A křivky a dvěma
body A' a A'' s ním soumeznými. Oskulační kružnice leží v oskulační rovině.

•

Normála křivky v bodě A je přímka, která prochází bodem A a je kolmá k tečně.
V prostoru je nekonečně mnoho normál křivky v bodě A a vytvářejí normálovou
rovinu. Normála, která leží v oskulační rovině, se nazývá hlavní normála (prochází
středem oskulační kružnice). Normála kolmá k hlavní normále se nazývá binormála.

•

Frenetův trojhran křivky v bodě A je tvořen tečnou, hlavní normálou a binormálou.

obr. 10 Tečna, oskulační kružnice a normála
Na obrázku je šroubovice (prostorová křivka, viz kap.4.3.3) a její tečna (modře), hlavní normála s oskulační
kružnicí (červeně) a binormála (zeleně). Tečkovaně je vykreslen půdorys šroubovice a čerchovaně její osa.
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Křivost, torze[25]:

•

Křivost křivky v bodě A udává míru zakřivení křivky v jeho okolí, tj. míru změny
směru tečny. Je převrácenou hodnotou poloměru oskulační kružnice (např. oskulační
kružnice přímky je přímka, kterou lze považovat za kružnici s nekonečným
poloměrem; křivost je nulová).

•

Torze křivky v bodě A udává míru změny směru binormály. Křivky s nulovou torzí
jsou rovinné.

Spojitost:

(Pozn.: Řešení spojitostí je problémem diferenciální matematiky, v tomto textu jsou
popsány pouze geometrické dopady.)
Geometrická spojitost má následující geometrický význam a stupně[18]:
•

Geometrická spojitost G0 – křivka je spojitá v bodě A, pokud tento bod má soumezné
body z obou stran (tj. není izolovaný ani krajní, křivka v něm není přerušena).

•

Geometrická spojitost G1 – křivka je hladká v bodě A, pokud se v tomto bodě mění
směr tečny plynule (tj. má v tomto bodě pouze jednu tečnu, bod není bodem vratu ani
lomu).

•

Geometrická spojitost G2 – křivka má v bodě A geometrickou spojitost druhého
stupně, pokud se v tomto bodě mění plynule křivost.
Geometrická spojitost má význam u vnímání vzhledu křivek. Pokud je křivka v některém
bodě pouze G0 spojitá, je vnímána jako dvě křivky. Čím vyšší je řád geometrické spojitosti
křivky vyšší (alespoň G2 ve všech bodech), tím působí křivka plynulejším dojmem.
Parametrická spojitost počítá navíc s „rychlostí“ pohybu bodu vzhledem k parametru t (ten
si lze představit jako čas):
•

Parametrická spojitost C0 – stejná jako G0.

•

Parametrická spojitost C1 – rychlost pohybu bodu se mění plynule (tj. v bodě A má
křivka pouze jeden tečný vektor).

• Parametrická spojitost C2 – zrychlení pohybu bodu se mění plynule.
Parametrická spojitost má význam především tehdy, pokud křivka představuje pohyb
(objektu, kamery) v animaci. V tomto případě počítačové programy určují rychlost pohybu
podle parametru t, pokud je křivka C2 spojitá, jsou vyloučeny „skokové“ pohyby[18].
Křivka je Gn nebo Cn spojitá, pokud má tuto spojitost ve všech svých bodech. Cn spojitost
zpravidla zahrnuje i Gn spojitost, což neplatí obráceně. Parametricky zadané křivky jsou
zpravidla spojité[18], výjimkou mohou být např. NURBS křivky s neuniformním uzlovým
vektorem (viz kap. 4.4.3.2). Spojitost má význam zejména u navazování křivek, kde je třeba
zajistit spojitost i v místě spojení[25], např. kapitola 4.4.2.3.
Zvláštní body:

Křivky obecně mohou mít tyto zvláštní (singulární) body (obr. 11)[53]:
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•

Násobný bod (dvojnásobný a vícenásobný bod) – dvěma (nebo více) různým
hodnotám intervalu t odpovídá jeden bod. Tečna křivky ve vícenásobném bodě může
být odlišná pro různé hodnoty intervalu[55].

•

Izolovaný bod – bod, který nemá žádný soumezný bod

•

Bod lomu – bod, který má dvě různé tečny, křivka je v něm pouze G0 spojitá.

•

Bod vratu – bod, který má jednu tečnu, přesto v něm křivka není G1 spojitá, protože
se její směr mění o 180º.

•

Inflexní bod (bod obratu) – bod, ve kterém se mění křivost znaménko, je G2 spojitý,
křivost je v něm nulová. Tečna křivky v tomto bodě křivku protíná.
Všechny ostatní body křivky se nazývají regulární.

obr. 11 Singulární body křivky
A – dvojitý bod, B – bod lomu, C – bod vratu, D – inflexní bod
Na obrázku je znázorněna kubická b-spline křivka s 15 řídícími body a neuniformním uzlovým vektorem (viz
kap. 4.4.3). Modře jsou znázorněny tečny v singulárních bodech.

4.1 Přímka
Přímka je přímý jednorozměrný útvar (nemá žádnou tloušťku), který se oběma směry
rozpíná donekonečna (obr. 12a)[59].
Přímka je jednoznačně určená dvěma body.

a) přímka

b) polopřímka

c) úsečka

obr. 12 Přímka

Označení přímky:

•

podle bodů, kterými prochází – verzálkami se symbolem přímky nad nimi – např. AB

•

vlastní označení přímky – minuskami – např. a

Analytický zápis přímky:

•

3D parametricky:

Jan Foretník

strana 35/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika
x = x P + xm t
y = yP + y m t
z = z P + z m t , kde
t je nezávislá proměnná, t ∈ R , t ∈ (− ∞, ∞ )
x, y a z jsou souřadnice jednotlivých bodů B přímky
xP, yP a zP jsou souřadnice přímky pokud t=0 (bod P)
a xm, ym a zm jsou souřadnice vektoru m, který je rovnoběžný s přímkou.
Zjednodušený vektorový zápis má tvar:
B (t ) = P + mt

•

2D parametricky (analogicky k předchozímu):
x = x P + xm t
y = yP + y m t

•

2D explicitně:
x=m·y+b
Tato rovnice vyjadřuje souřadnici x dané přímky v závislosti na souřadnici y, m je
sklon přímky a b průsečík osy y.
Porovnáním s předchozím zápisem zjistíme, že:
x
m = m a b = x P − my P
ym

CAD:

Přímka není v CAD systémech obvyklým objektem, protože neumožňují pracovat
s nekonečně velkými čísly. Přesto AutoCAD nabízí objekt xline, který je ve skutečnosti jen
velmi dlouhou úsečkou. Tento objekt se zadává příkazem XLINE pomocí dvou bodů,
případně ve směru osy x nebo osy y pomocí jednoho bodu a je používán jako pomocný objekt
ke konstrukci dalších objektů.

4.1.1 Polopřímka
Polopřímka je část přímky vymezená jedním na ní ležícím bodem. Jedním směrem se
rozpíná do nekonečna. Polopřímka je jednoznačně určená dvěma body – krajním bodem a
jedním bodem na ní ležícím (obr. 12b).
Polopřímku označujeme podle krajního a pomocného bodu kapitálkami s označením
polopřímky nad nimi – např. AB .
V parametrickém zápise je omezen parametr t ∈ a, ∞ ) .
CAD:

Polopřímka (stejně jako přímka) není v CAD systémech obvyklá. AutoCAD nabízí
pomocný objekt ray, zadává se příkazem RAY pomocí dvou bodů (počátek a směr).
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4.1.2 Úsečka
Úsečka je část přímky vymezená dvěma body na ní ležícími (obr. 12c). Je nejkratší
spojnicí dvou bodů.
Úsečky se označují podle krajních bodů verzálkami se symbolem úsečky nad nimi – např.

AB . Úsečky mohou být označovány také minuskami, zpravidla pokud se jedná o části jiných
geometrických útvarů, např. strany trojúhelníka – a, b, c.
Parametrický zápis úsečky

Parametrické rovnice jsou stejné jako pro přímku, tj.:
x = x P + xm t
y = y P + y m t , kde t ∈ t1 ,t 2 , protože úsečka je omezena dvěma body.
Parametrické rovnice úsečky AB lze vyjádřit ze známých souřadnic bodů A(xA,yA) a
B(xB,yB). Interval parametru t lze zvolit (viz úvod kapitoly 4), tedy t ∈ 0,1 . Úsečka začíná
v bodě A, tedy pro t = 0 je x = xA a y = yA:
x A = xP + xm ⋅ 0 = x P
y A = y P + y m ⋅0 = y P
Úsečka končí v bodě B, tedy pro t = 1 je x = xB a y = yB:
x B = x P + x m ⋅ 1 , tj. x m = x B − x P = x B − x A
y B = y P + y m ⋅1 , tj. y m = y B − y P = y B − y A
Dosazením získaných hodnot xP, yP, xm a ym do původních rovnic lze vyjádřit parametrické
rovnice úsečky AB :

x = x A + (x B − x A )t
y = y A + ( y B − y A )t , kde t ∈ 0,1 .

Délka úsečky

Délka úsečky se zpravidla označuje dvěma svislými čarami kolem označení úsečky – AB .
Délka úsečky je stejná jako vzdálenost bodů A a B – AB (viz kapitola 3).
Platí, že bod C leží na úsečce AB právě tehdy, když |AC|+|CB|=|AB|.
Střed úsečky

Střed úsečky S je bod, pro který platí: S ∈ AB, AS = SB
Souměrnost úsečky

Úsečka je souměrná podle svého středu, osy, která prochází dvěma body úsečky nebo
prochází středem a je na ní kolmá.
Skládání úseček

Spojením více úseček v jejich krajních bodech vznikne lomená čára, případně uzavřený
mnohoúhelník. Geometrickým vlastnostem těchto útvarů se v této práci více nevěnuji.
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CAD:

CAD programy obsahují nástroje pro kreslení jednotlivých úseček, lomených čar i
mnohoúhelníků. Ty mohou být reprezentovány různými nebo stejnými objekty, což ovlivňuje
i možnosti jejich editace, viz následující příklady pro AutoCAD a Rhinoceros.
V AutoCADu je pro úsečku objekt line a pro lomenou čáru objekt polyline (rovinná
lomená čára může obsahovat i segmenty kružnic, ale ne segmenty jiných křivek), 2D
polyline (rovinná lomená čára, lze ji zaoblit, viz kap. 4.4.4) a 3D polyline (prostorová
lomená čára, lze ji zaoblit).
Zadávají se příkazy LINE, PLINE a 3DPOLY. Line, polyline a 2D polyline lze

vzájemně rozbíjet a spojovat pomocí EXPLODE a JOIN, měnit typ objektu lze pomocí
PEDIT. Tyto možnosti jsou pro 3D polyline omezené. Zaoblování lomených čar a jejich

další úpravy se provádí příkazem PEDIT. Lomené čáry lze uzavřít (close).
Mnohoúhelníky lze zadat příkazem RECTANG (obdélník) a POLYGON (pravidelný
mnohoúhelník). Tyto příkazy vytvoří objekt polyline.
Rhinoceros má podobné příkazy (Line, Polyline, Rectangle, Polygon), ale
reprezentuje je jinak, všechny křivky (včetně úseček, lomených čar, kuželoseček a čar
volných tvarů) definuje jako objekt curve, což je prostorová NURBS křivka (viz kap.
4.4.3.2). Spojování (Join), rozbíjení (Explode) a editace (např. CloseCrv – uzavření
nebo InsertLineIntoCrv – napřímení části křivky) lze díky tomu aplikovat pro všechny
typy křivek.

4.2 Kuželosečky
Mezi kuželosečky patří kružnice, elipsa, parabola a hyperbola. Lze je definovat analyticky
(kap. 4.2.5), geometricky pomocí ohnisek, nebo jako řez kužele rovinou (viz obr. 13). V
následujících kapitolách se věnuji geometrickým vlastnostem kuželoseček, jejich konstrukci a
aplikaci v architektuře.

obr. 13 Kuželosečky
a) kružnice; b) elipsa; c) parabola; d) hyperbola
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4.2.1 Kružnice
Definice kružnice

Kružnice je množina bodů, která má stejnou vzdálenost r od daného bodu S (obr. 14a).
Kružnice je průnikem kužele s rovinou, která je kolmá na osu rotace kužele a neprochází
jeho vrcholem (obr. 13a).

a) Definice kružnice

b) Názvosloví kružnice

c) Názvosloví kruhu

obr. 14 Kružnice

Názvosloví spojené s kružnicí (obr. 14b+c)

•

Poloměr (označení zpravidla r) – vzdálenost všech bodů od středu kružnice; též název
pro úsečku mezi středem kružnice a libovolným bodem kružnice.

•

Průměr (d) – úsečka spojující dva protilehlé body kružnice (jejím středem je střed
kružnice S).

•

Tečna (t) – přímka, která se dotýká kružnice v právě jednom bodě; je kolmá na
poloměr v tomto bodě.

•

Sečna – přímka, která protíná kružnici ve dvou bodech.

•

Tětiva – úsečka spojující dva různé body kružnice.

•

Oblouk (kružnice) – část kružnice mezi dvěma různými body kružnice.

•

Kruh – množina všech bodů uvnitř kružnice (jedná se o plochu).

•

Kruhová výseč – část kruhu vymezená dvěma poloměry a obloukem.

•

Kruhová úseč – část kruhu vymezená tětivou a obloukem.

•

Obvod kružnice (o) – délka kružnice; o=2πr.

•

Obsah (plocha) kruhu (S) – S=πr².

Geometrické vlastnosti kružnice

•

Kružnice je uzavřená křivka.

•

Kružnice je rovinná křivka (s nulovou torzí), je G2 spojitá a má konstantní křivost.

•

Kružnice je symetrická podle svého středu a podle všech svých průměrů.

•

Kružnice má konstantní křivost a nulovou torzi.
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•

Thaletova věta: Všechny obvodové úhly sestrojené nad průměrem kružnice jsou pravé.

•

Zobecnění Thaletovy věty: Středový úhel (úhel, který svírá střed a dva body kružnice)
je dvojnásobek obvodového úhlu (úhel, který svírá třetí bod kružnice s těmito dvěma
body – viz obr. 15).

obr. 15 Thaletova věta a její zobecnění

Kružnice v CADu

CAD systémy obsahují nástroje pro modelování kružnic a oblouků kružnice.
Kružnice lze zpravidla zadávat nejen pomocí středu a poloměru (bodem nebo numericky),
ale i dalšími způsoby, např. koncovými body průměru, třemi body nebo pomocí tečen.
Oblouk lze zpravidla zadávat středem kružnice a koncovými body nebo třemi body. Oblouk
lze získat také vymezením části kružnice.
V AutoCADu i Rhinoceru jsou pro modelování kružnic příkazy CIRCLE / Circle a pro
modelování oblouků příkazy ARC / Arc. V AutoCADu jsou vytvořeny objekty circle a
arc, oblouky může obsahovat také objekt polyline. V Rhinoceru je vždy vytvořen objekt
curve (NURBS křivka, viz 4.4.3.2).
Kružnice v architektuře

Kružnice je jedna z nejstarších geometrických křivek v architektuře. Je používána jako
formální tvar, případně i konstrukční prvek.
Kružnice v architektuře dle antropologických výzkumů údajně vychází z tvaru ohniště[09],
v každém případě je jí přisuzován velký symbolický význam v různých kulturách. V souladu
s pythagorejskou geometrií bývala považována za nejdokonalejší geometrický tvar[31].
Nejvýraznější použití je především u kultovních (Stonehenge, Anglie ‹cca 3500 př. Kr., obr.
16a›), sakrálních staveb (svatyně Atheny Pronaia, Delfy, Řecko ‹Theodorus z Phocaea, cca
375 př. Kr., obr. 16b›, románské rotundy, synagoga a židovské centrum v Tel Avivu, Izrael
‹Mario Botta, 1998›), náhrobcích a mauzoleích (Hadriánovo mauzoleum v Římě ‹139 a.d.›) a
symbolech moci (Triumfální oblouk Arc de Triomphe de l'Etoile v Paříži ‹Jean-FrançoisThérèse Chalgrin, 1836›). Uplatnění našel kruhový půdorys také u obytných staveb od
primitivních obydlí až po moderní vily (vila J. Mayese v Glen Ellyn, USA ‹Don Erickson,
1954, obr. 16d›), u výškových staveb (Renaissance Center v Detroitu, USA ‹John Portman,
1977, obr. 16c›), veřejných staveb (Gymnázium Flöha, Německo ‹Allmann, Sattler a
Wappner, 1996›) a v dalších případech. Použití kružnice je též v detailech staveb – okna apod.
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a) Stonehenge, Anglie,
cca 3500 př. Kr.
Vnější val je kružnice o poloměru
100 m, vnitřní kamenná stavba je
kružnice poloměr 33 m[58].

b) Svatyně Atheny Pronaia,
Delfy, Řecko, Theodorus
z Phocaea, cca 375 př. Kr.
Kruhový půdorys má průměr
15 m[57].

d) Vila Jacka Mayese, Glen Ellyn, USA,
Edward Donald Erickson, 1954.
Dům byl zbořen.

c) Renaissance Center v Detroitu,
USA, John Portman, 1977.

e) Kamenný most v Písku, 1270. Šest původních
oblouků je půlkruhových o rozpětí 8 m, krajní z roku
1768 je kruhový segment o rozpětí 13 m[23].

obr. 16 Kružnice v architektuře

Segment kružnice, nejčastěji půlkružnice, jako nejjednodušší oblouk umožňoval stavitelům
překlenout větší rozpony než architráv (tj. přímý prvek), přestože se nejedná o staticky
nejvýhodnější tvar (viz tab. 4). Příklady najdeme ve starověkém Římě (např. akvadukt Pont
du Garde ve Vers-Pont-du-Gard ve Francii nebo římský most přes řeku Tajo v Alcántaře ve
Španělsku) nebo v románské architektuře (Kamenný most v Písku ‹obr. 16e›). Příklady
najdeme i v dalších obdobích, od gotiky (gotická klenba je složená ze dvou segmentů
kružnice) přes klacisismus až po styly 20. století (např. Pavilon A na Brněnském výstavišti
měl být dle původního návrhu Josefa Kalouse zaklenut půlkruhovou klenbou). Kružnice je též
tvořící křivkou kulových kopulí (více kap. 5.1.3).
Oproti jiným křivkám (vyjma přímky) má kružnice tu geometrickou výhodu, že její křivost
je ve všech bodech stejná. Její konstrukce je tedy relativně snadná, neboť lze použít
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identických prvků. Z tohoto důvodu bylo pro konstrukce ve tvaru kružnic nejčastěji
používaným materiálem zdivo (kamenné, cihlové).

4.2.2 Elipsa
Definice elipsy

Elipsa je množina všech bodů roviny, které mají od dvou různých pevných bodů této
roviny F1 a F2 stejný součet vzdáleností 2a, přičemž 2a>|F1F2| [39] (obr. 17a).
Elipsa je průnikem kužele s rovinou. Úhel, který rovina svírá s osou kužele, musí být
menší než 90º a větší než polovina vrcholového úhlu kužele. Rovina neprochází vrcholem
kužele (obr. 13b).

a) Definice elipsy

b) Excentricita elipsy
obr. 17 Elipsa

Názvosloví spojené s elipsou (obr. 17b)

•

Ohniska elipsy (označení zpravidla F1 a F2) – z definice elipsy.

•

Střed elipsy (S) – střed úsečky F1F2.

•

Excentricita nebo též lineární výstřednost elipsy (e) – vzdálenost ohnisek od středu;
e=|F1S|=|F2S|.

•

Hlavní osa (o1) – úsečka, která spojuje dva protilehlé body elipsy A a B a prochází
ohnisky. Body A a B se nazývají hlavní vrcholy elipsy. Délka hlavní osy je 2a, protože
|F1A|+|F2A|=2a (z definice) a zároveň |F1A|=|F2B|. Hlavní poloosou se nazývají úsečky
AS nebo BS, délka hlavní poloosy je a.

•

Vedlejší osa (o2) – úsečka, která spojuje dva protilehlé body elipsy C a D, je kolmá na
hlavní osu, a prochází středem elipsy. Body C a D se nazývají vedlejší vrcholy elipsy.
Délka vedlejší osy je 2b. Vedlejší poloosou se nazývají úsečky CS nebo DS, délka
vedlejší poloosy je b = a 2 − e 2 .

•

Průvodiče bodu elipsy – spojnice bodu elipsy s jejími ohnisky

Vybrané geometrické vlastnosti elipsy

•

Elipsa je uzavřená křivka.

•

Elipsa je rovinná křivka (s nulovou torzí), je G2 spojitá a má proměnnou křivost.

Jan Foretník

strana 42/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika
•

Elipsa je souměrná podle svého středu a hlavní i vedlejší osy.

•

Elipsa je nejen řez rotačního kužele, ale také rotačního válce, pokud rovina řezu není
kolmá na osu válce.

•

Tečna elipsy v bodě M půlí vnější úhel (neobsahuje střed elipsy) průvodičů bodu M,
viz obr. 18a).

•

Normála elipsy v bodě M půlí vnitřní úhel průvodičů bodu M (úhel F1MF2), viz obr.
18a).

•

Paty všech kolmic z ohnisek na tečny leží na kružnici se středem ve středu elipsy a
poloměrem a. Tato kružnice je nazývána vrcholovou. Viz obr. 18b).

a) Tečna a normála elipsy

b) Vrcholová kružnice elipsy

obr. 18 Geometrické vlastnosti elipsy

Konstrukce elipsy

Elipsu lze zkonstruovat různými způsoby: po bodech, pomocí hyperoskulačních kružnic ve
vrcholech, pomocí aproximačních oblouků, jako obal tečen nebo pomocí elipsografu.
Při konstrukci elipsy po bodech je sestrojen dostatečný počet bodů elipsy a elipsa
vykreslena od ruky nebo pomocí křivítka. Pro sestrojení bodů lze použít tyto metody:
•

Proužková konstrukce rozdílová[39] – na proužku jsou nakresleny body KLM tak, že
|KL|=a–b a |LM|=a. Pokud bod L leží na hlavní ose a bod K na vedlejší ose, leží bod M
na elipse – viz obr. 19a).

•

Proužková konstrukce součtová[39] – na proužku jsou nakresleny body KML tak, že
|KM|=a a |ML|=b. Pokud bod L leží na hlavní ose a bod K na vedlejší ose, leží bod M
na elipse – viz obr. 19b).

•

Trojúhelníková konstrukce elipsy[39] – body lze sestrojit dle obr. 19c) pomocí kružnic
o poloměrech a a b se středem v S.

•

Přímo pomocí definice – hlavní osa je rozdělena na dvě délky, které jsou kružítkem
vyneseny z ohnisek[11].
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a) Proužková konstrukce rozdílová
b) Proužková konstrukce součtová

d) Hyperoskulační kružnice
ve vrcholech elipsy
c) Trojúhelníková konstrukce
obr. 19 Konstrukce elipsy

Při konstrukci pomocí obalu tečen[11] se využívá geometrických vlastností vrcholové
kružnice na obr. 18b). Vykreslí se vrcholová kružnice a k ní se přikládá pravoúhlý trojúhelník
tak, aby jedna jeho strana procházela ohniskem a jeho vrchol ležel na vrcholové kružnici.
Druhá strana je pak tečnou elipsy. Přesný bod dotyku nemusí být znám, protože při sestrojení
dostatečného počtu tečen lze elipsu vynést (rukou, křivítkem) pouze z obalu těchto tečen.
Metoda konstrukce elipsy pomocí hyperoskulačních kružnic je vhodná pro elipsy s malou
excentricitou. Při konstrukci[39] jsou vyneseny tyto kružnice dle obr. 19d). Elipsu je možno
dokreslit rukou nebo křivítkem.
Hyperoskulační kružnice popisují přesně křivost elipsy ve vrcholech, mají však tu
nevýhodu, že se neprotínají. Z tohoto pohledu je praktičtější konstrukce pomocí čtyř
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aproximačních kružnic. Tato metoda bývá anglicky nazývána quadrarc (volně přeloženo jako
čtyřoblouk).
Pro tyto oblouky (na obr. 20 jsou označeny km a kn; vzhledem k symetrii elipsy jsou pouze
v jedné její čtvrtině) platí následující podmínky:
•

Prochází vrcholy elipsy a jejich středy leží na hlavních, resp. vedlejších osách.

•

Oblouky km a kn mají v bodě přechodu P společnou tečnu, resp. normálu (čímž je
zajištěna spojitost G1, nikoli G2), takže jejich středy Sm a Sn a bod přechodu P leží na
jedné přímce. Geometricky lze dokázat, že tato podmínka je splněna pokud je tato
přímka tečnou vodící kružnice kv a bod přechodu P leží na přechodovém oblouku kp
dle obr. 20a) [07]. Analyticky lze dokázat, že musí být splněna podmínka
(a − b )(2n + b − a ) , kde m, n jsou vzdálenosti středů S , S od středu elipsy a b, a
m=
m
n
2(n + b − a )

jsou velikosti poloos elipsy[26].
Speciálním případem s jednoduchou konstrukcí je tzv. Francouzská konstrukce (obr. 20e).
Přímku SmSnL získáme jako osu úsečky LB, přičemž bod L leží na přímce CB a |CL|=a–b. [07]
Aproximací elipsy se zabývali umělci a matematici již od renesance, pro zajímavost je na
obr. 20d) uvedena tzv. Serliova konstrukce II., publikovaná Sebastianem Serliem, ve spisech
Tutte l’Opere d’Architettura v letech 1537–1575 [45]. Většina těchto konstrukcí ovšem
umožňovala aproximovat pouze elipsy o daném poměru hlavní a vedlejší osy.

obr. 20 Aproximace elipsy pomocí kružnic
Na obrázku a)b)c) je patrná geometrická podmínka aproximace elipsy čtyřmi oblouky, jejich tečny na sebe
navazují (body Sm, Sn a P leží na jedné přímce, ta je tečnou kv – viz text). Dále je na tomto obrázku porovnání tří
různých případů přechodového bodu P. V případě a) leží bod P přímo na elipse (tečkovaně).
Na obrázku d) je tzv. Serliova konstrukce II. [45]
Na obrázku e) je zjednodušená, tzv. Francouzská konstrukce. [07]
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Elipsograf je pomůcka, které umožňuje elipsu vykreslit plynule podobně jako kružítko
kružnici. V minulosti elipsografy využívaly různých geometrických vlastností:
•

z definice metodou provázku a dvou špendlíků (příklad na obr. 21a);

•

rozdílové proužkové metody (příklad na obr. 21b)

•

skutečnosti, že elipsa je zvláštním případem hypocykloidy, viz obr. 44b) (příklad na
obr. 21c)
Elipsografy moderní konstrukce se stále vyrábí.

obr. 21 Elipsografy
a) Elipsograf; b) Návod na výrobu elipsografu z časopisu Popular Science; c) Brownův elipsograf

Elipsa v počítačové grafice

Grafické programy zpravidla umožňují kreslit elipsy, a to nejen CAD systémy, ale i
vektorové a rastrové programy pro grafiku jako Adobe Illustrator a Adobe Photoshop.
CAD systémy umožňují zadávání pomocí středu, vrcholů, délek os, případně ohnisek
(Rhinoceros). Zpětně lze zpravidla určit jen vrcholy a střed.
Elipsa je v nich definována buď jako samostatný objekt (AutoCAD) nebo jako obecná
NURBS křivka s tím, že je systém schopen rozeznat, že se jedná o elipsu (Rhinoceros).
CAD systémy umožňují kreslit též eliptické oblouky (části elips).
V AutoCADu pro kreslení elipsy použijeme příkaz ELLIPSE. Zadáváme ji buď pomocí
hlavní osy (vrcholy A a B) a vedlejší poloosy (vrchol C nebo D) nebo pomocí středu S a
hlavní poloosy (vrchol A nebo B) a vedlejší poloosy (vrchol C nebo D). Tímto příkazem lze
kreslit i eliptický oblouk.
Elipsa je definovaná jako objekt ellipse (oblouk i celá elipsa). AutoCAD rozezná i
elipsu vzniklou jako výsledek průniků (řezů).
Elipsa v architektuře

Elipsa má v architektuře skromnější zastoupení než kružnice, ale její použití nabízí větší
dynamičnost a jiný prostorový účinek. Elipsa v architektuře bývá často nahrazována některou
formou oválu (Colloseum v Římě ‹80 a.d.›; náměstí sv. Petra ve Vatikánu ‹Gian Lorenzo
Bernini, 1667, obr. 22a›). Ovál ze čtyř oblouků (viz obr. 18) byl často volen proto, že nabízí
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pouze dvě různé křivosti, zatímco u elipsy se křivost mění plynule. Ovál od elipsy je bez
geometrické analýzy těžko rozpoznatelný.
Většího rozšíření se elipsa dočkala v baroku v sakrálních stavbách (i v detailech) a
v moderní architektuře. Logickým tvarem je u stadionů, protože kombinuje tvar atletické
dráhy s podmínkou dobré viditelnosti (Národní fotbalový stadion v Brně ‹Atelier Brno, studie
2008›). Uplatnění nachází i u dalších typologických druhů stejně jako v případě kružnice, byť
v menší míře: u škol (ZŠ Křtiny ‹Karel Doležel a Ludmila Kramolišová, 2000, obr. 22c›),
konferenčních center (Tokyo International Forum ‹Rafael Viñoly, 1996, obr. 22b›),
výškových staveb (Lipstick Building v New Yorku ‹Philip Johnson a John Burgee, 1986›) a
dalších.

a) Náměstí sv. Petra, Vatikán, Gian Lorenzo Bernini, 1667.
Přestože se běžně uvádí, že základem tvaru náměstí je elipsa,
ve skutečnosti Bernini jak ze symbolických, tak praktických
důvodů nahradil elipsu čtyřmi oblouky [31][26].

b) Tokyo International Forum, Japonsko,
Rafael Viñoly, 1996.
Stavbě dominuje velká eliptická
prosklená hala „Glass Hall“[45].

c) Základní škola ve Křtinách, Karel Doležel
a Ludmila Kramolišová, 2000.
Půdorys školy vychází z elipsy,
a=90m, b=54m[10]. Na horním obrázku
vlevo je poutní kostel Jména Panny Marie ve
Křtinách od J. Santiniho, škola je vpravo
v popředí – na snímku shora je lépe vidět
elipsa v půdoryse.
obr. 22 Elipsa v architektuře
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Elipsa se výrazněji neobjevuje ani v konstrukční úloze jako nosný oblouk. Pouze v baroku
jsou některé klenby eliptické. Eliptický průřez byl zvolen také na letišti Charlese de Gaulla
v Paříži na terminálu 2E (Paul Andreu, 2004). Byla ale zvolena větší část elipsy než polovina
(čímž ve spodní části konstrukce vznikají velké ohybové momenty) a těžká železobetonová
konstrukce. Necelý rok po otevření došlo ke zřícení části konstrukce. Během rekonstrukce
bylo zastřešení nahrazeno lehčí ocelovou konstrukcí.

4.2.3 Parabola
Definice paraboly

Parabola je množina všech bodů roviny, které mají stejnou vzdálenost od přímky r a
pevného bodu F, který neleží na přímce r [39] (obr. 23a).
Parabola je průnikem kužele s rovinou, pokud tato rovina svírá s osou kužele úhel rovný
polovině vrcholového úhlu kužele (tj. je rovnoběžná s některou z tvořících přímek kužele) a
neprochází vrcholem kužele (obr. 13c).

a) Definice paraboly.

b) Geometrické vlastnosti paraboly.
obr. 23 Parabola

Názvosloví spojené s parabolou

•

Ohnisko (F) a řídící přímka (r) – z definice paraboly.

•

Parametr paraboly (p) – vzdálenost ohniska od řídící přímky.

•

Osa paraboly (o) – prochází ohniskem a je kolmá na řídící přímku

•

Vrchol paraboly (V) – bod paraboly, kde je nejmenší vzdálenost od ohniska (a zároveň
řídící přímky) – nachází se v průsečíku paraboly a osy a půlí vzdálenost řídící přímky
od ohniska.

•

Průvodiče bodu paraboly – spojnice bodu s ohniskem a kolmice z tohoto bodu na
řídící přímku.
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Vybrané geometrické vlastnosti paraboly (obr. 23b)

•

Parabola je otevřená křivka, v matematickém pojetí se rozpíná donekonečna na obě
strany.

•

Parabola je rovinná křivka (s nulovou torzí), je G2 spojitá a má proměnnou křivost.

•

Parabola je souměrná podle osy.

•

Tečna paraboly v bodě M půlí vnější úhel (obsahuje vrchol) průvodičů bodu M (úhel
FMR).

•

Normála paraboly v bodě M půlí vnitřní úhel průvodičů bodu M.

•

Paty všech kolmic z ohniska k tečnám leží na vrcholové přímce. Tato přímka je
rovnoběžná s řídící a prochází vrcholem.

•

Úsečka s koncovými body v průsečíku tečny v bodě paraboly M s osou a v patě
kolmice z bodu M na osu (subtangenta) je půlena vrcholem V.

•

Vzdálenost průsečíku normály v bodě paraboly M s osou a paty kolmice z bodu M na
osu (subnormála) je stejná jako parametr p.

•

Parabola nemá reálné asymptoty.

Konstrukce paraboly

Pro konstrukci paraboly byla v minulosti sestrojena pomůcka (viz obr. 25), avšak prakticky
nezbývá než použít konstrukce sestrojitelné pomocí pravítka a kružítka:
•

Vynesení paraboly po bodech dle definice (obr. 24a) a její vyrýsování od ruky nebo
křivítkem. Ve vrcholu je možno konstrukci doplnit částí hyperoskulační kružnice (obr.
24b).

•

Vynesení paraboly jako obalu tečen pomocí vrcholové přímky (obdobně jako elipsu
pomocí vrcholové kružnice). Body paraboly jsou sestrojeny přikládáním pravoúhlého
trojúhelníka tak, aby jedna jeho strana procházela ohniskem a jeho vrchol ležel na
vrcholové přímce. Druhá strana je pak tečnou paraboly. Stejně jako u elipsy lze vynést
parabolu z dostatečného počtu tečen bez znalosti přesného bodu dotyku od ruky nebo
křivítkem[11].

a) Konstrukce jednotlivých bodů.

b) Hyperoskulační kružnice.

obr. 24 Konstrukce paraboly
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obr. 25 Parabolograf
Konstrukce parabolografu dle US Patentu č. 3486233 „Conicograph“ od Gardnera Claytona z roku 1969.

Parabola v počítačové grafice

Některé CAD systémy umožňují kreslit parabolu přímo (Parabola v Rhinoceru), jiné
(AutoCAD) to bez přídavných modulů neumožňují. Potom lze využít jedné z následujících
možností:
•

Sestrojit parabolu jako průsečík kužele s rovinou, je nutné zvolit správný úhel roviny
vůči ose kužele, viz definice paraboly. V tomto případě se obtížně odhadují parametry
paraboly.

•

Sestrojit jednotlivé body paraboly a proložit jimi interpolační křivku a to buď
geometricky jako na obr. 24a) nebo pomocí skriptu, viz kapitola 4.4.4.1. Takto
sestrojená parabola není úplně přesná.

•

Pomocí neracionální Bézierovy křivky – viz kapitola 4.4.2.2.

Parabola v architektuře

Na rozdíl od elipsy i kružnice je parabola v architektuře především použivána jako
konstrukční prvek. Parabola je ideální statický tvar, pokud je konstrukce zatížena vertikálním
spojitým zatížením, které je rovnoměrně rozloženo v horizontálním směru (například zatížení
mostovkou) a je větší než zatížení vlastní vahou. V takovém případě jsou ohybové momenty
v konstrukci nulové a konstrukce přenáší pouze tlak nebo tah. Více viz kapitola 4.3.1
Řetězovka.
Z těchto důvodů je parabola nejvíce používána u technických staveb, především u
mostních konstrukcí – ať se jedná o obloukové mosty s horní či spodní mostovkou nebo u
zavěšených mostů (jako jsou např. tři zavěšené mosty přes East River v New Yorku ‹obr.
26a›).
V konstrukční poloze se s parabolou můžeme setkat i u jiných staveb. Je použita například
u kostela Kópavogskirkja na Islandu ‹Hörður Bjarnason a Ragnar Emilsson, 1962, obr. 26b a
obr. 34c› nebo u sportovního a kulturního centra Asphalt Green v New Yorku ‹Ely Jacques
Kahn, 1944›, přestože v obou těchto případech by teoreticky byla vhodnější řetězovka neboť
konstrukce je zatížena pouze vlastní vahou. Nejčastěji používaným materiálem je železobeton
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nebo ocel, jednak pro svou pevnost v tlaku/tahu, jednak pro svoji relativně snadnou
tvarovatelnost.
Parabola se ve formální poloze příliš často nevyskytuje. Příkladem je budova radnice
v Torontu v Kanadě ‹Vijlo Revell, 1965› tvořená dvěma bloky, jejichž delší fasády jsou
tvořeny parabolami se společnou osou. Druhým příkladem je nerealizovaný soutěžní návrh
Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice ‹Atelier Walter, soutěž, 2001, obr.
26c›, kde geometrické vlastnosti paraboly vhodně doplnily tvar volné stavební parcely, tvar
paraboly měl být mezi jednotlivými bloky doplněn clonící stěnou.
Ve fyzice je parabola křivka, kterou opisují (teoreticky) tělesa při volném pádu. Kromě
trajektorie některých vesmírných těles se tak s touto křivkou lze setkat třeba u vodních fontán.

a) East River, New York City, USA.
Zavěšené mosty Brooklyn Bridge, Manhattan Bridge a Williamsburg Bridge.

b) Kópavogskirkja, Kópavogsbær, Island, Hörður
Bjarnason a Ragnar Emilsson, 1962.
Oblouky kostela mají parabolický tvar.

c) Fakulta chemicko-technologická Univerzity Pardubice,
Atelier Walter, architektonická soutěž, 3. místo, 2001.
Obrys komplexu vychází z paraboly.

obr. 26 Parabola v architektuře
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4.2.4 Hyperbola
Definice hyperboly

Hyperbola je množina všech bodů roviny, které mají od dvou různých pevných bodů této
roviny F1 a F2 stejnou absolutní hodnotu rozdílu vzdáleností rovnou 2a, přičemž
2a<|F1F2| [39] (obr. 27a).
Hyperbola je průnikem kužele s rovinou. Úhel, který rovina svírá s osou kužele, musí být
menší než polovina vrcholového úhlu kužele a větší než nebo roven 0º. Rovina neprochází
vrcholem kužele (obr. 13d).

obr. 27 Definice hyperboly

Názvosloví spojené s hyperbolou (obr. 28a)

•

Ohniska hyperboly (zpravidla označujeme F1 a F2) – z definice hyperboly.

•

Střed hyperboly (S) – střed úsečky F1F2.

•

Excentricita nebo též lineární výstřednost hyperboly (e) – vzdálenost ohnisek od
středu; e=|F1S|=|F2S|.

•

Hlavní osa (o1) – úsečka, která prochází ohnisky. Průsečíky hlavní osy s hyperbolou
jsou hlavní vrcholy hyperboly A a B. Délka hlavní osy je 2a, protože

F1 A − F2 A = 2a (z definice) a zároveň |F1A|=|F2B|. Hlavní poloosou se nazývají
úsečky AS nebo BS, délka hlavní poloosy je a.
•

Vedlejší osa (o2) – úsečka, která spojuje dva nevlastní body (tj. neleží na hyperbole) C
a D, je kolmá na hlavní osu, a prochází středem elipsy. Body C a D se nazývají
vedlejší vrcholy elipsy. Délka vedlejší osy je 2b. Vedlejší poloosou se nazývají úsečky

CS nebo DS, délka vedlejší poloosy je b = e 2 − a 2 .
•

Charakteristický obdélník hyperboly (EFGH) – obdélník, jehož střední příčky tvoří
hlavní (AB) a vedlejší (CD) osa.

•

Průvodiče bodu hyperboly – spojnice bodu hyperboly s jejími ohnisky.
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a) Excentricita hyperboly, řídící obdélník.

b) Tečny, normály a řídící kružnice hyperboly.

obr. 28 Geometrické vlastnosti hyperboly

Vybrané geometrické vlastnosti hyperboly

•

Hyperbola je otevřená křivka tvořená dvěma částmi, tzv. větvemi. Obě větve se
rozpínají donekonečna.

•

Hyperbola je rovinná křivka (s nulovou torzí), je G2 spojitá a má proměnnou křivost.

•

Hyperbola je souměrná podle svého středu a hlavní i vedlejší poloosy.

•

Tečna hyperboly v bodě M půlí vnější úhel průvodičů (obsahuje střed hyperboly) bodu
M (úhel F1MF2), viz obr. 28b).

•

Normála elipsy v bodě M půlí vnitřní úhel průvodičů bodu M, viz obr. 28b).

•

Paty všech kolmic z ohnisek na tečny leží na kružnici se středem ve středu hyperboly a
poloměrem a. Tato kružnice se nazývá vrcholovou. Viz obr. 28b).

•

Asymptoty, tj. tečny v nevlastních bodech, lze zkonstruovat jako úhlopříčky
charakteristického trojúhelníka EFGH, viz obr. 28a).

Konstrukce hyperboly

Přestože byl v minulosti sestrojen hyperbolograf (obr. 30), který využíval dvou stejně se
odvíjejících lanek a kreslil body hyperboly dle definice, jsou prakticky použitelné pouze dvě
možnosti konstrukce hyperboly:
•

Vynesení po bodech dle definice (obr. 29a) a vyrýsování od ruky nebo křivítkem. Na
obrázku je pro přehlednost ukázána pouze jedna větev křivky, druhá je symetrická.
Konstrukci je možno doplnit hyperoskulačními kružnicemi ve vrcholech a
asymptotami (obr. 29b).

•

Sestrojit hyperbolu jako obal tečen pomocí vrcholové kružnice (obdobně jako elipsu).
Pravoúhlý trojúhelník je přikládán tak, aby jedna jeho strana procházela ohniskem a
jeho vrchol ležel na vrcholové kružnici. Druhá strana je pak tečnou hyperboly. Stejně
jako u elipsy a paraboly není nutné znát přesné body dotyku a je možné vykreslit
hyperbolu z dostatečného počtu tečen od ruky nebo křivítkem[11].
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a) Konstrukce jednotlivých bodů hyperboly

b) Hyperoskulační kružnice a asymptoty

obr. 29 Konstrukce hyperboly

obr. 30 Hyperbolograf
Konstrukce hyperbolografu dle US Patentu č. 2700221 „Hyperbolograph instrument“
od Leopolda E. Rovnera, z roku 1955.

Hyperbola v počítačové grafice

Některé CAD systémy umožňují kreslit hyperbolu přímo (Hyperbola v Rhinoceru), jiné
(AutoCAD) to bez přídavných modulů neumožňují. Potom lze využít jedné z následujících
možností:
•

Sestrojit hyperbolu jako průsečík kužele s přímkou, je nutné zvolit správný úhel
roviny vůči ose kužele, viz definice hyperboly. V tomto případě se obtížně odhadují
parametry hyperboly.

•

Sestrojit jednotlivé body hyperboly (buď geometricky jako na obr. 29a nebo pomocí
skriptu, viz kapitola 4.4.4.1) a proložit jimi interpolační křivku. Takto sestrojená
hyperbola není úplně přesná.

•

Pomocí racionální Bézierovy křivky – viz kapitola 4.4.2.2.
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Hyperbola v architektuře

Hyperbola se v architektuře objevuje v podstatě pouze v podobě tvořících křivek rotačního
hyperboloidu (viz kap. 5.1.3, včetně dalších příkladů). Také katedrála v Brazílii ‹Oscar
Niemeyer, 1970, obr. 31› je tvořena rotačním hyperboloidem, jehož tvořící hyperboly jsou
zvýrazněny ve formě žeber.
V jiné podobě se hyperbola neobjevuje. Půdorys nového parlamentu v Canbeře v Austrálii
‹Mitchell, Giurgola a Thorp, 1988› zdánlivě hyperbolu připomíná, ale jedná se spíše o oblouk
kružnice s navazujícími úsečkami, konstrukci hyperboly neodpovídá ani vzdálenost obou
větví křivky vzhledem k jejich zakřivení. Půdorysný tvar stavby vychází z tradic domorodých
kmenů[09].

obr. 31 Hyperbola v architektuře
Catedral Metropolitana Nossa Senhora Aparecida, Brasília, Brazílie, Oscar Niemeyer, 1970.

4.2.5 Analytické vyjádření kuželoseček
Protože kuželosečky jsou rovinné útvary, uvádím analytické vyjádření kuželoseček
v rovině, tedy z=0.

k11 x 2 + 2k 22 xy + k 22 y 2 + 2k13 x + 2k 23 y + k33 = 0 ,
kde koeficienty kij jsou reálná čísla.
Jestliže má rovnice reálné řešení, představuje:
•

kružnici, pokud k11 = k 22 a k12 = 0

•

elipsu, pokud k12 − 4k11k 22 < 0

•

parabolu, pokud k12 − 4k11k 22 = 0

•

hyperbolu, pokud k12 − 4k11k 22 > 0 .

2

2

2

(Tyto případy mohou obsahovat i tzv. degenerativní kuželosečky, tj. bod nebo přímky. To,
zda se jedná o degenerativní kuželosečky nebo rovnice nemá reálná řešení, závisí na dalším
vztahu koeficientů kij.)[28]
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Změnou souřadnicové soustavy (tj. posunutím jejího počátku a/nebo otočením os) můžeme
získat rovnice kuželoseček ve standardní podobě, viz tab. 3.
tab. 3 Standardní podoba rovnic kuželoseček
kuželosečka

standardní
rovnice[01]

kružnice

x +y =r
r>0

elipsa

x2 y2
+
=1
a2 b2
a≥b>0

parabola

x 2 = 2 py
p>0

hyperbola

x2 y2
−
=1
a2 b2
a > 0; b > 0

2

2

parametrické
rovnice[59]
2

x = r cos t
y = r sin t

t ∈ 0, 2π )
x = a cos t
y = b sin t
t ∈ 0, 2π )
x = pt

y = 12 pt 2

t ∈ (− ∞, ∞ )

popis
r je poloměr kružnice, střed kružnice je v počátku
souřadnicové soustavy

a je velikost hlavní poloosy, b je velikost vedlejší
poloosy, střed elipsy je v počátku souřadnicové soustavy
a hlavní osa je rovnoběžná s osou x

kde p je parametr, osa x je osou paraboly a vrchol je
v počátku souřadnicové soustavy.

x = ± a cosh t a je velikost hlavní poloosy, b je velikost vedlejší
poloosy, střed hyperboly je v počátku souřadnicové
y = b sinh t
soustavy a hlavní osa je rovnoběžná s osou x

t ∈ (− ∞, ∞ )

(sinh je hyperbolický sinus a cosh je hyperbolický
cosinus)

4.3 Další křivky
4.3.1 Řetězovka
Řetězovka je křivka, kterou vytvoří volně zavěšené lano (s teoreticky nulovou tuhostí),
které je zatíženo pouze vlastní vahou. Je velmi podobná parabole (obr. 32b), viz dále.
Konstrukce řetězovky

Na obrázku obr. 32a) je přibližná konstrukce řetězovky dle Lockwooda[34].
Na základní přímce b (vodorovná) je zvolen bod S0 a ve vzdálenosti c od něj bod R0. Bod
P0 je zvolen na kolmici p0 k základní přímce v bodě R0. Je sestrojena tečna ke k0 (oblouk se
středem v S0 a poloměrem a) bodem P0, bod T0 je bod dotyku.
Tento postup se opakuje s tím, že v dalších krocích platí: bod Si je ve vzdálenosti c od
předcházejícího bodu Ri-1 a bod Pi je průsečík pi a tečny Pi-1Ti-1 z předcházejícího kroku.
Pokud tečna Pi-1Ti-1 neprotne kolmici pi, je bod Ti přibližně vrcholem V řetězovky.
Ostatní body P (na obrázku P6 až P11) jsou symetrickým obrazem předchozích bodů (P0 až
P5) podle osy řetězovky, která je kolmá na základní přímku b a prochází vrcholem V.
Přímky PiPi+1 jsou tečnami řetězovky, body dotyku jsou mezi body Pi a Pi+1, ale není
známo kde přesně. Řetězovku lze vykreslit jako obal tečen.
Čím menší je krok c, tím více je sestrojeno tečen a řetězovku je možné přesněji vykreslit.
Zároveň je přesněji určen vrchol V.
Body Ti včetně jejich symetrických obrazů leží na křivce zvané tractrix.
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V CADu lze pro přibližné vynesení použít aproximační křivku, nejlépe kvadratickou
neracionální B-spline (vyšší stupně se nedotýkají svého řídícího polygonu), kde řídící body
jsou body Pi. Pro vynesení tractrixu je naopak vhodné použít interpolační křivku, viz kap.
4.4.4.
Přesnější metodou vynesení řetězovky v CADu je použití jejích parametrických rovnic –
metoda je popsána v kap. 4.4.4.1.

b) Porovnání řetězovky a paraboly.
Na obrázku je porovnání řetězovky
(zelená čára) se stejně dlouhou
parabolou (modrá čára). Obě křivky
mají společné koncové body a vrchol.
a) Konstrukce řetězovky.
obr. 32 Řetězovka

Parametrické rovnice řetězovky

x=t

y = a cosh ( at ) ,

kde t ∈ (− ∞, ∞ ) a
a je parametr řetězovky (cosh je hyperbolický cosinus)[34].
Řetězovka v architektuře

Řetězovka je v architektuře používána pouze jako konstrukční prvek. Konstrukce ve tvaru
řetězovky je namáhána pouze na tah nebo tlak, pokud je zatížena pouze vlastní vahou (tzn., že
není zatížena větrem, sněhem nebo další konstrukcí). Pro tuto svoji vlastnost je využívána
k zastřešení velkých prostorů – např. hangár v Orly u Paříže ‹Eugene Freyssinet, 1923,
zničeno koncem druhé světové války› s rozponem 75 m nebo Pavilon A na Brněnském
výstavišti ‹Josef Kalous, Jaroslav Valenta, 1928, obr. 33c›. Statických vlastností řetězovky
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využívá i monumentální památník Gateway Arch v St. Louis, USA ‹Eero Saarinen, 1966, obr.
33a›. Jak u Pavilonu A, tak u Gateway Arch je řetězovky použita také pro svoji estetickou
působivost.
Řetězovka je použita i u konstrukce budovy FED v Minneapolis, USA ‹Gunnar Birkerts,
1973, obr. 33d›. Budova je vlastně mostem, před rekonstrukcí v roce 2002 byl parter budovy
zcela volný. Hlavní nosný oblouk má tvar řetězovky, přestože pro zatížené lano je vhodnější
parabola. Původní plány obsahovaly ještě šestipatrovou nástavbu s nosníkem ve tvaru
obrácené řetězovky, v němž by působil pouze tlak ‹obr. 34a›[03].
Ze statických vlastností řetězovky je patrné, že její tvar přebírají i prosté zavěšené mosty
jako např. lávka pro pěší v Brně-Komíně ‹Dopravní stavby Brno, 1985, obr. 33b›.

b) Lávka pro pěší v Brně-Komíně, Dopravní stavby
Brno, 1985. Délka lávky je 78m[23].

a) Gateway Arch v St. Louis, USA, Eero Saarinen, 1966.
Osa oblouku je tvořena řetězovkou. Výška oblouku a jeho
šířka v základně je 192m[68].
V konstrukci tvořené obrácenou řetězovkou teoreticky
působí pouze tlak.

c) Pavilon A, Brněnské výstaviště, Josef Kalous, Jaroslav
Valenta, 1928.
Původní návrh arch. Kalouse byl prof. Valentou struktivně
zdokonalen záměnou obloukových kleneb za řetězovky[41].

d) Federal Reserve Bank, Minneapolis,
USA, Gunnar Birkerts, 1973. Na obrázku je
patrné, jak konstrukce podobná zavěšenému
mostu umožnila odlehčit konstrukci.

obr. 33 Řetězovka v architektuře
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tab. 4 Vliv tvaru obloukového nosníku na průběh ohybových momentů M
vertikální 5kNm-1 **)

horizontální (větrem) 0,5kNm-1 ***)

Mmin=-5,61kNm; Mmax=5,54kNm

Mmin=-2,32kNm; Mmax=2,54kNm

Mmin=-1,716kNm; Mmax=2,534Nm

Mmin=-2,56kNm; Mmax=2,53kNm

Mmin=0kNm; Mmax=0kNm

Mmin=-1,927kNm; Mmax=2,805kNm

Mmin=0kNm; Mmax=0kNm

Mmin=-1,99kNm; Mmax=2,28kNm

Mmin=-2,158kNm; Mmax=3,050kNm

Mmin=-11,2kNm; Mmax=8,57kNm

Mmin=-11,01kNm; Mmax=9,39kNm

Mmin=-3,050kNm; Mmax=4,058kNm

Mmin=-7,64kNm; Mmax=5,49kNm

Mmin=-8,03kNm; Mmax=6,06kNm

Mmin=-1,444kNm; Mmax=1,975kNm +)

přímý nosník

cykloida

kružnice

řetězovka

parabola

sinusoida

zatížení

vlastní vahou 5kNm-1 *)

poznámky

Mmin=0kNm; Mmax=0kNm ++)
měřítko vykreslení ohybových momentů
v tomto sloupci je 10×zvětšeno
+)
cykloida má menší vzepětí a tedy menší
zatížení větrem
++)
trám není větrem v podélné ose zatížen
oblouky jsou kloubově uloženy; rozpětí oblouků je 10m, pro účely výpočtů byly křivky nahrazeny lomenou čarou tak,
že horizontální vzdálenost uzlů byla ⅓ m; výpočty provedeny programem IDA NEXIS 32 a vykresleny v AutoCADu

Mmin=0kNm; Mmax=62,50kNm
byl zvolen průřez 400x500mm
z betonu B12,5

*)
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Řetězovka vs. parabola

Řetězovka je parabole velmi podobná, bez geometrického rozboru jsou od sebe obě křivky
obtížně nerozeznatelné. Na obr. 34 je geometrický rozbor budovy FED v Minneapolis
(řetězovka), Pavilonu A na Brněnském výstavišti (řetězovka) a kostela Kópavogskirkja
(parabola).
Z teoretického hlediska řetězovka nejlépe přenáší vlastní zatížení a parabola vertikální
spojité zatížení, které je rovnoměrně rozložené v horizontálním směru (např. mostovkou)[06]
(při těchto zatíženích přenáší pouze tah nebo tlak, nevznikají ohybové momenty). V tab. 4 je
porovnání vnitřních sil při zatížení vlastní vahou, svislým zatížením (mostovkou) a při
vodorovném zatížení (větrem) pro řetězovku, parabolu, kružnici, sinusoidu a cykloidu.
Z tohoto hlediska je zajímavá volba řetězovky u budovy FED i volba paraboly u kostela
Kópavogskirkja.

obr. 34 Analýza řetězovky a paraboly u realizovaných staveb
Na obrázcích je proložena řetězovka (zelená čára) a parabola (modrá čára) vždy vrcholem a oběma konci křivky.
K analýze v AutoCADu bylo použito vykreslení paraboly pomocí NURBS (obr. 56a) a vykreslení řetězovky
pomocí skriptu (obr. 64).
a) Federal Reserve Bank (obr. 33d): analyzován je model ze studie včetně nerealizované vrchní části stavby; pro
obě nosné konstrukce vyhovuje lépe řetězovka.
b) Pavilon A (obr. 33c): analyzována je fotografie z výstavby; tvaru oblouku lépe vyhovuje řetězovka.
c) Kópavogskirkja (obr. 26b): analyzována je fotografie z výstavby; tvaru oblouku lépe vyhovuje parabola.

4.3.2 Sinusoida
Sinus

Sinus je trigonometrická funkce vyjádřená jako poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku:
a
sin(ϕ ) = ,
c
kde a je protilehlá strana k úhlu φ a
c je přepona pravoúhlého trojúhelníka.
Grafem této funkce je sinusoida.
Konstrukce a geometrické vlastnosti sinusoidy

Sinusoidu lze popsat jako kolmý průmět bodu, který se pohybuje konstantní rychlostí po
kružnici, na přímku, která se pohybuje konstantní rychlostí ve směru promítání.
Z tohoto vychází geometrická konstrukce sinusoidy, která je patrná z obr. 35.
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Ve třírozměrném prostoru je sinusoida rovnoběžným kolmým průmětem šroubovice (na
průmětnu rovnoběžnou s osou šroubovice).
Sinusoida je neukončená rovinná křivka, rozpíná se do nekonečna, je G2 spojitá a její
křivost je proměnná.
Parametrické rovnice sinusoidy

Sinusoida, která má osu rovnoběžnou s osou x, má tyto parametrické rovnice:
x=t
y = a sin (λt + δ ) ,

kde t ∈ (− ∞, ∞ ) ,
a je amplituda (výška vlny),
λ je vlnová délka (délka vlny) a
δ je fázový posun (posunutí počátku vlny).

obr. 35 Sinusoida

Aproximace sinusoidy

Sinusoidu lze nahradit dvěma stejnými oblouky kružnice, jejichž krajní body leží na ose x
a sinusoidu protínají v jejím maximu a minimu. Pro plošší sinusoidy (tj. s malou amplitudou v
poměru k vlnové délce) se jedná o poměrně přesnou aproximaci, viz obr. 36. Výhodou této
aproximace je stejná křivost v celé délce křivky, tj. možnost použití stejných stavebních dílů.
Další výhodou je jednoduchá konstrukce ekvidistantní křivky, která je tvořena oblouky
kružnice různých poloměrů. Nevýhodou této aproximace je pouze G1 spojitost v místě
návaznosti oblouků.
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Na obrázku je zelenou čerchovanou
čarou vynesena sinusoida a červenou
čerchovanou čarou její aproximace
segmenty kružnice.
Plnou čarou jsou nakresleny
ekvidistantní křivky.
Půdorys v podkresu je Altra Sede
Regione Lombardia, viz obr. 37b).

obr. 36 Aproximace sinusoidy
a) Školní budova přičleněná ke kostelu
Sagrada Familia, Barcelona, Antoni
Gaudí i Cornet, 1909, obnoveno 2002.
Řídící křivkou konoidu je sinusoida.
Viz též obr. 82h).

b) Altra Sede Regione Lombardia, Miláno, Itálie,
Henry N. Cobb, 2010.

c) Fasáda Vysočanské brány, Praha,
Petr Bílek a Martin Hradečný, 2009.

obr. 37 Sinusoida v architektuře
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Sinusoida v architektuře

Sinusoida je kolmým průmětem šroubovice, tedy v architektuře ortogonálním pohledem na
točitou rampu nebo schodiště.
Sinusoida je řídící křivkou konoidu, který použil Antoni Gaudí i Cornet na fasádě i střeše
školní budovy přičleněné ke chrámu Sagrada Familia v Barceloně ‹1909, obnova 2002, obr.
37a›[62].
V soudobé architektuře je sinusoida občasnou inspirací, ale je v různé míře modifikována.
U půdorysu nové budovy úřadů regionu Lombardia v Miláně v Itálii ‹Henry N. Cobb,
2010, obr. 37b› nebo fasády polyfunkční budovy Květák v Uherském hradišti ‹Svatopluk
Sládeček, 2006› je nahrazena segmenty kružnice. U budovy Květák toto řešení umožnilo
vyzdění fasády ze stejných bloků pórobetonu[54].
Na fasádě budovy Vysočanská brána v Praze ‹fasáda Petr Bílek a Martin Hradečný, 2009,
obr. 37c› je sinusoida „ohnuta“ kolem obvodu budovy. Křivky jednotlivých pater jsou
vzájemně posunuté o půl vlny, takže vytváří arkýře. Křivka fasáda je v tomto aproximována
lomenou čárou, což umožnilo použít rovné tabule skla[13].

4.3.3 Spirály
Spirály jsou rovinné křivky, které vzniknou jako trajektorie bodu pohybujícího se po
přímce, která se souběžně otáčí kolem jednoho svého bodu s konstantní úhlovou rychlostí.
Prostorová spirála vznikne, pokud je tato přímka zároveň tažena po jiné řídící křivce (tj.
prostorově se otáčí spolu s její tečnou). Rovina rotace přímky se zpravidla volí kolmá na
tečnu řídící křivky, rychlost tažení je zpravidla rovnoměrná.
tab. 5 Speciální případy spirál
spirála

pohyb bodu po přímce

řídící křivka

Archimédova spirála

rovnoměrný

bod

logaritmická spirála

exponenciální

bod

kuželová spirála

rovnoměrný

přímka

šroubovice (válcová spirála)

žádný

přímka

Základními spirálami jsou Archimédova spirála, kuželová spirála a šroubovice, které mají
rovnoměrný nebo žádný pohyb bodu po přímce, tvořící křivkou je přímka nebo bod a rychlost
tažení je konstantní nebo žádná (viz tab. 5). Existuje i řada dalších spirál, u nichž se tyto
geometrické vztahy definují obtížněji, jako např. logaritmická spirála, concho spirála, sférická
spirála a další[59]. V dalším textu se budu věnovat pouze základním spirálám a logaritmické
spirále.
Spirála je poměrně obecný pojem a lze jím označit i křivky s jiným geometrickým
popisem, např. evolventu kružnice (kap. 4.3.4).
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Kuželová spirála

Kuželová spirála je trajektorie bodu pohybujícího se konstantní rychlostí po přímce, která
se otáčí kolem vlastního bodu a ten se současně pohybuje konstantní rychlostí po přímce
kolmé na rovinu rotace (po ose spirály).
Kuželová spirála leží na rotační kuželové ploše. Vzdálenost závitů a jejich výška je
konstantní.
Konstrukce bodů této spirály vychází z jejího geometrického popisu, je kombinací
konstrukce bodů Archimédovy spirály a šroubovice na obr. 38.
Archimédova spirála

Archimédova spirála je zvláštním případem kuželové spirály, kdy se střed rotace přímky
nepohybuje.
Archimédova spirála je rovinná křivka a vzdálenost mezi jednotlivými závity je konstantní.
Geometrická konstrukce bodů spirály vychází z definice, viz obr. 38a). Těmito body je
třeba proložit interpolační křivku.
Šroubovice

Šroubovice je záznam pohybu, který vznikne složením pohybu bodu po kružnici a jeho
rovnoměrného pohybu kolmo k rovině této kružnice. Šroubovice je prostorová křivka.
Šroubovice je zvláštním případem kuželové spirály, může být považována za válcovou spirálu
(leží na rotační válcové ploše).
Vzdálenost závitů a jejich výška je konstantní. Pokud rozvineme válcovou plochu,
šroubovice se rozvine do přímky.
Konstrukce šroubovice vychází z geometrického popisu křivky, viz obr. 38b).

a) Archimédova spirála.

b) Šroubovice
obr. 38 Konstrukce spirál
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Parametrické rovnice kuželové spirály:

Parametrické rovnice šroubovice vychází z rovnic kružnice, jejíž poloměr se lineárně mění
z r1=r na začátku závitu do r2=r1–d na konci závitu, vertikální souřadnice roste lineárně o h na
jednom závitu:
x = (r − t ⋅ d ) ⋅ cos(2π ⋅ t )
y = (r − t ⋅ d ) ⋅ sin (2π ⋅ t )
z = ht ,

kde t ∈ (− ∞, ∞ ) (pro jeden závit je t ∈ 0,1 ),
r vzdálenost od bodu od středu spirály na začátku závitu,
d je horizontální vzdálenost závitů (pokud d=0 jedná se o šroubovici) a
h je výška jednoho závitu (pokud h=0 jedná se o Archimédovu spirálu).
Logaritmická spirála

U logaritmické spirály tvořící bod exponenciálně zrychluje po otáčející se přímce [59].
Logaritmická spirála je rovinná.
Oproti Archimédově spirále se vzdálenost bodů v závitech exponenciálně zvyšuje. Další
její geometrickou vlastností je, že tečna v každém bodě a průvodič tohoto bodu (přímka
procházející tímto bodem a středem) svírá stejný úhel. Spirála bývá též označována jako
stejnoúhelná (equiangulární)[34].
Spirálu lze velmi přibližně zkonstruovat pomocí této vlastnosti – sestrojit paprskovitě n
přímek tak, aby úhel ω mezi nimi byl stejný a n·ω=180º (tato podmínka zjednodušuje
konstrukci pro více závitů). Ze zvoleného počátečního bodu na jedné z přímek je sestrojena
přímka tak, aby svírala s dalším paprskem úhel φ. Z jejich průsečíku se postup opakuje.
Všechny průsečíky leží na logaritmické spirále a můžeme jimi proložit interpolační
křivku[34]. Různé úhly ω a φ určují různé logaritmické spirály. Pro jednoduchost konstrukce
je možné zvolit φ=90º. Čím je ω menší, tím blíže jsou jednotlivé závity (obr. 39), pokud se ω
blíží nule, spirála se blíží kružnici. Pro spirály s větší vzdáleností závitů (tj. větší ω a φ=90º)
tento postup určuje příliš málo bodů pro proložení křivky a je vhodnější zmenšit ω a zvětšit φ.

obr. 39 Logaritmické spirály
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Zlatá spirála

Zlatá spirála je zvláštním případem logaritmické spirály, která prochází vrcholy čtverců,
zvětšujících se v poměru zlatého řezu (viz obr. 40)[59]. Ve vrcholech čtverce není tečnou jeho
strany (protíná ji ve dvou poměrně blízkých bodech), nicméně křivka složená ze čtvrtin kruhu
vepsaných do jednotlivých čtverců spirálu velmi přesně aproximuje. Nejsnazší konstrukce
zlaté spirály je tedy pomocí těchto oblouků.

Kostrukce zlaté spirály:
1. plně tence – základní čtverec;
2. tečkovaně – konstrukce zlatého řezu;
3. čárkovaně – čtverce v poměru zlatého řezu;
4. aproximace zlaté spirály pomocí čtvrtin
kružnice vepsaných do čtverců.

obr. 40 Zlatá spirála

Spirály v CADu

CAD programy mohou obsahovat nástroje pro tvorbu některých spirál. Pokud jej
neobsahují, je třeba použít některého postupu popsaného v kap. 4.4.4.1, např. geometrické
konstrukce některých bodů a proložení interpolační křivky.
V AutoCADu lze použít příkaz HELIX (vytvoří objekt helix). Tento příkaz vytvoří
kuželovou spirálu, pokud je zadán rozdílný poloměr základen, šroubovici, pokud jsou oba
poloměry stejné, nebo Archimédovu spirálu, pokud je výška nulová (a poloměry rozdílné).
Dále lze určit počet závitů a směr otáčení. Spirálu taženou po prostorové křivce lze
v AutoCADu získat jako hraniční křivku plochy nebo tělesa typu sweep, viz kap. 5.1.6.
V Rhinoceru jsou dva příkazy Helix a Spiral. Liší se pouze tím, že Spiral umožňuje
pohyb bodu po rotující přímce (zadává se dvěma různými poloměry) a proto umožňuje
modelovat i rovinné spirály. Oba příkazy lze použít na spirály tažené po prostorové křivce
(možnost AroundCurve). Lze zadat počet závitu nebo výšku jednoho závitu a směr otáčení.
V obou případech vytvoří přibližnou NURBS křivku (objekt curve). Lze ovlivnit její
přesnost zadáním počtu řídících bodů (volba NumPointsPerTurn).
Spirály v architektuře

Spirála se v architektuře objevuje především na různých točitých schodištích a rampách,
nejčastěji v podobě šroubovice (dobře jsou viditelné například na dřevěném schodišti na
zámku v Lednici ‹obr. 41a›), ale i jiných spirál (např. rampa uvnitř kopule Reichstagu
v Berlíně ‹Norman Foster, 1999, obr. 78g›, rampy Londýnské radnice ‹Norman Foster, 2002›,
spirála schodiště rozšíření Německého historického muzea v Berlíně ‹Ieoh Ming Pei, 2002›
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nebo rampa propsaná do exteriéru Guggenheimova Muzea v New Yorku ‹Frank Lloyd
Wright, 1959, obr. 41b›).
V nemnoha případech byla architektům spirála inspirací i pro formální tvar budovy, jako
např. známého návrhu Věže III. internacionály v Moskvě ‹Vladimir J. Tatlin, 1919, obr. 41c›
nebo u Spiral Cafe v Birminghamu v Anglii ‹Marks Barfield Architects, 2004, obr. 41d›, kde
je zlatá spirála tvořící přímkou kroucené plochy.

a) Dřevěné točité schodiště na zámku v Lednici.
c) Návrh Věže III. Internacionály v Moskvě,
Zábradlí a schodnice tvoří několik šroubovic dvou
Vladimir J. Tatlin, skica, 1919.
různých poloměrů.
Příklad prostorové spirály.
b) Solomon R. Guggenheim Museum, New York
City, USA, Frank Lloyd Wright, 1959.

d) Spiral Cafe, Birmingham, Anglie, Marks Barfield Architects, 2004.
Tvořící křivkou kroucené plochy je zlatá spirála (nejlépe patrná v řezu). Úhel pootočení je
v horizontálním i vertikálním směru velmi malý[12].
obr. 41 Spirály v architektuře

4.3.4 Cyklické křivky
Cyklické křivky jsou trajektorie pevného bodu křivky (případně v pevném vztahu k ní),
která se valí po jiné křivce.
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tab. 6 Cyklické křivky
základní
křivka

valící se
křivka

přímka

bod uvnitř kružnice
kružnice
obr. 42
Konstrukce bod kružnice
evolventy

parabola

vnitřní
kružnice

kružnice
vnější
kružnice

přímka

sledovaný bod

výsledná křivka

poznámky

zkrácená (orto)cykloida

trajektorie ventilku

(základní) (orto)cykloida

trajektorie bodu na obvodu
kola

bod vně kružnice

prodloužená (orto)cykloida

trajektorie lopatky parníku

ohnisko

řetězovka

bod uvnitř kružnice

zkrácená hypocykloida

bod kružnice

(základní) hypocykloida
(též asteroid)

bod vně kružnice

prodloužená hypocykloida

bod uvnitř kružnice

zkrácená epicykloida

bod kružnice

(základní) epicykloida

bod vně kružnice

prodloužená epicykloida

bod přímky

evolventa

elipsa pokud R=2r, obr. 43
Konstrukce cykloidy

rhodonea, křivka
připomínající květ, pokud
R=r

obr. 42

Pozn.: tabulka zpracována podle [55] a [59]

obr. 42 Konstrukce evolventy
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obr. 43 Konstrukce cykloidy

a) Konstrukce hypocykloidy.

b) Elipsa jako hypocykloida
obr. 44 Hypocykloida

Cyklické křivky v architektuře

Cyklické křivky se v architektuře objevují velmi zřídka (kromě elipsy a řetězovky).
Příkladem je Kimbell Art Museum ve Fort Worth ‹Louis Kahn, 1972›, kde je použita
k zaklenutí válcová plocha, jejíž tvořící křivkou je základní ortocykloida (obr. 45)[04].
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obr. 45 Cyklické křivky v architektuře
Kimbell Art Museum ve Fort Worth, USA, Louis Kahn, 1972.
Příklad ortocykloidy použité v architektuře.

4.4 Křivky volných tvarů
Od ruky nebo křivítkem lze nakreslit libovolnou empirickou či geometrickou křivku. U
syntetické geometrie zpravidla stačí obraz takovéto křivky, a aniž by bylo známo, jak přesně
je definovaná, lze s ní dále pracovat. Při zpracování v počítači však musí být analyticky
definována. Empirické a geometrické křivky se v tomto případě popisují přibližně pomocí tzv.
křivek volných tvarů (free-form curves).
Pomocí pokročilých matematických modelů volných křivek je zároveň možné popsat i
některé základní geometrické křivky přesně, jako např. lomené čáry, mnohoúhelníky nebo
kuželosečky (kap. 4.4.2.2). Křivky volných tvarů lze použít i k přibližnému modelování
složitějších algebraických křivek (kap. 4.4.4.1).
Křivky volných tvarů se definují pomocí takzvaných řídících bodů (lze se setkat i
s pojmem „řídící polygon“, což je lomená čára, jejíž vrcholy jsou v řídících bodech) a
matematického modelu, který určuje, jakým způsobem tyto body výslednou křivku ovlivňují.

obr. 46 Interpolační a aproximační křivky
Na obrázku je ukázka kubických interpolačních křivek (červená čára) a kubických aproximačních křivek
(Bézierovy křivky – modrá čára) pro dvě různé čtveřice řídících bodů.
Křivky byly vytvořeny v programu Rhinoceros pomocí příkazů InterpCrv a Curve.

Podle matematického modelu můžeme křivky rozdělit do dvou skupin (viz obr. 46):
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•

interpolační křivky – křivka prochází řídícími body; nejpoužívanější je spline křivka
složená z Fergusonových kubik;

•

aproximační křivky – křivka nemusí procházet řídícími body, pouze sleduje tvar
řídícího polygonu; v počítačové grafice se používají Bézierovy křivky a B-spline
křivky. V CAD systémech jsou nejčastěji používány neuniformní racionální B-spline
(NURBS) křivky.
Obecně nelze libovolnou křivku těmito modely popsat zcela přesně. Při použití většího
množství řídících bodů ale lze dosáhnout dostatečné přesnosti.
V následujícím textu se zabývám pouze nejpoužívanějšími matematickými modely.

4.4.1 Interpolační křivky
4.4.1.1 Polynomiální interpolace

Obecně je možné n+1 body proložit polynomiální křivku n-tého stupně[25] (tj. křivku, jejíž
parametrické rovnice jsou polynomy n-tého stupně B(t ) = an t n + an−1t n−1 + L + a2 t 2 + a1t + a0 ),
nejedná se však o jednoznačné určení (n+1 body lze proložit nekonečně mnoho křivek n-tého
stupně, viz obr. 47). Proto je nutné zadávat ještě další, tzv. okrajové podmínky, například
tečny, křivost apod.
V praxi se nejčastěji používají křivky třetího stupně (kubiky), nejvýše pátého stupně[25].
Nevýhodou použití křivek vyšších stupňů je vyšší nárok na výkon počítače a také ta vlastnost,
že poloha každého bodu ovlivňuje průběh celé křivky.

obr. 47 Kubické interpolační křivky
Na obrázku jsou tři různé kubické interpolační křivky dané stejnými řídícími body P0, P1, P2 a P3. Je patrné, že
toto určení není jednoznačné (možných křivek je nekonečné množství). Křivky byly vyneseny v Rhinoceru.

4.4.1.2 Spline křivky

Z důvodů popsaného v předchozím textu se křivky, u kterých potřebujeme více řídících
bodů, skládají po částech z křivek nižších stupňů. Takovéto křivky se nazývají spline křivky
(z anglického slova označující pružné křivítko).
Nejčastěji jsou takto označovány interpolační křivky složené po částech z křivek třetího
stupně (kubik). Kubiky lze místo čtyř řídících bodů a dalších okrajových podmínek
jednoznačně určit také dvěma krajními body a tečnými vektory v těchto bodech a lze je tedy
snadno navazovat. Takto zadané kubiky se nazývají Fergusonovy (viz kap. 4.4.1.3).
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Pokud má být křivka C1 spojitá, tečné vektory v bodech dotyku musejí být shodné[25].
Tyto vnitřní tečné vektory mohou být určeny přímo numericky nebo automaticky (např.
použitím tečny paraboly proložené bodem dotyku a dvěma sousedními body, váženým
průměrem sousedních tečných vektorů[02] nebo podmínkou C2 spojitosti ve všech řídících
bodech[25]).
Spline křivka potom může být určena pouze počátečním a konečným vektorem. Tyto dva
vektory lze zvolit nulové (tzv. přirozená spline křivka). Díky podmínce spojitosti křivky u
vnitřních bodů se nejedná o lomenou čáru.
Kubická spline křivka může být v různých grafických programech odlišná, protože existuje
více způsobů automatického výpočtu tečných vektorů u vnitřních řídících bodů, viz obr. 48.

obr. 48 Spline křivky v různých grafických programech
Na obrázku jsou kubické spline křivky vytvořené v Rhinoceru (červená čára), AutoCADu (modrá čára) a
Cinemě 4D (zelená čára). Každý z programů používá jiný algoritmus pro výpočet vnitřních vektorů, takže
výsledné křivky se liší.

obr. 49 Spline křivka
Na obrázku je spline křivka složená ze dvou Fergusonových kubik. První je zadána body P0[1,1] a P1[5,4] a
r
r
r
r
vektory v 0 [0,5] a v1 [4,-4] a druhá je zadána body P2[5,4] a P3[7,1] a vektory v 2 [4,-4] a v 3 [2,4].

r

r

Spline křivka je C1 spojitá, protože P1 = P2 a v1 = v 2 .
Křivka byla vykreslena pomocí programu Microsoft Excel.
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4.4.1.3 Fergusonova kubika

obr. 50 Fergusonovy kubiky
Na obrázcích jsou Fergusonovy kubiky definované body P0[1,1] a P1[5,4] a vektory:
r
r
a) v 0 [0,5] a v1 [4,-4];

r

r

b) v 0 [0,3] a v1 [2,-2] (vektory mají stejný směr, ale menší velikost než v případě a);

r

r

r

c) v 0 [0,5] a v1 [-3,3] (vektor v1 má opačný směr než v případě a).
Na obrázku d) je znázorněn průběh závislosti Fergusonových bázových polynomů na parametru t. Je názorně
vidět vliv jednotlivých bodů a tečných vektorů na tvar křivky při různých hodnotách t. Např. pro t=0 je F0(t)=1 a
ostatní jsou 0.

r
r
Fergusonova kubika je dána dvěma krajními body P0 a P1 a tečnými vektory v0 a v1 , jehož

parametrické vyjádření je:

r
r
B(t ) = F0 (t )P0 + F1 (t )P1 + F0' (t )v0 + F1' (t )v1 , kde

t je parametr, t ∈ 0,1
r
P0 je počáteční bod křivky a v 0 je tečný vektor v tomto bodě,
r
P1 je koncový bod křivky a v1 je tečný vektor v tomto bodě a
F0 (t ) = 2t 3 − 3t 2 + 1 , F1 (t ) = −2t 3 + 3t 2 , F0' (t ) = t 3 − 2t 2 + t , F1' (t ) = t 3 − t 2 jsou Fergusonovy polynomy[25].
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Geometrické vlastnosti Fergusonových kubik jsou patrné z obr. 50. Čím větší je tečný
vektor, tím více se k němu křivka „přimyká“. Pokud jsou oba tečné vektory nulové, jedná se o
úsečku. Na obr. 49 je spline křivka složená ze dvou Fergusonových kubik.

4.4.2 Bézierovy křivky
Bézierovy křivky jsou dány řídícími body a matematickým modelem, který určuje průběh
křivky. Jedná se o aproximační křivky, křivka zadanými řídícími body neprochází. Pokud je
jednotlivým řídícím bodům přiřazena rozdílná „váha“, jedná se o racionální bézierovy křivky,
v opačném případě mohou být označeny jako neracionální.
4.4.2.1 Neracionální Bézierovy křivky
Lineární Bézierova křivka

Řídící polynom má pouze dva body P0 a P1, jedná se o úsečku.
Její parametrický zápis je:

B(t ) = R01 (t )P0 + R11 (t )P1 ,
kde t ∈ 0,1 ,

P0 a P1 jsou řídící body a

R01 (t ) = 1 − t a R11 (t ) = t jsou Bernsteinovy polynomy prvního stupně[42].
Dosazením polynomů získáme rovnici:

B(t ) = (1 − t )P0 + tP1 , kterou můžeme převést na rovnici
B(t ) = P0 + t (P1 − P0 ) , což je parametrická rovnice přímky z kap. 4.1.2.

obr. 51 Lineární Bézierova křivka
Na obrázku vlevo je lineární Bézierova křivka, vpravo je znázorněn průběh Bernsteinových polynomů prvního
stupně pro jednotlivé řídící body. (Obrázek byl vytvořen v programu Macromedia Flash.)

Kvadratická Bézierova křivka

Řídící polynom má tři body P0, P1 a P2. Kvadratická Bézierova křivka je segment
paraboly.
Její parametrický zápis je:

B(t ) = R02 (t )P0 + R12 (t )P1 + R22 (t )P2 ,
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kde t ∈ 0,1 ,

P0, P1 a P2 jsou řídící body a

R02 (t ) = (1 − t ) 2 , R12 (t ) = 2(1 − t )t a R22 (t ) = t 2 jsou Bernsteinovy polynomy druhého stupně[42].
Dosazením polynomů získáme rovnici:

B (t ) = (1 − t ) P0 + 2(1 − t )tP1 + t 2 P2 .
2

obr. 52 Kvadratická Bézierova křivka
Na obrázku vlevo je lineární Bézierova křivka, vpravo je znázorněn průběh Bernsteinových polynomů druhého
stupně pro jednotlivé řídící body. (Obrázek byl vytvořen v programu Macromedia Flash.)

Kubická Bézierova křivka

Řídící polynom má čtyři body P0, P1, P2 a P3, které mohou, ale nemusí ležet v jedné
rovině. Křivka začíná v bodě P0 a míří směrem k bodu P1 (přesněji řečeno její tečna v bodě P0
prochází bodem P1) a končí v bodě P3 kam směruje ve směru od bodu P2 (tečna v bodě P3
prochází bodem P2). Body P1 a P2 zpravidla neprochází, tyto body jsou pouze řídící. Křivka
může mít jeden dvojitý nebo inflexní bod.
Její parametrický zápis je:

B(t ) = R03 (t )P0 + R13 (t )P1 + R23 (t )P2 + R33 (t )P3 ,
kde t ∈ 0,1 ,

P0, P1, P2 a P3 jsou řídící body a
R03 (t ) = (1 − t ) 3 , R13 (t ) = 3(1 − t ) t , R23 (t ) = 3(1 − t )t 2 a R33 (t ) = t 3 jsou Bernsteinovy polynomy
2

třetího stupně[47].
Dosazením polynomů získáme rovnici:
B (t ) = (1 − t ) P0 + 3(1 − t ) tP1 + 3(1 − t )t 2 P2 + t 3 P3 .
3
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obr. 53 Kubická Bézierova křivka
Na obrázku je lineární Bézierova křivka, v případě a) nemá žádný singulární bod, v případě b) má jeden inflexní
bod a v případě c) má jeden dvojitý bod.
Na obrázku d) je znázorněn průběh Bernsteinových polynomů třetího stupně pro jednotlivé řídící body.
(Obrázky byly vytvořeny v programu Macromedia Flash.)

Bézierova křivka n-tého stupně
n

B(t ) = ∑ Pi Rin (t ),
i =0

kde t ∈ 0,1
Pi jsou řídící body křivky

Rin (t ) jsou Bernsteinovy polynomy n-tého stupně[47].

Vyjádření tohoto polynomu pro vyšší stupeň než tři (tj. více řídících bodů než čtyři) je
poměrně složité a hlavně výpočetně náročné. Křivky vyšších stupňů mají pro modelování
ještě jednu podstatnou nevýhodu – při změně jednoho řídícího bodu se změní průběh celé
křivky. Proto se křivky s větším počtem řídících bodů zpravidla skládají z Bézierových křivek
třetího stupně (kubických) (viz kap.4.4.2.3).
Konstrukce Bézierových křivek

Jednotlivé body Bézierovy křivky můžeme zkonstruovat pomocí algoritmu Boor – de
Casteljau(obr. 54)[55].
Tento postup je vlastně opakování lineární interpolace [47] a je analogický i pro Bézierovy
křivky jiných stupňů než 3.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

obr. 54 Algoritmus Boor – de Casteljau
Rozdělíme úsečky P0P1, P1P2 a P2P3 na stejný počet (n) dílů.
Spojíme odpovídající body na sousedních úsečkách a získáme lomenou čáru Q0Q1Q2.
Rozdělíme úsečky Q0Q1 a Q1Q2 na n dílů.
Spojíme odpovídající body a získáme úsečku R0R1.
Tuto úsečku opět rozdělíme na n dílů a takto získáme jeden bod křivky.
Postup opakujeme pro všechny díly.

4.4.2.2 Racionální Bézierovy křivky

U racionálních Bézierových křivek je jednotlivým bodům přiřazena „váha“ (racionální
číslo wi). Tato hodnota vyjadřuje míru, jakou ten který bod ovlivňuje tvar výsledné
křivky[55]. Jakým způsobem je zřetelné z obr. 55. Výhodou je možnost ovlivnit tvar křivky
bez změny polohy řídících bodů. V praxi se w volí větší než 0 (u hodnot w<0 by mohlo dojít
k nežádoucímu dělení nulou).
Kvadratické racionální Bézierovy křivky

B(t ) =

w0 R02 (t )P0 + w1 R12 (t )P1 + w2 R22 (t )P2
[46],
w0 R02 (t ) + w1 R12 (t ) + w2 R22 (t )

kde t ∈ 0,1 ,
P0, P1 a P2 jsou řídící body,
w0, w1 a w2 jsou váhy těchto bodů a

Ri2 (t ) jsou Bernsteinovy polynomy druhého stupně (viz 4.4.2.1).
Kvadratická Bézierova křivka, kde w0=w2=1 a:
•

w1=0 je úsečka;

•

0<w1<1 je část elipsy;

•

pokud w1=1, jedná se o část paraboly;

•

pokud w1>1 jedná se o část hyperboly[46] (obr. 55).

Jan Foretník

strana 77/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika

obr. 55 Vliv váhy na tvar racionální Bézierovy křivky
Na obrázku je patrné, jak se mění tvar racionální kvadratické Bézierovy křivky, pokud měníme váhu w1 řídícího
bodu P1.Váha řídících bodů P0 a P2,tj. w0=w2=1,0. Pro w1=1,0 se jedná o neracionální Bézierovu křivku.
Křivky byly vykresleny pomocí Microsoft Excelu.

Využití racionálních kvadratických křivek k vynesení kuželoseček v CAD systémech

Jak bylo uvedeno v předchozí kapitole, pomocí racionálních Bézierových křivek lze přesně
modelovat segment libovolné kuželosečky. Při následujícím popisu způsobu modelování
pracuji pro zjednodušení s takovým segmentem kuželosečky, kde její vrchol je ve středu
zvoleného segmentu a je tedy symetrický (CAD systémy obsahují nástroje pro následné
zkrácení oblouku, např. TRIM v AutoCADu i Rhinoceru).
Kubická Bézierova křivka je definována třemi řídícími body P0, P1 a P2. Body P0 a P2 jsou
koncovými body křivky, leží tedy na hledané kuželosečce. Přímky P0P1 a P1P2 jsou tečnami
křivky v bodech P0 a P2.
Nechť Q je střed úsečky P0P2 a V je střed křivky. Podle předpokladu je tedy V zároveň
hlavním vrcholem kuželosečky a dále platí, že body P1, V a Q leží na jedné přímce, která je
osou symetrie Bézierovy křivky a zároveň hlavní osou kuželosečky a je kolmá na přímku
P0P2. Pokud je osa x souřadnicové soustavy shodná s touto osou, lze z těchto předpokladů
odvodit, že x P0 = x P2 a y P1 =

1
2

(y

P0

)

+ y P2 .

Bod V je v polovině křivky, tedy t=0,5 a R02 (0,5) = 0,25 , R12 (0,5) = 0,5 a R22 (0,5) = 0,25 .
Dosazením do rovnic racionální kvadratické Bézierovy křivky z předchozí kapitoly lze
zjistit, že:
yV = y P1 nezávisle na hodnotě w1 a
xV =

x P0 + w1 x P1
1 + w1
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Protože osa x je osou křivky, je x P0 − xV = QV a xV − x P0 = VP0 , tedy

w1 =

QV
VP0

.

Vlastní konstrukce kuželosečky je poměrně jednoduchá – pomocí geometrických vlastností
kuželoseček z kapitoly 4.2 je třeba sestrojit libovolné dva body hledané kuželosečky (což jsou
body P0 a P2) a v nich tečny, jejichž průsečík je bod P1. Dále je třeba sestrojit bod Q jako
střed úsečky P0P2 a vypočítat w1 jako poměr vzdáleností |QV| a |VP0|. Konkrétní příklady pro
jednotlivé kuželosečky jsou na obr. 56.
Pozn.: CAD systémy zpravidla neumožňují kreslit přímo Bézierovy křivky. Z kapitoly
4.4.3 „B-spline křivky“ však vyplývá, že racionální kvadratická Bézierova křivka je zvláštní
případ NURBS křivky, pokud je stupeň křivky 2 a počet řídících bodů 3.

a) Parabola zadaná ohniskem F a parametrem p.
Vzhledem k tomu, že parabola má w1=1, není
nutné konstruovat tečny.

b) Hyperbola zadaná ohnisky F1 a F2
a velikostí hlavní osy 2a

c) Elipsa zadaná ohnisky F1 a F2 a velikostí
hlavní osy 2a. Úhel QSP0∈(0º,90º).

d) Kružnice zadaná středem S a poloměrem r.
Z obrázku je patrné, že v případě kružnice je
w1=cosφ.

obr. 56 Kuželosečky jako Bézierova křivky v CADu
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Racionální Bézierova křivka n-tého stupně
n

B(t ) =

∑ P w R (t )
i

i =0
n

i

n
i

∑ w R (t )
i =0

i

,

n
i

kde t ∈ 0,1

Pi jsou řídící body křivky,
wi jsou váhy těchto bodů a

Rin (t ) jsou Bernsteinovy polynomy n-tého stupně[47].

4.4.2.3 Navazování Bézierových křivek

Jak je uvedeno výše v textu o obecné Bézierově křivce, v praxi se příliš nepoužívají křivky
vyššího stupně než 3. Potřebujeme-li použít více řídících bodů, skládáme křivku po částech,
nejčastěji z kubik. Je třeba zajistit spojitost výsledné křivky dle obr. 57[25].

obr. 57 Navazování Bézierových křivek
a) Spojitost C1: body P2, P3=P4 a P5 leží na jedné přímce; |P2P3|=|P4P5|.
b) Spojitost G1: body P2, P3=P4 a P5 leží na jedné přímce; |P2P3|≠|P4P5|.
c) Spojitost G0: body P2, P3=P4 a P5 neleží na jedné přímce.
(Vysvětlení spojitosti viz úvod kapitoly 4. Křivky byly vykresleny v AutoCADu.)

Křivku složenou po částech z Bézierových kubik lze považovat za interpolační spline
křivku, pokud je zajištěna C1 spojitost. Lze dokázat, že Bézierova a Fergusonova kubika jsou
totožné křivky, pokud je jejich zadání upraveno podle obr. 58. Protože u Fergusonových
kubik jsou zadány přímo tečné vektory, jsou výhodnější pro automatické výpočty těchto
vektorů u vnitřních řídících bodů, Bézierovy kubiky jsou vhodnější pro zadání těchto vektorů
uživatelem.
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obr. 58 Porovnání Bézierovy a Fergusonovy kubiky
r
r
Na obrázku je patrné, že Fergusonova kubika zadaná body P0 a P3 a vektory v0 a v3 (modrá čára) a
r
r
Bézierova kubika zadaná body P0, P1 = P0 + 13 v0 , P2 = P3 − 13 v3 a P3 (oranžová čárkovaná čára) jsou totožné
křivky. Tuto skutečnost lze dokázat dosazením do parametrických rovnic.
Křivky byly vytvořeny pomocí programu Microsoft Excel.

4.4.3 B-spline křivky
B-spline křivky jsou zobecněním Bézierových křivek[59], které umožňuje zvýšit počet
kontrolních bodů, aniž by se zvýšil stupeň křivky. B-spline křivky jsou dány řídícími body,
stupněm křivky, uzlovým vektorem a matematickým modelem určujícím průběh křivky.
Stupeň křivky a řídící body

Stupeň křivky k je libovolné přirozené číslo (celé číslo větší než 0).
V praxi se obdobně jako u ostatních polynomiálních křivek nejčastěji používají kubické
(stupeň 3), kvadratické (stupeň 2) a lineární (stupeň 1) b-spline křivky, stupně vyšší než pět se
v podstatě nepoužívají.
Vliv stupně na tvar křivky je demonstrován na obr. 60.
Počet řídících bodů b-spline křivky n je libovolný, nejméně však k+1. Pokud je n=k+1,
jedná se o Bézierovu křivku stupně k.
Uzlový vektor

Nejedná se o vektor v geometrickém slova smyslu, ale o množinu reálných čísel {t0, t1, … ,
tn+k, tn+k+1}, ti ≥ ti–1. Tento vektor pak dělí interval parametru t na n+k+1 subintervalů tak, že
v každém intervalu má na průběh funkce vliv právě k+1 řídících bodů. Tato vlastnost je
demonstrována na obr. 59.
Typy uzlových vektorů [42]:

•

upnutý uniformní (clamped uniform) – prvních a posledních k subintervalů je
nulových, ostatní subintervaly jsou stejné, např. {0,0,0,0.25,0.5,0.75,1,1,1};

•

upnutý neuniformní (clamped non-uniform) – prvních a posledních k subintervalů je
nulových, ostatní subintervaly jsou libovolné, např. {0,0,0,0.4,0.4,0.8,1,1,1};
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•

neupnutý uniformní (unclamped uniform) – všechny subintervaly jsou stejné, např.
{0,.125,.25,0.375,0.5,0.675,0.75,0.875,1};

•

neupnutý neuniformní (unclamped non-uniform) – všechny subintervaly jsou
libovolné {0,.25,.25,0.3,0.5,0.8,0.8,0.9,1}.
Upnutý uzlový vektor zajišťuje, že křivka začíná a končí v krajních bodech. Neupnuté
uzlové vektory se používají pro uzavřené b-spline křivky, viz kap. 4.4.3.1. Uzlový vektor
může být upnutý pouze z jedné strany.
Neuniformní uzlové vektory se používají především pro spojování dvou různých b-spline
křivek. Pokud se v uzlovém vektoru opakuje některý uzel alespoň k-krát, prochází křivka
příslušným řídícím bodem (stejně jako u upnutého uzlového vektoru) a může v něm být
zalomena. Takovou křivku můžeme považovat za složenou ze dvou b-spline křivek a případně
ji v tomto bodě rozdělit. Řídící bod se nazývá bod zalomení (kink).
Vliv uzlového vektoru na tvar křivky je demonstrován na obr. 61.
Analytický zápis B-spline křivky
n

B(t ) = ∑ Pi N ik (t ),
i =0

kde t ∈ t k , t n+1 ,

k je stupeň křivky,
Pi jsou řídící body křivky (jejichž počet je n+1) a

N ik (t ) jsou de Boorovy funkce k-tého stupně určené zadaným uzlovým vektorem (viz výše).

Analytické vyjádření de Boorovy funkce je poměrně složitý rekurzivní vztah, který nemá
význam zde uvádět.

obr. 59 Vliv změny polohy řídícího bodu b-spline křivky na její tvar
Na obrázku vlevo je kubická b-spline křivka s devíti řídícími body s uniformním uzlovým vektorem. Šedou
čarou je znázorněna změna tvaru křivky, pokud je změněna poloha řídícího bodu P4.
Protože de Boorova funkce N 43 pro bod P4 má na intervalech t ∈ 0;0,17 a t ∈ 0,83;1 nulovou hodnotu,
změna polohy tohoto bodu nemá na těchto intervalech vliv na tvar křivky.
Průběh de Boorových funkcí pro jednotlivé body je znázorněn na obrázku vpravo.
Obrázky vytvořeny pomocí programu Macromedia Flash. Interaktivní verze viz http://geometrie.foretnik.net
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obr. 60 Vliv stupně b-spline křivky na její tvar
Na obrázcích jsou b-spline křivky zadané stejnou čtveřicí řídících bodů:
a) lineární (lomená čára s vrcholy v řídících bodech);
b) kvadratická (křivka se vzdaluje od řídících bodů);
c) kvadratická s neuniformním uzlovým vektorem;
d) kubická (křivka se ještě více vzdaluje od řídících bodů, kubická křivka
se čtyřmi řídícími body nemá žádný vnitřní uzel a jedná se o Bézierovu křivku).
Vlevo je vždy vlastní křivka i s řídícími body, vpravo je průběh de Boorových funkcí pro jednotlivé body.
Obrázky vytvořeny pomocí programu Macromedia Flash. Interaktivní verze viz http://geometrie.foretnik.net.
Obrázek d) je na následující straně.
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obr. 60 (dokončení) Vliv stupně b-spline křivky na její tvar

obr. 61 Vliv uzlového vektoru b-spline křivky na její tvar
Na obrázcích jsou kubické b-spline křivky se sedmi řídícími body a:
a) upnutým uniformním uzlovým vektorem;
b) upnutým neuniformním uzlovým vektorem (s jedním dvojnásobným uzlem);
c) upnutým neuniformním uzlovým vektorem (s jedním dvojnásobným uzlem – jiný než b);
d) upnutým neuniformním uzlovým vektorem (s jedním trojitým uzlem určujícím bod zalomení, protože je k=3);
e) neupnutým uniformním uzlovým vektorem;
f) neupnutým neuniformním uzlovým vektorem (s jedním trojitým uzlem určujícím bod zalomení);
Vlevo je vždy vlastní křivka i s řídícími body, vpravo je průběh de Boorových funkcí pro jednotlivé body.
Obrázky vytvořeny pomocí programu Macromedia Flash. Interaktivní verze viz http://geometrie.foretnik.net.
Obrázky b) až f) jsou na následujících stranách.
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¨

obr. 61 (pokračování) Vliv uzlového vektoru b-spline křivky na její tvar
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obr. 61 (dokončení) Vliv uzlového vektoru b-spline křivky na její tvar

4.4.3.1 Uzavřená B-spline křivka

B-spline křivku je možno uzavřít. Jakým způsobem je ukázáno na obr. 62.
Pokud je pouze spojen první a poslední bod otevřené B-spline křivky, je výsledkem
případ a), kde má křivka v bodě P0=P8 pouze spojitost G0.
Pokud jsou řídící body uspořádány tak, že se překrývá více počátečních a koncových bodů,
může nastat až případ b), kdy je se překrývá osm bodů P0=P8 až P7=P15 a kde červená část
křivky je shodná pro t ∈ t 5 = 0,15; t 6 = 0,23 a t ∈ t12 = 0,69; t13 = 0,77 a je tedy zřejmé, že
křivka je na intervalu t ∈ t 5 = 0,15; t13 = 0,77

uzavřená a C2 spojitá[42]. Překryv by mohl

být o jeden bod kratší, příklad byl zvolen pro názornost.
Řešení z obrázku b) není příliš praktické, protože se překrývá velký počet bodů a přebývají
dva černé segmenty. Důvodem je to, že na úseku, kde se řídící body překrývají, nemá upnutý
uzlový vektor stejné intervaly.
Je tedy vhodnější použít neupnutý uzlový vektor. Křivka v tomto případě nezačíná
v prvním ani posledním řídícím bodě a stačí překrytí prvních a posledních tří bodů pro křivku
stupně 3, viz obr. 62c). Obecně pro křivku stupně n je třeba překrytí prvních a posledních n
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řídících bodů[42]. V počítačové grafice samozřejmě správný typ vektoru a překrytí řídících
bodů volí grafický program.
Na všech příkladech na obr. 62 jsou křivky s uniformním vektorem. Použití neuniformních
vektorů je také možné, ale „překrývající se“ intervaly musí být shodné.

obr. 62 Uzavřená B-spline křivka
a) Řídící body P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 a P8=P0;
uzlový vektor: {0,0,0,0,0.17,0.33,0.50,0.67,0.83,1,1,1,1} (upnutý uniformní vektor).
b) Řídící body P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8=P0, P9=P1, P10=P2, P11=P3, P12=P4, P13=P5, P14=P6, P15=P7;
uzlový vektor: {0,0,0,0,0.08,0.15,0.23,0.31,0.38,0.46,0.54,0.62,0.69,0.77,0.85,0.92,1,1,1,1} (upnutý uniform.).
c) Řídící body P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8=P0, P9=P1 a P10=P2;
uzlový vektor: { 0,0.07,0.14,0.21,0.29,0.36,0.43,0.50,0.57,0.64,0.71,0.79,0.86,0.93,1} (neupnutý uniformní).

4.4.3.2 NURBS křivky

NURBS je zkratka z anglického Non-uniform rational B-spline (neuniformní racionální Bspline křivky). Jedná se o stejné rozšíření jako u racionálních Bézierových křivek, kde
každému bodu je přiřazena jeho „váha“, viz obr. 55.
Vlastnosti NURBS křivek:

•

lze zvýšit stupeň křivky a zároveň zachovat její geometrii (zvýší se počet řídících
bodů, jejich poloha i váha);

•

zpravidla nelze snížit stupeň křivky, aniž by se změnila její geometrie;

•

uživatelem vytvořené „free-form“ křivky zpravidla mají váhu všech řídících bodů 1
(tj. jsou neracionální)[67];

•

pomocí několikanásobných uzlů lze spojit dvě NURBS křivky stejného stupně se
spojitostí G0, násobnost uzlu je rovna stupni křivky (obr. 61d) – např. lineární
NURBS křivky (lomené čáry) jsou úsečky spojené v uzlech (obr. 60a), může být i
uzavřená, tj. mnohoúhelník.

•

pomocí NURBS lze definovat přesně i kuželosečky – kap.4.4.2.2, obr. 56; uzavřené
kuželosečky můžeme spojit z několika částí pomocí násobných uzlů, viz obr. 63.
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obr. 63 Kružnice definovaná pomocí NURBS
Tři příklady kružnice složené ze tří, čtyř a šesti segmentů tvořených kvadratickými Bézierovými křivkami
spojených dvojitými uzlovými vektory. Přestože obecně kvadratická NURBS křivka má v místě dvojitých uzlů
spojitost G0, v tomto případě je uspořádáním řídících bodů a jejich vah zajištěna G2 spojitost.

4.4.4 Křivky volných tvarů v počítačové grafice
Moderní CAD systémy zpravidla umožňují vynášení křivek volných tvarů, aproximačních
nebo interpolačních. Křivky volných tvarů však používají i jiné grafické programy.
AutoCAD:

V AutoCADu jsou pro křivky volných tvarů tyto objekty:

•

Spline je prostorová kubická NURBS křivka[63]. Může být uzavřená (uzlový
vektor zůstane upnutý). Ve vlastnostech objektu lze měnit váhy jednotlivých řídících
bodů. Další možnosti editace poskytuje příkaz SPLINEDIT. Viditelnost řídících bodů

se řídí proměnnou SPLFRAME. Tento objekt se zadává příkazem SPLINE jako
interpolační spline pomocí bodů křivky, řídící body NURBS křivky jsou následně
dopočítány. Lze zadat (a zpětně měnit) počáteční a konečný vektor (mohou být
nulové). Křivku lze editovat pomocí řídících bodů a omezeně i pomocí původních
zadaných bodů. Takto zadaná NURBS křivka je vždy kubická. Příkazem SPLINE
(možnost Object) lze také převést zaoblený polyline na spline. Takto lze
definovat i kvadratickou NURBS křivku. Zpětně není možné stupeň křivky měnit.

•

2D polyline (získáme z objektu polyline příkazem PEDIT, možnost Spline)

a 3D polyline se zaoblením ve vlastnostech objektu Smooth:Quadratic nebo
Smooth:Cubic jsou neracionální B-spline křivky. Vrcholy lomené čáry jsou
řídícími body křivky. Lze zvolit stupeň (dva nebo tři), ale nelze měnit váhu řídících
bodů. Pokud je křivka uzavřená, je uzlový vektor neupnutý. Křivka je vykreslena jako
lomená čára, počet úseček je dán proměnnou SPLINESEGS.

•

2D polyline se zaoblením Smooth:Fit. Tato možnost proloží vrcholy lomené
čáry křivku složenou z kruhových oblouků pouze s G1 spojitostí.
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Rhinoceros:

Rhinoceros používá k definici všech křivek (tj. i lomených čar a kuželoseček) NURBS
křivky (objekt curve). Lze volně definovat stupeň křivky (vždy nejvýše o jeden nižší než
počet řídících bodů). Rhinoceros umožňuje pracovat se stupni od jedné do jedenácti[67].
Křivky volných tvarů lze vynést těmito způsoby:

•

Příkaz Curve vynese NURBS křivku pomocí zadaných řídících bodů. Křivku lze
uzavřít (uzlový vektor je neupnutý).

•

Příkaz InterpCrv vynese interpolační křivku pomocí zadaných bodů křivky. Lze
zadat počáteční a koncovou tečnu (bez zadání je spočítán přirozený spline), způsob
určení uzlového vektoru a stupeň křivky. Křivku lze uzavřít (uzlový vektor je
neupnutý). Obdobně příkaz InterpCrvOnSrf vynese interpolační křivku, která leží
na vybrané 3D ploše.

•

Příkaz Sketch umožňuje kreslení tahem polohovacího zařízení. Výsledná NURBS
křivka je kubická. Lze zadat i křivku rovinnou nebo na vybrané 3D ploše.
Rhinoceros nabízí širokou škálu úprav NURBS křivek, například:

•

PtOn zobrazí řídící body pro jejich editaci (posun, váha, odstranění).

•

EditPtOn zobrazí body křivky odpovídající uzlům pro jejich editaci (pouze posun).
Posunutím tohoto bodu je ovlivněn průběh celé křivky a jsou přepočítány její řídící
body.

•

Weight mění váhu řídících bodů.

•

Join spojí dvě křivky pomocí násobného uzlu.

•

Explode rozdělí křivku v násobných uzlech.

•

ChangeDegree změní stupeň (pokud možno nemění tvar křivky, viz vlastnosti
NURBS).

•

InsertKnot, InsertControlPoint, InsertEditPoint přidá uzly a řídící
body.

•

RemoveKnot, RemoveControlPoin, RemoveEditPoint odebere uzly a řídící
body.

•

InsertKink přidá násobný uzel.

•

CloseCrv uzavře křivku úsečkou.

•

MakePeriodic, MakeNonPeriodic změní uzlový vektor na neupnutý/upnutý.

•

MakeUniform změní uzlový vektor na uniformní.

Další grafické programy a formáty:

Kvadratickou Bézierovu křivku využívají fonty TrueType, kubickou Bézierovu křivku
využívá grafický formát PostScript.
Se spline křivkami složenými z Bézierových kubik se setkáme také v grafických editorech
Adobe Illustrator a CorelDRAW. Tyto spline křivky jsou zde chápány jako interpolační. Lze
editovat i řídící body, které neleží na křivce, jsou ale graficky znázorněny jako vektory. Je
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možné zadat stupeň spojitosti ve společných bodech. Podobný princip je použit dokonce pro
tvorbu tvarů v rastrovém editoru Adobe Photoshop nebo v textovém editoru Microsoft Word.
4.4.4.1 Modelování libovolných algebraických a geometrických křivek v CAD
systémech pomocí křivek volných tvarů

Obecně CAD systémy neumožňují zadávání libovolných parametricky nebo geometricky
zadaných křivek.
Křivku lze zadat pomocí některých jejich bodů, kterými je proložena interpolační křivka
(v AutoCADu můžeme zvolit příkaz SPLINE nebo zaoblit objekt 2D polyline příkazem
PEDIT, možnost Fit, v Rhinoceru je vhodný příkaz InterpCrv – viz kapitola 4.4.4). Tato
křivka nebude zcela odpovídat hledané křivce, při použití dostatečného počtu bodů ale bude
odchylka velmi malá. Zpracování velkého množství bodů ale může být příliš náročné na
výkon počítače.

a) zdrojová tabulka dat v Microsoft Excelu
(ve sloupcích E, F a G jsou pro přehlednost uvedeny
vzorce ze sloupců B, C a D)

b2) výsledná křivka v Rhinoceru (NURBS křivka
včetně řídících bodů)

b1) podoba scriptu pro
Rhinoceros (textový
soubor .txt)

c1) podoba scriptu pro
AutoCAD (textový
soubor .scr)

c2) výsledná křivka v AutoCADu (2D polyline
s možností spline fit včetně všech editačních bodů)

obr. 64 Zadávání libovolné křivky v CADu
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Obecně jsou dvě možnosti, jak body křivky vynést:

•

Je znám geometrický způsob.

•

Jsou známy parametrické rovnice křivky: V tabulkovém procesoru (např. Microsoft
Excel) lze spočítat souřadnice bodů x, y a z pro různé hodnoty parametru t v intervalu,
na kterém je křivka definována. Čím jemněji je tento interval rozdělen, tím přesněji je
křivka definována. Pokud má křivka nějaká maxima či vrcholy, je dobré je do tabulky
zahrnout (viz obr. 64). Tabulku je třeba převést do textového souboru, který
představuje řádkový skript pro daný CAD program. Řádkový skript je souslednost
příkazů přesně tak, jak by byly zadávány v příkazové řádce CAD programu, každý
program má odlišný zápis. Příklady pro AutoCAD a Rhinoceros jsou na obr. 64b1) a
c1). Následně skript pustíme v dotyčném programu (v Rhinoceru příkaz
ReadCommandFile, v AutoCadu SCRIPT). Příklady sinusoidy s parametrickými
rovnicemi x=5t a y=sin(2πt) jsou na obr. 64b2) a c2).

4.4.5 Empirické a geometrické křivky v architektuře
V historické architektuře byly zpravidla používány pouze geometrické křivky. Přestože
stavitelé vytvářeli v mnohých případech (např. v baroku) stavby velmi bohatých tvarů, jejich
základem byly známé geometrické vztahy, většinou využívali kružnic a elips.
Od 19. století se začínají v architektuře objevovat i další geometrické křivky, nejen ty
popsané v předchozích kapitolách (například kolonáda nebo věžička domku vrátného
v Güellově parku v Barceloně ‹Antoni Gaudí i Cornet, 1914, obr. 65a›[62]. Pokud si
geometrické vztahy určí architekt, nebývají tyto křivky snadno rozeznatelné od křivek
empirických.
Empirické křivky se objevují v podstatě až ve 20. století. Příkladem může být Casa Milà
v Barceloně ‹Antoni Gaudí i Cornet, 1907›, kaple Notre Dame du Haut v Ronchampe ‹Le
Corbusier, 1954, obr. 93a› nebo vlastní dům Oskara Niemeyera Casa das Canoas v Rio de
Janeiru v Brazílii ‹1953, obr. 65b›.
Rozkvět křivek volných tvarů nastává s nástupem výpočetní techniky. Matematické
modely popsané v kap.4.4 umožňují snadný návrh hladkých křivek (potažmo ploch) a pomocí
CAM (počítačem řízená výroba) umožňují rovněž jejich realizaci. Určité omezení realizace
znamenají dostupné stavební materiály.
Další příklady v této kapitole jsou voleny tak, aby na nich byly co nejlépe patrné křivky.
Jedná se o takové stavby, kde je použito válcových ploch (tj. jednosměrně zakřivených), nebo
kde jsou přiznané nosníky empirických a geometrických tvarů. Jednosměrné zakřivení oproti
dvousměrně zakřiveným plochám (více v kap. 5.2.2) materiálové řešení zjednodušuje.
Výhodná pro tyto konstrukce je ocel. Lze ji (jednosměrně) ohýbat nebo strojově řezat do
libovolných tvarů. U konstrukce střechy centra Paula Klee v Bernu ve Švýcarsku ‹Renzo
Piano, 2005, obr. 65d› jsou nosníky ze svařovaných I profilů a vlastní plocha střechy je
z hliníkových profilovaných tabulí. Tvar nosníků je volným přepisem okolní krajiny[36].
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Pylon Mariánského mostu v Ústí nad Labem ‹Roman Koutský, Šárka Malá, Milan
Komínek, 1998, obr. 65c› je rozdělen horizontální na díly o výšce 2,5m, jejichž výroba
probíhala v ocelárně na šablonách připravených pouze pro tento účel a posléze byly
svařovány na staveništi. Pylon je uzavřený profil s vnitřními svislými a vodorovnými
výztuhami. Křivka pylonu není empirická křivka, ale geometrická[27].
Podobné tvarové možnosti nabízí lepené dřevo. Lepené nosníky vyhlídky Kupla
v Helsinkách ‹Avanto Arkkitehdit, 2002, obr. 65f› byly sestavovány do požadované křivosti a
torze na místě stavby ze sedmi předformovaných typů dílců. Celkem 72 nosníků má průřez
60×60mm a jsou spojeny více než 600 svorníky[20].
Rovněž vazníky zastřešení terminálu letiště Oslo-Gardermoen v Norsku ‹Aviaplan, 1998,
obr. 65g› jsou z lepeného dřeva. Vzhledem k velkému rozponu jsou v tomto případě
odlehčené – jedná se v podstatě o příhradové vazníky, které jsou opláštěné.
Válcové plochy umožňují relativně snadnou realizaci ze železobetonu. Bednění válcové
plochy lze vyskládat z prken. Pokud je šířka prken dostatečně malá vzhledem ke křivosti
křivky, není její celková plynulost narušena. Toto je dobře patrné u vyhlídky Sohlbergplassen
v Atnasjø v Norsku ‹Carl-Viggo Hølmebakk. 2006, obr. 65e›. Druhou možností je použít
prvky bednění jednosměrně zakřivené (např. z plechových dílců nebo z dílců z lepeného
dřeva).
Sklo nabízí víceméně stejné možnosti řešení. Je možné buď křivku dělit na malé úsečky (je
nutné použít bezrámový, ale dostatečně tuhý systém zasklení) nebo použít zakřivená skla.
Pokud mají být některé části otevírané, je nutné použít větší rovné plochy. V tomto případě se
používá druhá vnější fasáda, která vytváří plynulost křivky.
Příkladem prvního řešení je budova Národní technické knihovny v Praze ‹Projektil
architekti, 2009, obr. 65i›, kde na vnější fasádu je použit copilit. Příkladem druhého přístupu
je Palác Euro v Praze ‹DaM, 2002, obr. 65h›.
Vnější fasáda Informačního, komunikačního a mediálního centra Brandenburské technické
univerzity v Chotěbuzi v Německu ‹Herzog & de Meuron, 2004, obr. 65j› je poskládána
z větších tabulí skla. Jejich velikost je v poměru ke křivosti zvolena tak, že výsledný vzhled
křivky je hladký. Geometrie této fasády připomíná křivky volných tvarů, je však poskládána
pouze ze segmentů kružnic různých poloměrů[21]. Tak jako u jiných křivek aproximovaných
kružnicemi je zde výhodou konstantní křivost ve větších úsecích, nevýhodou je pouze G1
spojitost v napojení oblouků.
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a) Park Güell, Barcelona, Španělsko, Antoni Gaudí i Cornet, 1914.
Na obrázku nahoře je geometrická konstrukce kolonády, vpravo
fotografie.

b) Casa das Canoas (vlastní dům), Rio de Janeiro, Brazílie, Oscar Niemeyer,
Na obrázku uprostřed je prvotní skica, vpravo půdorys.

c) Mariánský most v Ústí nad Labem,
Roman Koutský, Šárka Malá, Milan Komínek, 1998.
Na obrázku ze stavby (vlevo) jsou patrné jednotlivé dílce pylonu.
Na obrázku vpravo je geometrická konstrukce křivky pylonu.

obr. 65 Křivky volných tvarů v architektuře
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e) vyhlídka Sohlbergplassen, Atnasjø, Norsko,
Carl-Viggo Hølmebakk, 2006.

d) Paul Klee Zentrum, Bern, Švýcarsko
Renzo Piano, 2005.

f) Vyhlídka Kupla, ostrov Korkeasaari,
Helsinky, Finsko, Avanto Arkkitehdit, 2002.

g) Terminál letiště Oslo-Gardermoen,
Norsko, Aviaplan, 1998.

h) Palác Euro, Praha,
DAM, 2002.

i) Národní technická knihovna v Praze, Projektil architekti, 2009.
Příklad válcové plochy, jejíž tvořící křivkou je NURBS křivka. Vpravo detail technického řešení.

j) IKMZ BTU,Chotěbuz, Německo,
Herzog & de Meuron, 2004.
Nahoře vlevo prvotní skica, nahoře vpravo výsledné
geometrické schéma a vpravo fotografie realizace
obr. 65 (dokončení) Křivky volných tvarů v architektuře
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5 Modelování ploch
Plocha je dvourozměrná množina bodů v Euklidovském prostoru. Lze u ní vyjádřit plochu,
nelze vyjádřit objem.
Plochu můžeme popsat jako spojitý pohyb křivky v prostoru s případnou spojitou
transformací (rotace, změna měřítka i tvaru) podle daných geometrických pravidel (více kap.
5.1).
Řada vlastností ploch je analogická k vlastnostem čar.
Parametrické rovnice plochy[25]:

Z matematického hlediska se jedná o množinu bodů, jejichž souřadnice x, y, z vyhovují
parametrickým rovnicím:
x = x(u,v)
y = y(u,v)
z = z(u,v)
kde u a v jsou parametry, u , v ∈ R
Pro zjednodušení se uvádí též v tzv. vektorovém tvaru:
B (u , v ) = ( x(u , v ), y (u , v ), z (u , v )) .

Plochy v počítačové grafice bývají plochy zpravidla omezené na určitý interval parametrů

u a v, tedy

u ∈ u1 , u 2

a

v ∈ v1 , v2 . Stejně jako u křivek mohou být rovnice

reparametrizovány na intervaly u ' , v'∈ 0,1 .
Implicitní a explicitní rovnice plochy[25]:

Analogicky k rovnicím křivky v rovině můžeme rovnice plochy zapsat v explicitním nebo
implicitním tvaru.

•

explicitní tvar z=f(x,y);

• implicitní tvar f(x,y,z)=0,
V počítačové grafice se používají parametrické rovnice.
Dělení ploch:

•

Algebraické – plochy, u nichž známe analytické vyjádření (parametrické rovnice,
explicitní nebo implicitní tvar).

•

Geometrické – plochy, u nichž známe geometrické vztahy.

•

Empirické – ostatní plochy.

Isočáry plochy:

Isočára ve směru u (ve směru v) je křivka, kterou získáme, pokud je parametr v (parametr
u) konstantní[25].
Průsečíky ploch:

Průsečíkem plochy s křivkou (pokud existuje) je jeden nebo více bodů, ve zvláštních
případech křivka.
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Průsečíkem dvou ploch (pokud existuje) je prostorová křivka (může mít více oddělených
částí), ve zvláštních případech bod nebo plocha.
Průsečík plochy s rovinou se nazývá řez plochy.
Ořezávání ploch:

Plocha může být omezena také uzavřenou křivkou, která v ní leží. Tuto křivku lze získat
jako průsečík s jinou plochou.
Rovinné útvary, jako kruh, čtverec apod. lze získat vymezením části rovinné plochy.
Tečná rovina, normála:

Každým bodem A plochy prochází nekonečně mnoho křivek. Pokud bod A je pro všechny
křivky bodem regulárním, leží jejich tečny v jedné rovině, která se nazývá tečnou rovinou.
Kolmice na tečnou rovinu procházející bodem A se nazývá normála.
Pro určení tečné roviny stačí určit tečny dvou křivek procházejících bodem A, například
isočar.
Spojitost ploch:

Každá z křivek procházejících bodem A plochy má v tomto bodě svoji geometrickou
spojitost stupně Gn (a parametrickou spojitost stupně Cm) – viz spojitost křivek, úvod
kapitoly 4. Stupeň geometrické (parametrické) spojitosti plochy v bodě A je roven
nejmenšímu stupni z těchto spojitostí. Pro zjištění spojitosti plochy v bodě A postačuje určit
spojitost isočar v bodě A[25].
Křivost plochy[67][25]:

Normálový řez plochy v bodě A je křivka plochy, která je průsečíkem plochy s rovinou
obsahující normálu v bodě A. Normálových řezů v bodě A je nekonečně mnoho a každý z nich
má v tomto bodě svoji křivost, která se nazývá normálová.
Pro plochy se definují tyto křivosti:

•

Hlavní křivosti kmin a kmax jsou minimální a maximální normálové křivosti. Lze
dokázat, že roviny normálových řezů s hlavními křivostmi jsou navzájem kolmé.

•

Střední křivost H=½(kmin+kmax) je aritmetickým průměrem hlavních křivostí.

•

Gaussova křivost K=kmin·kmax je součinem hlavních křivostí.

Rozdělení bodů křivky[53][25]:

Body plochy se podle křivosti nebo podle řezu plochy její tečnou rovinou v bodě A
rozdělují na:

•

Eliptické body – tečná rovina plochu neprotíná. Hlavní křivosti mají stejný směr, tj.
Gaussova křivost K>0. Například všechny body elipsoidu.

•

Hyperbolické body – tečná rovina protíná plochu ve křivce, která má v bodě A
dvojnásobný bod. Hlavní křivosti mají různý směr, tj. Gaussova křivost K<0. Např.
všechny body jednodílného hyperboloidu.

•

Parabolické body – tečná rovina se dotýká nebo protíná (inflexní bod) plochu ve
křivce, která má v bodě A regulární bod. Jedna z hlavních křivostí je nulová, tj.
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Gaussova křivost K=0. Např. všechny body válcových nebo kuželových ploch. Pokud
jsou na ploše jak eliptické, tak hyperbolické body, zpravidla je odděluje křivka
z parabolických bodů, viz anuloid na obr. 66.

•

Rovinné body – tečná rovina se v okolí bodu A dotýká v ploše. Všechny křivosti
plochy v tomto bodě jsou nulové, tj. Gaussova křivost K=0. Všechny body rovinné
plochy jsou rovinné.
Analogicky ke křivkám mohou na ploše být i zvláštní body: např. násobný bod
(dvojnásobný či vícenásobný bod), izolovaný bod, bod lomu (jsou v něm dvě různé tečné
roviny), konický bod (nekonečně mnoho tečných rovin) nebo bod vratu.

Modře jsou zobrazeny body plochy:
A – eliptický;
B – hyperbolický;
C – parabolický,
zeleně jsou naznačeny tečné roviny a
červeně řezy plochy těmito rovinami.
Zobrazená plocha je anuloid.

obr. 66 Dělení bodů na ploše

Orientace ploch:

Úmluva o orientaci plochy[25]: Při pohledu z vnější strany plochy je křivka hranice plochy
orientována proti směru hodinových ručiček (obr. 67).

obr. 67 Úmluva o orientaci plochy
Modré šipky znázorňují orientaci křivky hranice plochy (zelená čára), červené šipky orientaci plochy.
(Zobrazená plocha je bi-kvadratická Bézierova plocha.)

Orientace ploch se uplatňuje především u modelování těles, kde se její pomocí určuje,
které body jsou uvnitř tělesa (viz kap. 6.1.2).
Uplatňuje se také u renderování, kde plochy jsou viditelné pouze z vnější strany, což může
způsobit neočekávané chování modelu, pokud nejsou orientace nastaveny správně. V CAD
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programech lze obvykle volbou force two-sided nastavit, aby plochy při renderu byly
viditelné z obou stran. V některých programech je tato volba základním nastavením.
Rovinná plocha (rovina):

Rovinná plocha je přímý dvojrozměrný útvar, který se rozpíná donekonečna.
Rovinu lze získat jako rovnoběžný pohyb přímky po přímce.
Rovina je jednoznačně určena třemi body P, Q a R, nebo jedním bodem P a dvěma
r
r
směrovými vektory m = Q − P a n = R − P .
r
Parametrické rovnice roviny získáme tak, že za každý bod přímky B (u ) = P + mu
r
dosadíme přímku B(v ) = P + n v , tj.:
r
r
B (u , v ) = P + mu + n v ,
kde u a v jsou parametry, u , v ∈ (− ∞, ∞ ) .
Rovinná plocha má ve všech bodech obě hlavní křivosti nulové (tj. i střední a Gaussovu
křivost). Všechny křivky v rovině mají nulovou torzi.
Plochy v CADu:

3D CAD systémy umožňují práci s plochami. Možnosti reprezentace ploch jsou
následující:

•

Pomocí geometrických vlastností plochy – tj. typem plochy (rovinná, translační,
tažená, rotační, volná ap.), rozměry definujících útvarů (křivek, bodů) a případně
dalšími hodnotami. Více viz kap. 5.1. Tento způsob využívá AutoCAD (od verze
2007, objekt surface). Možnosti další práce s plochami jsou v tomto programu
omezené.

•

Pomocí aproximačních nebo interpolačních ploch (tzv. volných ploch), tj. pomocí
řídících bodů. Více viz kap. 5.2. V současnosti nejlepší je reprezentace NURBS
plochami, které umožňují u běžných ploch (rovinných, rotačních) přesný popis. Tento
způsob používá Rhinoceros (objekt surface). Plochy lze ořezávat (příkazem Trim)
a skládat (a to i oříznuté, příkazem Join, výsledkem je objekt polysurface).
Rhinoceros nabízí i další možnosti práce s plochami, zpravidla lze aplikovat příkazy
pro práci s křivkami.

•

Pomocí polygonální sítě (mesh). Více viz kap. 5.3. Tento způsob je využíván jako
univerzální pro výměnu mezi různými CAD systémy. Pro svoji výpočtovou
nenáročnost je používán také pro zobrazování – rendering. Možnosti editace takto
definovaných ploch jsou velmi omezené. Práci s nimi umožňuje (v různé míře) jak
AutoCAD, tak Rhinoceros.
Práci s plochami v CAD systémech se podrobně věnuji v následujících kapitolách.
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5.1 Geometrické modelování 3D ploch
U geometrického modelování ploch jsou plochy určeny pohybem tvořících křivek (profilů,
„řezů“ plochy) po řídících křivkách (trajektoriích) za určení dalších podmínek –
rovnoběžnost, rotace, změna měřítka nebo tvaru profilu ap. Řadu ploch lze definovat více
způsoby: např. šroubové plochy jako plochy tažené nebo kroucené, kuželové plochy jako
tažené (rotační) nebo translační s proměnným profilem.
Pro tento způsob neexistuje jednotná terminologie. Např. některé zdroje uvádějí termín
šablonování (sweeping) pro všechny geometricky modelované objekty[25], jiné pouze pro
tažené plochy[22]. Stejně tak se setkáme s různou terminologií v různých CAD programech,
viz kap. 5.1.6. V této práci jsem se snažil terminologie utřídit s přihlédnutím k české
terminologii používané v deskriptivní geometrii[53].
tab. 7 Přehled geometricky definovaných ploch

tažené plochy
(swept surfaces)
tažené plochy
s proměnným
profilem
tažené plochy se
dvěma řídícími
křivkami
kroucené plochy
(twisted surfaces)
Poznámka:

rovnoběžný pohyb

rotace podle tečny řídící
křivky

rotace kolem tečny řídící
křivky

změna měřítka profilu

změna tvaru/nestejnoměrná
změna měřítka profilu

translační plochy
(vytažené plochy,
extruded surfaces)
translační plochy
s proměnným
profilem

druhá řídící křivka

plochy

jedna řídící křivka

podmínky pohybu

3

2

3

2

2

2

2

válcové plochy (řídící křivka je přímka)
hyperbolický paraboloid

3

2

3

2

2

3

○

kuželové plochy (řídící křivka je přímka)
klínové plochy

speciální případy

3

2

2

3

2

2

2

rotační plochy (řídící křivka kružnice)
šroubové plochy (řídící křivka šroubovice)
rourové plochy (tvořící křivka kružnice
v normálové rovině řídící křivky)

3

2

2

3

2

2

○

kanálové plochy (rourové plochy, u kterých
se plynule mění poloměr kružnice)

3

3

2

3

2

3

○

3

2

2

3

3

3

○

přímkové (tvořící křivka je přímka)
pseudorotační plochy (jedna z řídících křivek
je bod)
šroubové plochy (řídící křivky jsou přímky)
Möbiovy proužky (řídící křivka kružnice,
tvořící křivka je přímka)

○ změna tvaru a/nebo nestejnoměrná změna měřítka je možná
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obr. 68 Porovnání translační a tažené plochy
Na obrázku jsou dvě plochy, které mají stejnou řídící (modrá čára) a tvořící (zelená) křivku, v případě a) je
ovšem tvořena translací a v případě b) tažením.
Plocha na obrázku a) obsahuje dvojité body („protíná“ sama sebe), jsou vyznačeny červeně.
Plocha na obrázku b) je v tomto případě rourová, protože tvořící křivka je kružnice v normálové rovině řídící
křivky.

5.1.1 Translační plochy
Translační plochy vznikají rovnoběžným pohybem tvořící křivky (profilu) podél řídící
křivky (trajektorie). Po řídící křivce se vždy pohybuje fixní bod B tvořící křivky. Ostatní body
tvořící křivky opíší rovnoběžné a shodné křivky s řídící křivkou. Řídící a tvořící přímka
mohou být zaměněny.
tab. 8 Vybrané translační plochy
řídící křivka

tvořící křivka

výsledná plocha

přímka

přímka

rovina

přímka

kolmá kružnice

rotační válcová plocha

obr. 77a), obr. 81a)

přímka

obecná křivka

válcová plocha

obr. 81d)

parabola

parabola

hyperbolický paraboloid

obr. 70a), obr. 81k)

obrázek

obr. 69 Translační plocha
Řídící křivka je znázorněna tlustou modrou čarou, tvořící tlustou zelenou čarou. Během pohybu vytvářejí
jednotlivé body tvořící křivky, které jsou rovnoběžné a shodné s křivkou řídící.
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Zobecnění translačních ploch:

Translační plochy s proměnným profilem – během rovnoběžného plynulého pohybu po
řídící křivce mění tvořící křivka plynule měřítko, případně i tvar.
Translačními plochami s proměnným profilem mohou být i:

• Kuželové plochy – řídící křivkou je přímka, tvořící přímka plynule stejnoměrně mění
měřítko, středy změn měřítek leží na řídící přímce.
• Klínové plochy – řídící křivka je rovinná křivka v rovině α, tvořící křivka je rovinná
křivka v rovině β, roviny α a β jsou navzájem kolmé. Během rovnoběžného plynulého
pohybu po řídící křivce tvořící křivka plynule nestejnoměrně mění měřítko. Středy
změn měřítka leží na zvolené přímce, která leží v rovině α a je kolmá na rovinu β.
Tvořící křivka se deformuje pouze ve směru průniku rovin α a β. Porovnání klínové
(Hacarovy) plochy a translační plochy (hyperbolického paraboloidu) je na obr. 70.
Klínovou plochou lze rovněž řešit eliptické klenby nad obdélníkovým půdorysem (obr.
87).

obr. 70 Porovnání translační a klínové plochy
Na obrázku a) je hyperbolický paraboloid definovaný jako translační plocha, modrá řídící křivka je parabola a
zelená tvořící křivka je také parabola. Jedná se sice o přímkovou plochu, ale půdorysnu protíná v hyperbole
(červená křivka).
Na obrázku b) je Hacarova plocha (plocha klínová), se stejnou řídící i tvořící přímkou. Tvořící přímka se plynule
deformuje tak, že protíná půdorysnu v přímce. Křivky obou osnov jsou paraboly, ale nejsou stejné. Nejedná se o
přímkovou plochu[53].

Translační plochy v architektuře

Translační plochy mají v architektuře časté uplatnění. Jejich výhodou je fakt, že jak
všechny tvořící, tak všechny řídící křivky jsou shodné a výroba takto tvarovaných stavebních
prvků je jednoduchá.
K zastřešení se nejčastěji používají plochy válcové (řídící křivkou je přímka). Takto je
zastřešen například Pavilon V na Brněnském výstavišti ‹Jaroslav Dokoupil, 2000, obr. 71b›
nebo terminál letiště Oslo-Gardermoen v Norsku ‹Aviaplan, 1998, obr. 65g›.
Dorton Arena v Raleigh v USA ‹Maciej Nowicki a William Henley Dietrick, 1952, obr.
71b› je zastřešena hyperbolickým paraboloidem, konstrukčně je využito skutečnosti, že se
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jedná o translační plochu parabolicko-parabolickou a obě osnovy jsou tvořeny (jak nosná, tak
vypínací) taženými lany. (Železobetonové skořepiny stejného tvaru při konstrukci bednění
naopak využívají skutečnosti, že se jedná o přímkovou plochu.)
Válcové plochy se běžně používají také u svislých stavebních konstrukcí, příklady jsou mj.
na obr. 65.

a) J.S. Dorton Arena (Paraboleum), Raleigh, USA, Maciej Nowicki a William Henley Dietrick, 1952.
Střecha je tvořena dvěma na sebe kolmými osnovami tažených lan. Svislé zatížení těchto lan je rovnoměrně
rozloženo, jejich křivka se tedy blíží parabole (viz 4.2.3) a výsledná plocha je translační parabolickoparabolická, tj. hyperbolický paraboloid[50][19]. Tato střecha je vynesena dvěma 27,5 m vysokými
parabolickými oblouky. Půdorysné rozměry arény jsou 92 × 97 m[68]. Na obrázku z výstavby (vlevo) jsou
patrná zavěšená lana jedné osnovy.

b) Pavilon V, Brněnské výstaviště, Jaroslav
Dokoupil, 2000. Na fotografii ze stavby pavilonu
jsou zřetelné tvořící křivky (nosníky) budoucí
translační plochy (střecha). Řídící křivkou jsou
úsečky.
obr. 71 Translační plochy v architektuře

5.1.2 Tažené plochy
Tažené plochy vznikají pohybem tvořící křivky (profilu) podél řídící křivky (trajektorie),
přičemž tvořící křivka se plynule otáčí spolu s tečnou řídící křivky.
Zobecnění tažených ploch

•

Tažené plochy s proměnným profilem – umožňují jak (nestejnoměrnou) změnu
měřítka, tak změnu tvaru tvořící křivky.

•

Tažené plochy se dvěma řídícími křivkami – vznikají pohybem tvořící křivky tak, že
jeden bod tvořící křivky se plynule pohybuje po jedné řídící křivce a jiný bod po druhé
řídící křivce. Tvořící křivka se otáčí v závislosti na otáčení tečny obou řídících křivek.
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Obecně je nutné měnit měřítko tvořící křivky (i nestejnoměrně), případně měnit její
tvar.

•

Kroucené plochy – vznikají rovnoměrným pohybem tvořící křivky po řídící křivce
s tím, že se tvořící křivka plynule otáčí spolu s tečnou řídící křivky a zároveň se
plynule otáčí v normálové rovině řídící křivky.

obr. 72 Tažená plocha
Na obrázku je řídící křivka (modrá čára) obecná NURBS křivka a tvořící křivka (zelená čára) úsečka.
Pro názornost jsou červeně zvýrazněny tečny řídící křivky.

obr. 73 Tažená plocha s proměnným profilem
Na obrázku je řídící křivka (modrá čára) segment kružnice a tvořící křivky (tlusté zelené čáry) rovinné NURBS
křivky 3 stupně s pěti řídícími body, které se liší velikostí i tvarem. Během taženého pohybu se jedna tvořící
křivka plynule deformuje na druhou. Pokud tvořící křivky definujeme jako NURBS je vhodné mít obě stejného
stupně a se stejným počtem řídících bodů.

a) Tažené plochy se dvěma řídícími křivkami.
Obě řídící křivky (tlustá modrá čára) a tvořící křivka (tlustá zelená
čára) jsou segmenty kružnice v třech navzájem kolmých rovinách.

b) Pseudorotační plocha.
Jedna řídící křivka je hypocykloida, druhá je nahrazena
bodem (modře). Tvořící křivky jsou rozdílné elipsy (zeleně).
obr. 74 Tažené plochy se dvěma řídícími křivkami
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Speciální případy tažených ploch

•

Rotační plochy – tažená plocha, kdy řídící křivka je kružnice se středem v ose rotace.
Více kap. 5.1.3.

•

Pseudorotační plochy (obr. 74b) – tažené plochy s tím, že jeden bod tvořící křivky se
nepohybuje, tedy v podstatě tažené plochy se dvěma řídícími křivkami s tím, že místo
jedné z řídících křivek je použit řídící bod. Pokud je řídící křivka elipsa a řídící bod
leží na kolmici z jejího středu je vytvořen eliptický válec (tvořící křivka je přímka
kolmá na rovinu elipsy), eliptický kužel (přímka protíná kolmici z řídícího bodu na
rovinu elipsy), tříosý elipsoid (elipsa kolmá na řídící elipsu, mají jednu osu shodnou),
jednodílný tříosý hyperboloid (obecná přímka nebo hyperbola), dvojdílný tříosý
hyperboloid (hyperbola) nebo tříosý paraboloid (parabola).

•

Šroubové plochy – tažená plocha, u které je řídící křivka šroubovice, nebo kroucená
plocha, u které je řídící křivka přímka. Více kap. 5.1.4.

•

Přímkové plochy – tvořící křivkou je přímka, mají jednu nebo dvě řídící křivky, u
některých není pohyb rovnoměrný (např. konoidy). Více kap. 5.1.5.

•

Möbiovy proužky – kroucené plochy, u kterých je řídící křivka kružnice a tvořící
přímka.

•

Trubkové (rourové) plochy – tažená plocha, kdy tvořící křivka je kružnice
v normálové rovině řídící křivky; lze je také popsat jako obalovou plochu kulové
plochy pohybující se po řídící křivce. Speciálním případem trubkové plochy je i
anuloid (obr. 77e) a Archimédova serpentina (obr. 79h).

•

Kanálové plochy – rourové plochy, u kterých se plynule mění poloměr tvořící
kružnice (koule).

Tažené plochy v architektuře

Kromě rotačních, šroubových a přímkových ploch (popsány v kapitolách 5.1.3, 5.1.4 a
5.1.5) se tažené plochy objevují až v moderní architektuře.
U ploch tažených s jednou řídící křivkou (nejen rotačních) lze konstrukčně využít té
vlastnosti, že tvořící křivka (profil) se nemění.
Ostatní tažené plochy (s proměnným profilem) mají z hlediska realizace stejnou nevýhodu
jako plochy empirické – proměnnou křivost ve dvou různých směrech. V mnoha případech,
pokud neznáme geometrická pravidla (např. z dokumentace), je od empirických ploch ani
nelze snadno rozlišit. Konstrukčním možnostem empirických ploch se věnuji v kap. 5.2.4.
Na příkladech na obr. 75 jsou některé tažené plochy použité v architektuře:

•

tažená plocha s konstantním profilem (pravděpodobně rotační) terminálu 2F na letišti
Charlese de Gaulla ve Francii ‹Paul Andreu, 1999, obr. 75a›;

•

rourová plocha fontány u budovy Cité des Sciences et de l'Industrie v Paříži ‹Adrien
Fainsilber, 1986, obr. 75b›;

•

plocha tažená se dvěma řídícími přímkami s proměnným profilem na opláštění budovy
ARCAM v Amsterodamu ‹René van Zuuk, 2003, obr. 75c›;
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•

pseudorotační plochy na skořepinách původního vítězného návrhu na budovu opery
v Sydney ‹Jørn Utzon, 1973, obr. 75d› a na skořepině střechy koncertní haly na
Tenerife ‹Santiago Calatrava, 2003, obr. 75e›.
b) Cité des Sciences et de l'Industrie,
Parc la Villette, Paříž, Francie,
Adrien Fainsilber, 1986.
Fontána je tvořena rourovou plochou.

a) Aéroport Charles de Gaulle - Aérogare 2F, Roissy-enFrance, Francie, Paul Andreu, 1999. Zastřešení terminálu je
příkladem tažené plochy. Řídící křivkou je pravděpodobně
kruhový segment, jedná se tedy o rotační plochu.

d) Sydney Opera House, Sydney, Austrálie,
Jørn Utzon, 1973. Původní soutěžní návrh (1956)
počítal se skořepinami tvořenými částmi tříosých
paraboliodů. Během realizace byl jejich tvar ze
statických důvodů změněn na kulové výseče[19].

c) ARCAM, Amsterdam, Nizozemí,
René van Zuuk, 2003.
Příklad tažené plochy podle dvou
křivek s proměnným profilem.

e) Auditorio de Tenerife, Santa Cruz de Tenerife,
Kanárské ostrovy, Španělsko, Santiago Calatrava, 2003.
Tvar střední skořepiny je segmentem pseudorotační
plochy, jejíž řídící křivka je elipsa. Dominantní oblouk
je složen z částí kuželových ploch[08].

obr. 75 Tažené plochy v architektuře

5.1.3 Rotační plochy
Rotační plochy jsou tvořeny spojitou rotací libovolné prostorové křivky kolem osy rotace.
Lze je považovat za zvláštní případ tažených ploch, kdy řídící křivkou je kružnice.
Základní pojmy[53]:

•

Poledník (meridián) – řez rotační plochy rovinou procházející osou rotace; všechny
meridiány jsou shodné křivky a jsou souměrné podle osy rotace; rotací meridiánu lze
získat původní plochu.
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•

Rovnoběžka – kružnice vzniklá rotací jednoho bodu tvořící křivky; řez rovinou
kolmou k ose rotace.

•

Hrdelní a rovníková rovnoběžka (kružnice) – je tvořena rotací bodu plochy, ve kterém
je tečná rovina rovnoběžná s osou rotace; další body plochy v těsném okolí hrdelní
rovnoběžky mají větší vzdálenost od osy rotace; v okolí rovníkové rovnoběžky mají
menší vzdálenost od osy rotace.

•

Kráterová rovnoběžka (kružnice) – je tvořena rotací bodu plochy, ve kterém je tečná
rovina kolmá na osu rotace.

Tvořící křivkou rotační plochy rotací
třírozměrné křivky (tlustá zelená
čára). Modrou čarou jsou vyznačeny
poledníky (meridiány), oranžovou
hrdelní a rovníková kružnice a
červenou kráterové kružnice.
obr. 76 Rotační plochy – názvosloví
tab. 9 Speciální rotační plochy
tvořící křivka

úsečka

osa rotace

výsledná plocha

obrázek

rovnoběžně s úsečkou

rotační válcová plocha

obr. 77a)

rotační kuželová plocha

obr. 77c)

rotační komolá kuželová plocha

obr. 77b)

jednodílný rotační hyperboloid

obr. 77i)

kulová plocha

obr. 77d)

anuloid

obr. 77e)

hlavní osa elipsy

prodloužený rotační elipsoid

obr. 77f)

vedlejší osa elipsy

zploštělý rotační elipsoid

obr. 77g)

osa paraboly

rotační paraboloid

obr. 77h)

hlavní osa hyperboly

dvojdílný rotační hyperboloid

obr. 77k)

vedlejší osa hyperboly

jednodílný rotační hyperboloid

obr. 77j)

osa řetězovky

catenoid

různoběžně s úsečkou, prochází
koncovým bodem
různoběžně s úsečkou, neprotíná
úsečku
mimoběžně s úsečkou

kružnice

ve stejné rovině jako kružnice,
prochází středem
ve stejné rovině jako kružnice,
neprochází středem

elipsa
parabola
hyperbola
řetězovka

Tabulka sestavena dle [53] a [59].

Jan Foretník

strana 106/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika

obr. 77 Rotační plochy
a) válcová plocha; b) komolá kuželová plocha; c) kuželová plocha; d) koule; e) anuloid;
f) protáhlý rotační elipsoid; g) zploštělý rotační elipsoid; h) rotační paraboloid
i)jednodílný rotační hyperboloid rotací přímky; j) týž hyperboloid rotací hyperboly
k) dvoudílný rotační hyperboloid

Rotační plochy v architektuře

Rotační plochy byly a jsou používány především k zastřešení různých centrálních prostor a
věží. Tvořící křivky jsou často složeny z částí kružnic (tj. plochy jsou složeny z částí
kulových ploch nebo anuloidů – Taj Mahal v Indii ‹Usad Ahmad, 1648, obr. 78c›) nebo části
elips (tj. rotační elipsoidy – kopule Říšského sněmu v Berlíně ‹Norman Foster, 1999, obr.
78g›). Zastřešení rotační plochou nebylo používáno pouze nad půdorysem kružnice, ale i nad
čtvercovým půdorysem. Přechod je geometricky řešen tzv. pandantivem, což jsou čtyři
segmenty kulových ploch (viz Agia Sofia v Mystře v Řecku ‹14 st., obr. 78b›).
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a) Divadlo v Epidauru, Řecko, cca 300 př. Kr.
Hlediště je tvořeno výsečí dvou komolých
kuželových ploch[57].

b) Agia Sofia, Mystra, Řecko,
14. stol. a.d.
Příklad použití pandantivu.

d) Atomium, Brusel, Belgie, André Waterkeyn, 1958.
Zvětšenina atomu železa se skládá z koulí a válců. Výška stavby je
102 m, průměr každé koule je 18 m[68]. Na pravém snímku je
segment pláště koule při rekonstrukci v roce 2006.

f) Duxford Imperial War Museum, Duxford, Anglie, Norman
Foster, 1997. Zastřešení haly je tvořeno segmentem anuloidu.
Ve výřezu geometrická konstrukce dle autora.

c) Taj Mahal, Agra,
Uttar Pradesh, Indie,
Usad Ahmad, 1648.

e) Pavilon Z, Brněnské výstaviště,
Ferdinand Lederer, 1959. Průměr
základny kulové kopule je 93m.

g) Kopule Říšského sněmu, Berlín, Německo,
Norman Foster, 1999 – protáhlý rotační
elipsoid[37], a≈23,5m b≈20,0m [68].

obr. 78 Rotační plochy v architektuře

Pomocí kulových ploch lze překlenout i velké rozpony, jako Pantheon v Římě ‹126 a.d.›
(polovina kulové plochy o průměru 43m[68]), Pavilon Z na Brněnském výstavišti ‹Ferdinand
Lederer, 1959, obr. 78e› (vrchlík kulové plochy o průměru 93m[41]), nebo Biosphère
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v Montrealu v Kanadě ‹Richard Buckminster Fuller, 1967› (geodetická kopule o průměru
67m, použita je větší část než polovina plné kulové plochy).
Při použití kulového vrchlíku nebo poloviny kulové plochy jsou ohybové momenty
v konstrukci minimální. Přesto se v architektuře objevují i větší části kulové plochy,
především z estetických a symbolických důvodů. Kromě výše zmíněné Biosphère lze
jmenovat halu Globen ve Stockholmu ‹Berg Arkitektkontor, 1988› o průměru 110m[68] nebo
koule Atomia v Bruselu ‹André Waterkeyn, 1958, obr. 78d›, každá o průměru 18m.
Některé další rotační plochy se uplatňují také u výškových staveb, protože jsou svým
tvarem odolné vůči zatížení větrem (např. Renaissance Center v Detroitu v USA ‹John
Portman, 1977› nebo Swiss Re ‹Norman Foster, 2004›).
Hlediště divadel ve starověkém Řecku lze považovat za výseče kuželových ploch (např.
Divadlo v Epidauru ‹cca 300 př. Kr., obr. 78a›). Toto geometrické řešení zajišťuje vynikající
akustiku a viditelnost jeviště.

5.1.4 Šroubové plochy
Šroubové plochy vznikají pohybem tvořící křivky po šroubovici. Teoreticky se může
jednat o neomezené plochy, v praxi bývají omezeny. Šroubové plochy lze považovat za
speciální případ tažených ploch (řídící křivkou je šroubovice) nebo kroucených ploch (řídící
křivkou je přímka).
tab. 10 Speciální případy šroubových ploch
šroubová plocha[55]

přímkové

uzavřená

tvořící křivka

pravoúhlá
(ortogonální)
kosoúhlá
(klinogonální)
bisekantní

otevřená

přímka

pravoúhlá
(ortogonální)
kosoúhlá
(klinogonální)

cyklické

bisekantní

kružnice
(oblouk
kružnice)

plocha vinutého
sloupku
Archimédova
serpentina
plocha šroubové
klenby

poloha tvořící křivky vůči
šroubovici
protíná osu
kolmá na osu
protíná osu
není kolmá na osu
protíná osu, dva body přímky leží
na stejné šroubovici
neprotíná osu
kolmá na osu
neprotíná osu
není kolmá na osu
neprotíná osu, dva body přímky
leží na stejné šroubovici
kružnice leží v rovině kolmé
k ose šroubovice
kružnice leží v normálové rovině
šroubovice
kružnice vždy leží v rovině
procházející osou šroubovice

poznámka

obrázek

točité schodiště

obr. 79a)
obr. 79b)

vývrtka

obr. 79c)

též zv. svidřík

obr. 79d)
obr. 79e)
obr. 79f)

barokní vinutý
sloupek
barokní vinutý
sloupek
klenba nad točitým
schodištěm

obr. 79g)
obr. 79h)
obr. 79i)

Základní pojmy

•

Uzavřená šroubová plocha – tvořící křivka protíná osu řídící šroubovice.

•

Otevřená šroubová plocha – tvořící křivka neprotíná osu řídící šroubovice.

•

Meridián – řez šroubové plochy rovinou procházející osou řídící šroubovice.

•

Příčný profil – řez šroubové plochy rovinou kolmou k ose řídící šroubovice.
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•

Hrdelní šroubovice – je tvořena bodem tvořící křivky, který má nejmenší vzdálenost
od osy řídící šroubovice.

•

Rovníková šroubovice – je tvořena bodem tvořící křivky, který má největší vzdálenost
od osy řídící šroubovice.

•

Řídící šroubovici lze nahradit šroubovicí jakéhokoli bodu tvořící křivky, nejlépe
hrdelní nebo rovníkovou šroubovicí.

•

Tvořící křivku lze nahradit meridiánem nebo příčným profilem šroubovice.

obr. 79 Šroubové plochy
Uzavřené šroubové plochy: a) pravoúhlá; b) kosoúhlá; c) bisekantní
Otevřené šroubové plochy: d) pravoúhlá; e) kosoúhlá; f) bisekantní
Cyklické šroubové plochy: g) vinutý sloupek; h) Archimédova serpentina; i) plocha šroubové klenby
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Šroubové plochy v architektuře

Šroubové plochy se v architektuře objevují především u schodišť a ramp (např. pravoúhlá
uzavřená šroubová plocha na spodní straně schodiště v Hedmarksmuseet v Hamaru v Norsku
‹Sverre Fehn, 1963, obr. 80b› nebo kosoúhlá uzavřená šroubová plocha na spodní straně
schodiště v pyramidě v Louvru v Paříži ‹Ieoh Ming Pei, 1989, obr. 80a›).
V baroku byly oblíbeným dekoračním prvkem různé vinuté sloupky (např. Archimédova
spirála Mariánského morového sloupu na Dolním náměstí v Olomouci ‹Václav Render, 1723,
obr. 80d›.
Ojediněle se objevují šroubové plochy i u jiných prvků současné architektury, např. kolmé
otevřené šroubové plochy na fasádě výškové budovy Turning Torso v Malmö ve Švédsku
‹Santiago Calatrava, 2005, obr. 80c›.
a) Pyramida v Louvru,
Paříž, Francie,
Ieoh Ming Pei, 1989.
Spodní plocha schodiště je
kosoúhlá uzavřená
šroubová plocha.

b) Storhamarlåven/bispegårdsruinen, Hedmarksmuseet, Hamar, Norsko, Sverre Fehn, 1963.
Příklad pravoúlé uzavřené šroubové plochy na
točitém schodišti.

d) Mariánský morový sloup,
Olomouc, Václav Render, 1723.
Sloup je tvořen několika závity
Archimédovy serpentiny [08].

c) Turning Torso, Malmö, Švédsko, Santiago Calatrava.
Tvar budovy vnikl šroubovým pohybem půdorysu podlaží. Na obrázku jsou
patrné dvě kolmé otevřené šroubové plochy.[08] Zbylé strany jsou tvořeny
nejspíše cyklickými šroubovými plochami vinutého sloupku.
obr. 80 Šroubové plochy v architektuře
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5.1.5 Přímkové plochy
tab. 11 Speciální případy přímkových ploch
obr.

rotační válec

obr. 81a)

kolmý válec

obr. 81b)

kruhový šikmý
obr. 81c)
(kosý) válec
obecný válec

obr. 81d)

rotační kužel

obr. 81e)

kolmý kužel
kruhový šikmý
obr. 81g)
(kosý) kužel
obecný kužel

obr. 81h)

komolý kužel

obr. 81f)

uzavřená

obr. 79
a-c)

otevřená

obr. 79
d-f)

kruhový
konoid
Gaudího
plocha

řídící křivka a
kružnice
(podstava)
obecná křivka,
např. elipsa
kružnice
(podstava)
obecná uzavřená
křivka (podstava)
kružnice
(podstava)
obecná křivka
(podstava)
kružnice
(podstava)
obecná křivka
(podstava)
kružnice nebo
obecná křivka

řídící křivka b

středy podstav leží na kolmici k
podstavám
stejná křivka
(podstava)
středy podstav neleží na kolmici k
podstavám

střed podstavy a vrchol leží na
kolmici k podstavě
bod (vrchol)
střed podstavy a vrchol leží na
kolmici k podstavě
zmenšená/zvětšejak kolmý tak šikmý
ná stejná křivka

šroubovice

osa šroubovice

šroubovice

šroubovice o
stejné výšce
závitu

obr. 81i) kružnice

přímka

obecný konoid

obecná křivka

obecná křivka

Štramberská
trúba

kružnice a

přímka b

Montpellierský
oblouk

(půl)kružnice a

přímka b

Marseillský
oblouk

(půl)kružnice a

(půl)kružnice b

plocha
šikmého
průchodu

(půl)kružnice a

(půl)kružnice b
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ortogonální nebo klinogonální, viz
5.1.4

přímka

sinusoida

Möbiovy proužky

poznámky

všechny přímky jsou rovnoběžné
s řídící rovinou α[53]

tvořící přímka vždy protíná třetí
řídící přímku c

šroubové
plochy
konoidy
konusoidy

přímkové plochy

kuželové plochy

válcové plochy

přímková plocha

a, b a c jsou v rovnob. rovinách; b a c jsou kolmé; kolmice na b a c prochází Sa[53]
a a b jsou v rovnob. rovinách;
b a c jsou mimoběžné kolmé;
c prochází středem a[53]
a a b jsou v rovnob. rovinách,
c je na ně kolmá; ra≠rb; SaSb
není rovnoběžná s c[53]
a a b jsou v rovnob. rovinách,
c je na ně kolmá a prochází
středem SaSb; ra=rb; SaSb není
rovnoběžná s c[53]

spirála z bodu A spirála z bodu B
do bodu B
do bodu A
popis křivek je složitý, jednodušší
Möbiovy plochy mají pouze jednu
popis proužku je, že se jedná o
obr. 81j)
hraniční křivku a jednu stranu
kroucenou plochu, tvořící křivkou je
plochy, nejsou orientovatelné[59]
úsečka, jejíž střed se pohybuje po
řídící kružnici a která se otočí
během pohybu o 180º
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tab. 11 (dokončení) Speciální případy přímkových ploch

dvojité přímkové
plochy

přímková plocha

obr.

řídící křivka a

řídící křivka b

hyperbolický
paraboloid

obr. 81k) přímka

mimoběžná
přímka

jednodílný
hyperboloid

obr. 81l) kružnice

kružnice

poznámky

středy kružnic leží na přímce kolmé
k jejich rovině, ale odpovídající si
body přímky jsou posunuté

libovolné dvě rovinné křivky (nebo
křivka a bod) ležící v jedné rovině
Pozn.: Jednoduchých přímkových ploch je nespočetné množství (libovolné řídící přímky, libovolné pravidlo
pohybu), zatímco existují jediné tři dvojité přímkové plochy – hyperbolický paraboloid, jednodílný hyperboloid a
rovinná plocha[59]. V případě rovinné plochy lze jedním bodem proložit nekonečně mnoho přímek.
rovinná plocha

obr. 81 Přímkové plochy
a) rotační válec; b) kolmý válec; c) kruhový šikmý (kosý) válec; d) obecný válec
e) rotační kužel; f) rotační komolý kužel; g) kruhový šikmý (kosý) kužel; h) obecný kužel
i) kruhový konoid; j) Möbiův proužek; k) hyperbolický paraboloid; l) jednodílný (rotační) hyperboloid
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Přímkové plochy jsou takové plochy, kde každým bodem plochy lze vést alespoň jednu
přímku, která v této ploše leží. U dvojitých přímkových ploch lze každým bodem plochy vést
alespoň dvě takové přímky.
Přímkové plochy jsou speciálním případem ploch tažených po dvou křivkách, kdy tvořící
křivkou je přímka (viz tab. 11). Pohyb po řídících křivkách nemusí být rovnoměrný, ale daný
dalším řídícím prvkem (např. rovnoběžná rovina u konoidů nebo další řídící přímka u
konusoidů). I když se teoreticky jedná o neomezené plochy, zpravidla se řídící křivky rozumí
jako hraniční, tj. omezující plochu.
Rozvinutelné a zborcené plochy

Rozvinutelné plochy jsou takové plochy, které jdou bez deformace rozvinout do rovinné
plochy. Rozvinutelné jsou pouze plochy válcové, kuželové a plochy tažené, jejichž řídící
křivkou je libovolná prostorová křivka a tvořícími křivkami její tečny[53]. Rozvinutelné
plochy mají ve všech bodech Gaussovu křivost K=0[25] (tzn., že v jednom směru mají
nulovou křivost; všechny tečné roviny se plochy dotýkají nebo ji protínají v přímce).
Nerozvinutelné plochy se nazývají zborcené.
Přímkové plochy v architektuře

Výhodou použití přímkových ploch je, že nosná konstrukce může být sestavena z přímých
prvků (patrné na většině příkladů na obr. 82).
Vlastní přímkové plochy mohou být tvořeny:

•

Jednosměrně zakřivenými prvky (u rozvinutelných ploch) – např. oplechování fasády
Science Centra NEMO v Amsterdamu ‹Renzo Piano, 1997, obr. 82m›.

•

Sítí trojúhelníkových nebo čtyřúhelníkových plošek (viz mesh plochy kap. 5.3) –
např.:
→ skleněné tabule zastřešení vstupu do stanice metra Abbesses v Paříži ‹Hector
Guimard, 1910, obr. 82k›, terminálu TGV v Liège-Guillemins v Belgii ‹Santiago
Calatrava, 2007, obr. 82l› nebo Hamardomen v Norsku ‹Kjell Lund a Nils Slaatto,
1998, obr. 82c›;
→ lepené dřevo zastřešení vlastního domu Eduarda Fernanda Catalana v Raleigh
v USA ‹1954, obr. 82d›;
→ dřevěné bednění železobetonové skořepiny Los Manantiales Restaurantu v Mexico
City ‹Felix Candela, 1958, obr. 82e› nebo železobetonových konstrukcí chrámu
Sagrada Familia v Barceloně ‹Antoni Gaudí i Cornet a další, od 1882, obr. 82f›;
→ střešní krytina Štramberské trúby ‹Kamil Hilbert, 1903, obr. 82j›;
→ cihelné zdivo školy při Sagrada Familia ‹Antoni Gaudí i Cornet, 1909, obr. 82g›;
→ cihelné konstrukce kopule chrámu Santa Maria del Fiore ve Florencii ‹Filippo
Brunelleschi, 1436, obr. 82h›).
U přímkových ploch mohou být jednotlivé konstrukční prvky v jednom směru výrazně
delší než ve druhém (např. prkna).
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Rozdělení pláště na jednotlivé plošky nemusí být geometricky přesné, případné
mezery mohou buď zůstat volné (u provětrávaných konstrukcí) nebo jsou utěsněny.
V případě přesné geometrické konstrukce je zpravidla každý použitý díl jiný (viz
Hamardomen).

•

Dvojrozměrně zakřivenými prvky – např. laminátové prvky opláštění televizního
vysílače na Ještědu ‹Karel Hubáček, 1973, obr. 82a› nebo prvky z dalších
kompozitních materiálů a plastů.
Problematika konstrukce zborcených ploch viz též kap 5.2.4.
b) Kobe Port Tower, Kóbe, Japonsko, Nikken Sekkei, 1963.
Na konstrukci věže jsou velmi dobře patrné tvořící přímky
jednodílného hyperboloidu.

a) Televizní vysílač a horský hotel Ještěd,
Karel Hubáček, 1973.
Na fotografii ze stavby je zřetelně vidět
kostrukce (tvořící přímky) jednodílného
hyperboloidu. Ve spodní části je hyperboloid
aproximován kuželem, ve vrchní rotací
oblouku (tj. částí anuloidu).

c) Domkirkeruinen/Hamardomen, Hedmarksmuseet,
Hamar, Norsko, Kjell Lund a Nils Slaatto, 1998.
Prosklená konstrukce, která chrání ruiny původní Hamarské
katedrály, je tvořena několika hyperbolickými paraboloidy.
Na obrázku jsou patrné tvořící přímky jednoho z nich.
Rovněž je patrná nevýhoda zborcených ploch – zasklení je
tvořeno trojúhelníky, každý z nich je jiný.

d) The Catalano House, Raleigh, USA, Eduardo Fernando Catalano, 1954, zbořen 2001.
Dřevěná střecha vily ve tvaru hyperbolického paraboloidu měla plochu 370 m² při tloušťce pouhých 6,5 cm.
obr. 82 Přímkové plochy v architektuře
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f) La Sagrada Família,Barcelona, Španělsko,
Francisco de Paula del Villar, Antoni Gaudí a
další, od 1882 dodnes.
Organická struktura kostela je tvořena
geometrickými formami, a to z velké části
přímkovými plochami (jednodílnými a
hyperbolickými paraboloidy, šroubovými
plochami, konoidy) pro jejich snadnou
konstrukci[62].

e) Los Manantiales Restaurant, Xochimilco, Mexico
City, Mexiko, Felix Candela, 1958.
Geometrie železobetonové skořepiny o tloušťce
40mm je tvořena průnikem čtyř hyperbolických
paraboloidů. Fasáda je tvořena osmi parabolami[05].
Skořepina je navržena bez ztužujících okrajových
nosníků, takže vyniká tenkost skořepiny[19].

g) Školní budova přičleněná k La Sagrada Familia, Barcelona, Antoni Gaudí i Cornet, 1909, obnoveno 2002.
Na obrázku vpravo jsou patrné řídící křivky (sinusoida u stěny a přímka prostředního válcovaného I profilu) a
tvořící přímky (trámy) konoidu, vlevo je plocha v nadhledu. Viz též obr. 37a).

h) Kopule chrámu Santa Maria del Fiore ve
Florencii, Itálie, Filippo Brunelleschi, 1436.
Kopule je tvořena osmi segmenty, každý
z nich je složen ze tří rotačních válcových
ploch o mírně rozdílném průměru[37]. Tvořící
přímky jsou vodorovné. Průměr kopule je
43m[68] .
obr. 82 (pokračování) Přímkové plochy v architektuře
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i) Nádraží Sandvika, Norsko, Arne Henriksen, 1994.
Trámy zastřešení vytvářejí koniod.

j) Štramberská trúba, Štramberk,
Kamil Hilbert, 1903. Na fotografii interiéru
krovu jsou krokve jako tvořící přímky
plochy, je patrná změna jejich odchylky od
svislice zleva doprava.

k) Vstup do stanice metra Abbesses,
Paříž, Hector Guimard, 1910.
Příklad přímkových ploch v secesi.

l) Terminál TGV v Liège-Guillemins, Belgie,
Santiago Calatrava, 2007.

m) Science Centre NEMO, Amsterdam, Renzo Piano, 1997.
obr. 82 (pokračování) Přímkové plochy v architektuře
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n) Národní knihovna v Astaně, Kazachstán, BIG, architektonická soutěž 2009.
Möbiův proužek doplněný dalšími přímkovými plochami.
o) Möbius Strip II, M. C. Escher, dřevoryt 1963.
obr. 82 (dokončení) Přímkové plochy v architektuře

5.1.6 Geometricky definované plochy v CADu

obr. 83 Montpellierský oblouk v Rhinoceru
Základní plocha na obrázku je Montpellierský oblouk: černé tvořící přímky byly geometricky sestaveny podle
definice oblouku a proloženy interpolační plochou (NetworkSrf). V tomto případě byly tvořící přímky
zvoleny tak, že dělí řídící oblouk na stejné úseky. Čím více tvořících přímek sestrojíme, tím bude interpolační
plocha přesnější.
Pro srovnání jsou na obrázku modře vyznačeny tvořící přímky získané pokud vytvoříme taženou plochu, které
dělí tvořící přímku i oblouk na stejné díly (Sweep2) a červeně isočáry NURBS plochy, která je definována
řídícími body okrajových křivek(EdgeSrf). Obě plochy mají stejné čtyři okrajové křivky jako Montpellierský
oblouk (nejsou vybarveny), je však patrné, že se jedná o odlišné plochy.

Geometrické modelování ploch patří v CAD systémech mezi základní způsoby tvorby
ploch. Zpravidla obsahují nástroje k tvorbě translačních, tažených a rotačních těles, tyto
nástroje však mají rozdílné možnosti a mohou vytvářet i jiné než očekávané plochy (např.
příkaz EXTRUDE s možností Path v AutoCADu vytvoří taženou plochu místo translační).
Možnosti, jak co nejpřesněji modelovat plochy z předcházejících kapitol v AutoCADu a
v Rhinoceru, jsou uvedeny v tab. 12. Pokud program nemá přímý nástroj k dané geometricky
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definované ploše, lze ručně vynést několik tvořících křivek, případně trajektorií jejich bodů a
plochu nahradit interpolační plochou (viz kap. 5.2.3). Takto vymodelovaná plocha zpravidla
odpovídá hledané ploše více, než její nahrazení taženou plochou, viz např. Montpellierský
oblouk na obr. 83.
tab. 12 Geometricky definované plochy v CADu
plocha

Rhinoceros 4.0

ExtrudeCrv, ExtrudeSrf
(řídící přímka je kolmá k rovině tvořící
řídící křivka je přímka
křivky pro rovinné křivky a ke kreslící
(válcové plochy)
rovině pro prostorové křivky, lze změnit
možností Direction)

tažené plochy

translační plochy

libovolná řídící křivka

ExtrudeCrvAlongCrv,
ExtrudeSrfAlongCrv

s proměnným
profilem, řídící křivka
je přímka, úhel
trajektorie každého
bodu a řídící přímky je
stejný

ExtrudeCrvTapered,
ExtrudeSrfTapered
(řídící přímka je kolmá k rovině tvořící
křivky pro rovinné křivky a ke kreslící
rovině pro prostorové křivky, lze změnit
možností Direction)
ExtrudeCrvToPoint,
kuželové plochy
ExtrudeSrfToPoint
Sweep1
s proměnným
(řídící křivka musí být úsečka, protože
profilem, řídící křivka
její tečna nemění směr a plocha je
je přímka
translační)
klínové plochy
SrfControlPtGrid
(kuželosečko(Bézierovy bi-kvadratické plochy)
kuželosečkové)
ostatní translační
plochy (s proměnným NetworkSrf, Loft, SrfPtGrid
profilem a libovolnou (interpolační plocha)
řídící přímkou)
s konstantním
Sweep1
profilem
s profilem se změnou
Sweep1
měřítka

AutoCAD 2009
EXTRUDE
(tvořící křivky mohou být pouze
rovinné objekty, řídící přímka je kolmá
k rovině těchto objektů, lze změnit
možností Direction)
LOFT (možnost Path).
(interpolační plocha)
(EXTRUDE možnost Path vytvoří
taženou plochu.)
EXTRUDE (možnost Taper angle)
(tvořící křivky mohou být pouze
rovinné objekty, řídící přímka je kolmá
k rovině těchto objektů, lze změnit
možností Direction)
LOFT (možnost Path).
(interpolační plocha)
SWEEP (možnost Scale)
(řídící křivka musí být úsečka, pouze
změna měřítka)
LOFT (možnost Path).
(interpolační plocha)
LOFT (možnost Path).
(interpolační plocha)
SWEEP
EXTRUDE (možnost Path)
SWEEP (možnost Scale)

s proměnným profilem Sweep1

LOFT (možnost Path).
(interpolační plocha)

tažené po dvou
křivkách (i
s proměnným
profilem)

Sweep2

LOFT (možnost Guides).
(interpolační plocha)

rotační plochy

Revolve

REVOLVE

pseudorotační plochy

RailRevolve

LOFT (možnost Path).
(interpolační plocha)

šroubové plochy

Neumožňuje přímo, nutné vytvořit dvě
řídící šroubovice se stejnou výškou
závitu (případně šroubovici a přímku) a
proložit plochu pomocí Sweep2.

SWEEP (možnost Twist)
(řídící křivka je úsečka)
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tab. 12 (dokončení) Geometricky definované plochy v CADu
plocha

tažené plochy

kroucené plochy

rourové plochy

přímkové plochy

kanálové plochy

Rhinoceros 4.0

AutoCAD 2009

Neumožňuje přímo, nutné vytvořit řídící
křivky pomocí Spiral (možnost
AroundCurve) a proložit plochu
pomocí:
Sweep2 (možnost SimpleSweep –
body tvořící křivky se nepohybují po
řídících křivkách plynule, ale pomocí
SWEEP (možnost Twist)
parametru) nebo EdgeSrf (stejná
plocha, je třeba zadat řídící úsečku na
obou koncích). V těchto případech musí
být křivky zadány stejně (stejný počet
bodů, uzlový vektor atp.), jinak je
výsledek neočekávaný.
NetworkSrf (je třeba zadat více
tvořících úseček).
Pipe
(pokud je zadán stejný poloměr na
SWEEP (Alignment=Yes)
začátku a na konci řídící křivky nebo
Tvořící křivka je kružnice.
jeden poloměr v případě uzavřené řídící
křivky)
SWEEP (možnost Scale,
Pipe
Alignment=Yes)
Tvořící křivka je kružnice.

rovinná plocha

SrfPt, Plane

3DFACE, PLANESURF,

hyperbolický
paraboloid

SrfPt
(Bézierova bi-lineární plocha zadaná
čtyřmi rohy)

LOFT (možnost Guides).
(interpolační plocha)

válcové, kuželové a
šroubové přímkové
plochy

viz výše

viz výše

Möbiovy proužky

viz kroucené plochy

viz kroucené plochy

všechny tvořící úsečky
jsou kolmé na řídící
Ribbon
přímku, rovnoběžné
s kreslící rovinou a
mají stejnou délku
ostatní přímkové
NetworkSrf, Loft, SrfPtGrid
plochy (konoidy,
(interpolační plocha)
konusoidy apod.)

poznámky:

Jan Foretník

LOFT (možnost Guides).
(interpolační plocha)
Řídící přímky lze získat pomocí
OFFSET.
LOFT (možnost Guides).
(interpolační plocha)

- EXTRUDE, REVOLVE a SWEEP musí
mít rovinnou tvořící křivku
- u uzavřených tvořících křivek příkazy - LOFT musí mít první a poslední
Pipe a všechny varianty Extrude
tvořící křivku rovinnou
doplní i plochy uzavírající plochu do - Řídící křivky v případě Guides u
tělesa, lze vypnout možností Cap)
LOFT musí protínat tvořící křivky
- Bézierovy plochy viz kap. 5.2.1
- SWEEP v případě Alignment=yes
- pro interpolační plochy je třeba
automaticky otočí tvořící křivku do
vytvořit dostatečné množství tvořících
normálové roviny
křivek, viz též kap.5.2.3
- AutoCAD neumožňuje vytvořit
plochu s násobnými body
- interpolační plochy též kap.5.2.3
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5.2 Reprezentace ploch pomocí volných ploch
Pro zavedení tzv. ploch volných tvarů jsou stejné důvody jako pro zavedení křivek volných
tvarů (kap. 4.4). Pomocí ploch volných tvarů lze přibližně definovat libovolnou empirickou,
geometrickou či algebraickou křivku (způsob jejich modelování viz kap. 5.2.3.1). Pomocí
pokročilých matematických modelů lze základní geometrické plochy, jako rovinné plochy,
elipsoidy, některé rotační, translační nebo klínové plochy popsat zcela přesně.
Analogicky ke křivkám volných tvarů jsou plochy volných tvarů definovány
obdélníkovým polem (sítí) řídících bodů (nebo též „řídícím mnohostěnem“) a matematickým
modelem. Podle tohoto modelu se plochy volných tvarů dělí na:

•

interpolační plochy – plocha prochází řídícími body;

•

aproximační plochy – plocha nemusí procházet řídícími body; dnes jsou v CAD
systémech nejčastěji používány neuniformní racionální B-spline (NURBS) plochy.
Stejně jako u křivek se použitím většího množství řídících bodů dosáhne větší přesnosti
v popisu plochy.
V této kapitole se věnuji pouze plochám aproximačním, konkrétně Bézierovým a NURBS
plochám.

5.2.1 Bézierovy plochy
Bézierovy plochy jsou určeny obdélníkovým polem řídících bodů a matematickým
modelem k určení aproximační plochy, který je blíže popsán v následujících kapitolách.
Bézierovu plochu získáme tak, že za každý řídící bod Bézierovy křivky nahradíme
Bézierovou křivkou (všechny tyto křivky musí mít stejný stupeň, může být odlišný od stupně
výchozí křivky)[56].
Bi-lineární Bézierova plocha

Je dána řídícím polygonem o 2×2 řídících bodech (P00, P01, P10 a P11). Isočáry v obou
směrech jsou lineární Bézierovy křivky, tj. úsečky. Lze jimi nadefinovat pouze část rovinné
plochy nebo hyperbolického paraboloidu (obr. 84).
Parametrická rovnice bi-lineárních ploch:
1

1

1

B (u , v) = ∑∑ Ri1 (u ) R1j (v) Pij = ∑ Ri1 (u ) R01 (v) Pi 0 + Ri1 (u ) R11 (v) Pi1
i =0 j = 0

i =0

= R (u ) R (v ) P00 + R (u ) R (v) P01 + R11 (u ) R01 (v) P10 + R11 (u ) R11 (v) P11
1
0

1
0

1
0

1
1

kde u , v ∈ 0,1

Pij jsou řídící body plochy

R01 (u ) = 1 − u , R11 (u ) = u , R01 (v ) = 1 − v , R11 (v ) = v jsou Bernsteinovy polynomy prvního stupně,

viz lineární Bézierovy křivky, kap. 4.4.2.1.
Dosazením zjednodušíme rovnici na:

B(u, v) = (1 − u )(1 − v) P00 + (1 − u )vP01 + u (1 − v) P10 + uvP11

Jan Foretník

strana 121/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika

obr. 84 Dvojité přímkové plochy jako bi-lineární Bézierovy plochy
a) rovinná plocha; b) hyperbolický paraboloid

Bi-kvadratická Bézierova plocha

Je dána řídícím polygonem o 3×3 řídících bodech (Pij, i, j ∈ {0,1,2}). Isočáry v obou
směrech jsou kvadratické Bézierovy křivky, tj. části parabol. Lze jimi nadefinovat pouze
parabolické translační nebo klínové plochy (obr. 85).
Parametrická rovnice bi-kvadratických ploch:
2

2

B(u , v) = ∑∑ Ri2 (u ) R 2j (v) Pij
i =0 j = 0

kde u , v ∈ 0,1

Pij jsou řídící body plochy

Ri2 (u ) a R 2j (v ) jsou kvadratické Bernsteinovy polynomy, viz kvadratické Bézierovy křivky,

kap. 4.4.2.1.

obr. 85 Translační a klínové plochy jako bi-kvadratické Bézierovy plochy
a) parabolicko-přímková translační plocha (lze definovat jako kvadraticko-lineární Bézierovu plochu)
b) parabolicko-parabolická translační plocha (hyperbolický paraboloid),
c) parabolicko-parabolická klínová plocha (Hacarova plocha),
d)e) další parabolicko-parabolické klínové plochy
Příklad konstrukce viz obr. 86.
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obr. 86 Konstrukce Hacarovy plochy jako bi-kvadratické Bézierovy plochy
1. Hacarova plocha je zadána (modrá barva) půdorysem a vrcholovou parabolou, tj. body A1, A2, A3, B1, B2,
B3, C1, C2 a C3.
2. Konstrukce parabol (oranžová) procházejících body A1, B1 a C1; A2, B2 a C2; A3, B3 a C3 včetně řídících
bodů (Qi, Ri a Si). Pro konstrukci řídících bodů lze použít metodu z kap. 4.4.2.2, obr. 56a).
3. Všechny druhé řídící body všech parabol plochy v tomto směru (tedy i body Q1, R1 a S1) leží na
kvadratické Bézierově křivce (parabole). Řídící body Ti této paraboly jsou zároveň řídícími body plochy
a je třeba je sestrojit (červená).
4. Řídící body plochy jsou: P00=Q0, P01=R0, P02=S0 (krajní řídící body parabol); P10=T0, P11=T1, P12=T2
(řídící body paraboly druhých řídích bodů) a P20=Q2, P21=R2, P22=S2 (druhé krajní řídící body parabol).
5. Pomocí těchto bodů je možné vymodelovat plochu (např. v Rhinoceru příkazem SrfControlPtGrid).
Pozn.: konstrukce plochy vychází mj. z předpokladu, že Hacarova plocha má všechny tvořící paraboly
kolmé k půdorysně a je symetrická.

Racionální bi-kvadratické Bézierovy plochy

Je dána stejně jako neracionální bi-kvadratická Bézierova plocha řídícím polygonem o 3×3
řídících bodech, každému z nich je však přiřazena váha wij (racionální číslo, viz kap. 4.4.2.2).
Isočáry v obou směrech jsou racionální kvadratické Bézierovy křivky, tj. části kuželoseček.
Lze jimi nadefinovat např. kuželosečkové translační nebo klínové plochy (obr. 87) nebo části
kuželosečkových rotačních ploch (obr. 88).
Parametrická rovnice racionálních bi-kvadratických ploch:
2

B(u, v) =

2

∑∑ R
i =0 j =0
2
2

2
i

(u ) R 2j (v) wij Pij

∑∑ R
i =0 j =0
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kde u , v ∈ 0,1 ,
Pij jsou řídící body plochy,
wij jsou váhy řídících bodů,

a Ri2 (u ) a R 2j (v ) jsou kvadratické Bernsteinovy polynomy, viz kvadratické Bézierovy křivky,
kap. 4.4.2.1.

obr. 87 Translační a klínové plochy jako racionální bi-kvadratické Bézierovy plochy
a) hyperbolicko-přímková translační plocha; b) elipticko-přímková translační plocha
(a) a b) lze definovat jako racionální kvadraticko-lineární Bézierovu plochu)
c) kružnico-kružnicová translační plocha,
d) elipticko-eliptická klínová plocha (okrajové křivky jsou kruhové oblouky, hřebenové jsou přímky),
e) elipticko-eliptická klínová plocha
Poznámky: Všechny plochy jsou symetrické podle dvou rovin.
Bézierovy křivky umožňují vynést pouze elipsu a kružnici s vrcholovým úhlem menším než 180º (obr. 56).
U klínových ploch musí platit následující podmínky pro váhy řídících bodů:
w00=w02=w20=w22=1; w01=w10=w12=w21; w11=w01·w10
(zajišťují rovnoběžnost tvořících kuželoseček).
V případě d je poměr vertikálních vzdáleností řídícího bodu P01 od vrcholu a řídícího bodu P11 od vrcholu
roven poměru vah w01 a w11 těchto bodů (potom jsou hřebenové křivky přímky).

obr. 88 Části rotačních ploch jako racionální bi-kvadratické Bézierovy plochy
a) rotační válcová plocha, b) kulová plocha, c) rotační elipsoid, d) jednodílný rotační hyperboloid
Příklad konstrukce viz obr. 90.
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obr. 89 Konstrukce části kulové plochy jako racionální bi-kvadratické Bézierovy plochy
1. (modrá) Část kulové plochy je zadána jako rotace oblouku AB kružnice se středem S, poloměrem r a středovým úhlem 2φ. Osa rotace prochází středem S, je kolmá na osu oblouku AB (část kulové plochy bude
symetrická podle roviny kolmé k ose procházející středem) a leží v jeho rovině. Úhel rotace je 2ω.
2a. (fialová) Konstrukce oblouku A0A2, který opíše během rotace bod A. Střed oblouku A0A2 leží v bodě SK,
který leží na ose rotace. Úhel A0SKS je pravý, tj. |SKS|=r·cosφ, středový úhel je 2ω. Je třeba určit řídící
body K0, K1 a K2 oblouku a jejich váhy wK0, wK1 a wK2 (tabulka vlevo).
2b. (fialová) Symetrická konstrukce oblouku B0B2 rotace bodu B se středem v bodě SL včetně řídících bodů
L0, L1 a L2 a jejich vah wL0, wL1 a wL2. Oblouky A0A2 a B0B2 jsou okraje hledané plochy.
3a. (červená) Konstrukce oblouku A0B0. Střed oblouku je v bodě S, poloměr r a středový úhel 2φ (ze zadání).
Je třeba určit řídící body Q0, Q1 a Q2 oblouku a jejich váhy wQ0, wQ1 a wQ2 (tabulka vlevo).
3b. (červená) Symetrická konstrukce oblouku A2B2 včetně řídících bodů R0, R1 a R2 a jejich vah wR0, wR1 a
wR2. Oblouky A0B0 a A2B2 jsou okraje hledané plochy.
3c. (oranžová) Konstrukce oblouku A1B1 v polovině rotace, bod A1 leží v polovině oblouku A0A2, bod B1 leží
v polovině oblouku B0B2. Je třeba určit jeho řídící body T0, T1 a T2 a jejich váhy wT0, wT1 a wT2.
4. (zelená) Řídící body Q1, R1 a T1 (a všechny ostatní druhé řídící body všech rotovaných oblouků) leží na
kružnici se středem v bodě S, poloměrem R=r/cosφ a středovým úhlem 2ω. Je třeba sestrojit jeho řídící
body M0, M1 a M2 a jejich váhy wM0, wM1 a wM2.
5. Určíme řídící body Pij plochy a jejich váhy wPij (tabulka vpravo). Váhy bodů lze tímto způsobem násobit,
protože se jedná o rotační plochu, pokud jsou všechny řídící body křivky vynásobeny konstantou, její
tvar se nezmění.
6. Pomocí těchto bodů je možné vymodelovat plochu (např. v Rhinoceru příkazem SrfControlPtGrid,
váhy bodů je třeba upravit příkazem Weight).
Poznámky:
• Uvedený postup lze použít pouze u rotačních ploch. Rotovaná křivka může být i jiná kuželosečka. Musí
platit, že φ<90º a ω<90º.
• Rotovaný oblouk nemusí být symetrický podle roviny kolmé k ose procházející středem koule (viz obr.
91). Pokud některý řídící bod rotovaného oblouku leží na ose rotace, budou mít tři řídící body plochy
stejnou pozici, nikoli však stejnou váhu. Může potom být problém s editací váhy (např. v Rhinoceru).
• Pro konstrukci oblouků, jejich řídících bodů a výpočtu jejich vah w bylo použito postupu odvozeného na
obr. 56d) v kap. 4.4.2.2.
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Obecná racionální Bézierova plocha

Bézierova racionální plocha stupně n (v u-směru) a m (ve v-směru) je dána řídícím
polygonem o (n+1)×(m+1) řídících bodech Pij, každému z nich je přiřazena váha wij

(racionální číslo), i ∈ {0,1,2,L, n} ,

j ∈ {0,1,2,L, m} . Isočáry v u-směru jsou racionální

Bézierovy křivky stupně n, ve v-směru stupně m.
Parametrická rovnice racionálních ploch stupně m, n:
n

B(u, v) =

m

∑∑ R
i =0 j =0
n m

n
i

(u ) R mj (v) wij Pij

∑∑ R
i =0 j =0

n
i

,
m
j

(u ) R (v) wij

kde u , v ∈ 0,1 ,
Pij jsou řídící body plochy,
wij jsou váhy řídících bodů,

a Rin (u ) a R mj (v ) jsou Bernsteinovy polynomy n-tého (m-tého)stupně[47].
Nevýhody Bézierových ploch vyšších stupňů jsou podobné jako u Bézierových křivek
vyšších stupňů: vysoké nároky na výkon, změna jednoho řídícího bodu ovlivní celou plochu
apod. Proto se v praxi používají (podobně jako u křivek) buď navazující pláty kubických
Bézierových ploch (pro spojitost platí stejné podmínky jako pro křivky, obr. 57) nebo
NURBS plochy.

5.2.2 NURBS plochy

obr. 90 Příklad NURBS plochy
Směr u: počet řídících bodů n=4, stupeň p=2, uniformní uzlový vektor.
Směr v: počet řídících bodů m=6, stupeň q=3, neuniformní uzlový vektor.
Na ploše jsou znázorněny isočáry odpovídající uzlům v obou směrech.

Neuniformní racionální B-spline (NURBS) stupně p (v u-směru) a q (ve v-směru) je dána
řídícím polygonem o (n+1)×(m+1) řídících bodech Pij (n≥p, m≥q; pro n=p a m=q se jedná o
Bézierovu racionální plochu), každému z nich je přiřazena váha wij (racionální číslo),
i ∈ {0,1,2,L, n} , j ∈ {0,1,2,L, m} .
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Isočáry v u-směru jsou NURBS křivky stupně p, ve v-směru stupně q. Podobně jako u
Bézierových ploch můžeme NURBS plochu získat tak, že u NURBS křivky stupně p o n
řídících bodech nahradíme každý řídící bod NURBS křivkou stupně q o m řídících bodech (se
stejným uzlovým vektorem).
Parametrická rovnice NURBS ploch stupně p, q:
n

B (u, v) =

m

∑∑ N
i =0 j =0
n m

p
i

∑∑ N
i =0 j =0

(u ) N qj (v) wij Pij
,
p

i

q
j

(u ) N (v) wij

kde u , v ∈ 0,1 ,
Pij jsou řídící body plochy,
wij jsou váhy řídících bodů,

N ip (u ) a N iq (v ) jsou de Boorovy funkce p-tého (q-tého) řádu, viz kap. 4.4.3. Uzlový vektor

může být pro každý směr jiný[59].

obr. 91 Koule jako NURBS plocha
Kouli lze získat jako rotaci poloviny kružnice o 360º. NURBS plocha má potom 5×9 řídících bodů.
Řídící body P0j mají stejnou polohu, ale nemají stejnou váhu wP0j. (dtto body P4j a váhy wP4j).
Váhy řídících bodů jsou uvedeny v tabulce vpravo.
Uzlový vektor rotovaného oblouku je {0,0,0,½,½,1,1,1}
a uzlový vektor ve směru rotace je {0,0,0,¼,¼,½,½,¾,¾,1,1,1}.
Koule definovaná jako NURBS plocha je tak vlastně složená z osmi racionálních bi-kvadratických Bézierových
ploch. Konstrukce jedné osminy je zvýrazněna, barvy oblouků a řídících bodů jsou stejné jako na obr. 89.
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5.2.3 Volné plochy v CAD systémech
AutoCAD i Rhinoceros umožňují tvorbu volných ploch.
Rhinoceros

Rhinoceros reprezentuje všechny plochy pomocí NURBS ploch (i geometricky definované
plochy).
Interpolovat plochu body a křivkami umožňuje následujícími způsoby:
•

SrfPtGrid interpoluje plochu zadaným polem m×n bodů, v kterémkoli směru může
být plocha uzavřená. Vytvoří NURBS plochu, její stupeň v každém směru lze určit.
Vytvořená plocha je neracionální a může mít neuniformní uzlový vektor. Tečné roviny
plochy v jednotlivých bodech nelze ovlivnit.

•

Loft interpoluje plochu přes zadané křivky ve směru u (musí být všechny uzavřené
nebo otevřené, ne obojí). Křivky ve směru v jsou určeny automaticky. Tvar plochy lze
ovlivnit volbou Type (normal – normální, loose – volná, tight – těsná,
straight sections – rovné úseky, developable – rozvinutelné úseky a
uniform – uniformní). Tečné roviny v místě zadaných křivek nelze přímo ovlivnit.
Stupeň NURBS plochy je určen automaticky.

•

NetworkSrf – proloží plochu sítí křivek. Jednotlivé křivky ve směru u musí protínat
křivky ve směru v a nesmí se protínat navzájem (mohou se dotknout). Program se
pokusí síť automaticky utřídit. Stupeň NURBS plochy je určen automaticky.
Protože Rhinoceros ve všech těchto případech vytvoří aproximační NURBS plochu,
spočítá nové řídící body tak, aby plocha procházela zadanými body/křivkami. Řídící body leží
mimo plochu, další přímá editace plochy je možná jen prostřednictvím změny polohy a váhy
těchto bodů.
Rhinoceros umožňuje také plochu body a křivkami aproximovat:

•

SrfControlPtGrid – vytvoří NURBS plochu zadaným polem m×n řídících bodů.

•

Patch – proloží NURBS plochu co nejlépe libovolným výběrem křivek a bodů.
Výsledná plocha je buď kubická se zadaným počtem bodů nebo odpovídá jiné zvolené
ploše.

•

PlaneThroughPt – proloží co nejlépe rovinu vybranými body.

AutoCAD

AutoCAD umožňuje tvorbu interpolačních ploch pomocí příkazu LOFT. Tento příkaz má
tři možnosti:
•

Cross sections only (základní volba) – interpoluje plochu zadanými křivkami
(„řezy“) ve směru u. Křivky ve směru v jsou určeny automaticky, lze ovlivnit tečné
vektory (kolmé na prvním a/nebo posledním řezu, kolmé na všech řezech –
LOFTNORMALS, pod zadaným úhlem na prvním a posledním řezu – LOFTANG1 a
LOFTANG2). Lze také ovlivnit „váhu“ prvního a posledního řezu – LOFTMAG1 a
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LOFTMAG2. Lze také vytvořit uzavřenou plochu. Tvorbu plochy lze také ovlivnit

proměnnou LOFTPARAM.
•

Path (řídící přímka) – vytváří plochy podobné taženým plochám, je však nutné zadat
více tvořících křivek (minimálně dvě).

•

Guides – interpoluje plochu křivkami ve směru u („řezy“) a zároveň ve směru v
(„vodiče“). Vodiče a řezy musí vytvářet síť (každý vodič musí protínat všechny řezy;
řezy a vodiče se navzájem protínat nesmí).
Přesný matematický model interpolace není znám. Plocha se bude blížit požadovanému
tvaru tím více, čím více řezů (vodičů) nadefinujeme. Vyšším počtem prvků ovšem vzrůstá
nárok na výkon počítače.
AutoCAD výslednou plochu pravděpodobně reprezentuje pomocí NURBS. Umožňuje
však editovat původní křivky, nikoli NURBS plochu jako takovou.
Pokud jsou řezy uzavřené, vytvoří těleso (solid), jinak plochu (surface).
5.2.3.1 Modelování parametricky zadaných ploch v CADu

Obecně CAD systémy neumožňují modelování libovolných parametricky zadaných ploch.
Při jejich modelování lze postupovat podobně jako u libovolných parametricky zadaných
křivek:
Tabulku souřadnic bodů x, y a z je možné vytvořit v tabulkovém procesoru (např.
Microsoft Excel). V tabulce je nutné vypočítat hodnoty souřadnic pro různé hodnoty
parametrů u a v v intervalech, na kterých je plocha definována (obr. 92a). Čím jemněji jsou
tyto intervaly rozdělené, tím přesněji je plocha vymodelována, ale je náročnější na výkon
počítače.
Tabulku je nutné převést do textového souboru, který představuje řádkový skript pro daný
CAD program. Na obr. 92b je tento řádkový skript pro Rhinoceros s použitím příkazu
SrfPtGrid. Spuštěním (ReadCommandFile) skriptu je vytvořen model plochy.
Stejný postup je možné zvolit i v AutoCADu. Je ale třeba nejprve vytvořit křivky alespoň
v jednom směru, protože LOFT neumožňuje prokládat plochu body. Skript by tedy měl
složitější podobu.
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a) Zdrojová tabulka dat v Microsoft Excelu.
V řádcích 11, 12 a 13 jsou uvedeny vzorce pro u=v=0. V ostatních buňkách jsou vzorce zkopírované.
Pro přehlednost jsou zaokrouhleny pouze na tři desetinná místa.

b) Podoba scriptu pro Rhinoceros (textový soubor .txt). Pro vynešení plochy použije příkaz SrfPtGrid, který
proloží zadanými body (6×6 bodů) interpolační plochu. Výsledná plocha bude NURBS plocha s 6×6 řídícími
body (nejsou totožné se zadanými body) stupně 3 v obou směrech.

c) Výsledná plocha v Rhinoceru (černou
barvou včetně řídících bodů). Šedou barvou
je doplněno zbývajících ozrcadlených sedm
osmin plochy.

obr. 92 Vynášení parametricky zadaných ploch v CADu
Na obrázku je vykreslen hyperbolický octahedron. Jeho parametrické rovnice jsou:
x(u,v)=(cos u·cos v)³; y(u,v)=(sin u·cos v)³ a z(u,v)=sin³ v, kde u ∈ − π2 , π2 a v ∈ − π , π [59].

Vzhledem k symetrii uzavřené plochy je na obrázku vykreslena jen jedna osmina plochy (tj. u ∈ 0, π2 a v ∈ 0, π2 )
a ostatní části jsou vykresleny pomocí zrcadlení.

Jan Foretník

strana 130/168

Architektura, geometrie a výpočetní technika

5.2.4 Empirické plochy v architektuře
V této kapitole se zabývám empirickými plochami, které nemají ani v jednom směru
konstantní křivost (ostatní empirické plochy viz kap. 4.4.5). Materiálové možnosti jsou
v podstatě stejné, ale provedení ploch, které mají v obou směrech proměnlivou křivost, je
složitější.
Pro realizaci těchto ploch jsou následující možnosti:
•

Aproximace z menších rovinných ploch (mesh plochy, viz kap. 5.3), tj. stavebních
dílců (skleněných či obkladových tabulí nebo teoreticky i zdivo) – čím menší dílce,
tím více se výsledná plocha přiblíží požadované ploše, na druhou stranu větší počet
dílů komplikuje výrobu; u zdiva je navíc nutná šablona.

•

Aproximace plochy po částech rozvinutelnými plochami.

•

Aproximace po částech ostatními přímkovými plochami.

•

Popis plochy jednosměrným nebo dvousměrným rastrem prostorově ohnutých
tyčových prvků.

•

Použití membránových nebo pneumatických konstrukcí – geometrie (především
konvexnost/konkávnost) je omezena možnostmi materiálu.

•

Použití přesných ploch:
→ Odlévání materiálu – klade nároky na přesnost a povrchovou úpravu forem.
→ Ohýbání za tepla – méně náročné na formy.
→ Frézování – v měřítku staveb se jedná o příliš nákladnou technologii.
Následující příklady realizací ilustrují některé z těchto materiálových a technologických
možností v praxi.
Železobeton:

Volná plocha železobetonové střechy kaple v Ronchamp ‹Le Corbusier, 1954, obr. 93a›
byla nahrazena přímkovými plochami v takové míře, aby nebyl ovlivněn původní záměr a
silueta stavby. Tato geometrická konstrukce byla ověřena na modelu z drátů a papíru
v měřítku 1:100[15].
Pro beton dnes teoreticky není problém vytvořit bednění s proměnlivou křivostí ve dvou
směrech, jeho výroba by však byla finančně velmi náročná vzhledem k nemožnosti jej použít
opakovaně. Další možností je použít torkretovaný beton.
Dřevo:

V případě dřevěné konstrukce jsou empirické plochy zpravidla popsány roštem, protože
zkonstruovat plnostěnnou dřevěnou desku s proměnlivou křivostí je poměrně složité.
Na vyhlídce na vrcholu Nagy-Kopasz v Maďarsku ‹Péter Basa a Péter Czér, 2006, obr.
93b› je dojem plochy vytvořen jednosměrně kladeným roštem (dřevo lze v jednom směru
snadno ohýbat). Na obrázku ze stavby před opláštěním je patrné, že plocha je definována
vrcholy mnohostěnu nosné konstrukce vyhlídky a jedná se o interpolační plochu. Rošt kladen
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hustě, ale protože křivost ve druhém směru není příliš velká, mezery nejsou příliš proměnlivé
a neruší celkovou iluzi plochy.
Plochu dostatečně definuje i řídký rošt z vazníků, jak je patrné na vyhlídce Kupla
v Helsinkách ‹Avanto Arkkitehdit, 2002, obr. 65f›. V tomto případě je křivost vazníků velká
v obou směrech, vzhledem ke zvolenému měřítku proměnlivost mezer není rušivá.
Sklo:

Plocha střechy nad hlavní osou Milánského výstaviště ‹Massimiliano Fuksas, 2005, obr.
93d› je aproximována mesh plochou (kap 5.3) z rovných tabulí skla. Tabule jsou
kosodélníkové v místech, kde má plocha nulovou křivost, trojúhelníkové se objevují v
místech, kde se křivost zvětšuje. Rámy zasklení doplněné sloupy tvoří zároveň nosnou
konstrukci. Délka zastřešení je 1,3 km a šířka od 31,6m do 40,6m. Konstrukce je tvořena
38 929 plochami a více než 32 000 styčníky[60].
Plocha z dvojitě zakřiveného izolačního dvojskla je použita u dvou „bublin“ výzkumného a
multimediálního centra firmy Grappa Nardini ve Vicenze v Itálii ‹Massimiliano Fuksas, 2004,
obr. 93c›. Plocha (pseudorotační plocha s eliptickým půdorysem, tvořící křivka je empirická)
je členěna nosníky, jejichž geometrický tvar je získán jako svislé řezy plochy v pravidelném
(kosém) rastru. Nosníky jsou tvořeny vždy dvěma vyřezanými plechy profilu 180×20mm
spojené lokálně distančními prvky. Tloušťka dvojskla je 45mm (15,5+16,0+13,5mm)[33].
Plexisklo:

Plášť budovy Kunsthausu v Grazu ‹Spacelab Cook-Furnier, 2003, obr. 93e› tvoří více než
1200 plexisklových (polymethylmethakrylátových) panelů. Každý panel je jiný, protože volná
plocha (NURBS plocha vytvořená v Rhinoceru) má proměnlivou křivost v obou směrech.
Panely byly za tepla ohýbány na formách vyfrézovaných ze styrofoamu podle 3D modelu.
Takováto forma je (relativně) levná, ale neumožňuje použití příliš vysokých teplot a zároveň
má poměrně hrubý povrch. Proto nebylo možné zvolit odlévání a bylo zvoleno ohýbané
plexisklo.
Geometrie panelů je ovlivněna snahou o co nejmenší odpad materiálu. Proto okraje panelů
tvoří prostorové křivky (určené původním rozměrem panelů) a jejich uchycení musí být
zajištěno bodově (celkem je použito více než 1800 úchytů).
Nosná konstrukce pláště je ocelový trojúhelníkový rastr. Jeho měřítko je určeno tím, že
bodové úchyty pláště mohou být pouze v místě křížení okrajů panelů s nosníky[48].
Kovy:

Plášť novinářské tribuny Nat West Media Center na kriketovém hřišti Lord’s v Londýně
‹Future Systems, 1999, obr. 93f› je celohliníková skořepina. Je tvořena plechy o tloušťkách 4
a 6mm, vyztužená žebry a je zároveň nosnou konstrukcí i hydroizolací. Celá 40m dlouhá a
20m široká konstrukce nemá dilatační spáry – rozpíná a smršťuje se jako celek. Konstrukce
byla vyrobena v loděnici, převezena po dílech o rozměrech 3×20m a na místě smontována
[17]. Tento výrobní postup umožňuje vytvořit plášť s proměnlivou křivostí v obou směrech
bez patrných spár, ale je velmi nákladný a neumožňuje použití transparentních materiálů[48].
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Guggenheimovo muzeum v Bilbau ‹Frank Owen Gehry, 1997, obr. 93i› má plášť tvořen
titanovými panely. Ty bylo možné použít relativně velké, protože křivost ploch je vždy
v alespoň jednom směru relativně malá. Prosklené plochy byly rozděleny na trojúhelníky a
bylo použito rovinného skla. Primární nosná konstrukce je tvořena prostorovým příhradovým
rámem. Sekundární konstrukce je tvořena z prostorově ohýbaných trubek v rastru 0,6×3m.
Geometrie stavby byla nejprve modelována na fyzických modelech. Ty byly digitalizovány
a dotvořeny v CAD systému CATIA (ten v době designu muzea pracoval s plochami
skládanými z polynomiálních aproximačních ploch – např. Bézierovy plochy, kap. 5.2.1;
novější verze pracují s NURBS plochami). Výrobní dokumentace byla vytvořena kombinací
systému CATIA se systémem BOCAD. Použitý systém zajistil, že všechny prvky byly
předem přesně vyrobené, nebylo je třeba na stavbě dodatečně upravovat a měly jednoznačně
určené své umístění. Podařilo se též optimalizovat uspořádání titanových panelů tak, že 80%
všech ploch je vyskládáno z panelů čtyř velikostí[31].
U nového terminálu Odlet na letišti v Brně-Tuřanech ‹Petr Parolek, 2006, obr. 93h› je
použito opláštění z titanzinkových kazet šestiúhelníkového tvaru. Výchozím geometrickým
tvarem stavby byl kvádr, který byl následně „aerodynamicky“ tvarován[40]. Výsledkem je
volná plocha (nejspíše se jedná o taženou plochu, jejíž tvořící křivka je volná a řídící křivka je
obdélník se zaoblenými vrcholy).
Primární konstrukce je tvořena nosníkem ve tvaru segmentu kružnice o poloměru 21m.
Plášť je od tohoto oblouku vzdálen až 4,5m, tato mezera je vyplněna pomocnou sekundární
příhradovou konstrukcí. Žebra sekundární konstrukce vynášejí plášť z titanzinkových kazet na
dřevěném bednění.
Dvojí zakřivení pláště je umožněno tím, že titanzinkové kazety mají proměnnou šířku
(výška je konstantní 550mm). Pro dvojí zakřivení není zcela ideální dřevěné bednění, čehož
důsledkem je, že na opláštění jsou patrná žebra sekundární nosné konstrukce.
Membrány:

Objekty Surf a Fluid dotvářející interiér pražské centrály firmy Vodafone ‹Federico Díaz,
2009, obr. 93j› jsou tvořeny napnutými podhledovými fóliemi z polyvinylu (obchodní název
Barrisol). Konvexních tvarů je dosaženo rozdělením plochy na menší přidáním dalších
napínacích lišt. Celková plocha objektů 500 m² je rozdělena na 140 dílů. Nosná konstrukce je
ocelová[38].
Stejný princip používá i střecha Centre Pompidou v Metz ve Francii ‹Shigeru Ban a Jean
de Gastines, 2010, obr. 93l›. Empirická prostorová plocha střechy je půdorysně pravidelný
šestiúhelník a je rozdělena vazníky na pravidelné trojúhelníky a šestiúhelníky, které jsou
v prostoru zkresleny. Vazníky jsou z lepeného dřeva a jsou potaženy membránou ze skelného
vlákna a teflonového povlaku (PTFE – Polytetrafluoretylen), která je vodotěsná, částečně
průsvitná a vhodná do exteriéru. Inspirací geometrické konstrukce střechy byl čínský slaměný
klobouk[64].
Fasáda a střecha Národního stadionu v Pekingu ‹Herzog & de Meuron, 2008, obr. 93k›
jsou tvořeny ocelovými svařovanými nosníky. Nosníky jsou doplněny prvky zavětrování tak,
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že je nelze na první pohled rozeznat. Hydroizolace střešního pláště je zajištěna průsvitnou
membránou, která vyplňuje zborcené plochy mezi nosníky[61]. Nosníky a prvky zavětrování
jsou předsazené a vytváří výsledný dojem plochy.
Pneumatické konstrukce:

Plášť Allianz Areny v Mnichově ‹Hercog & de Meuron, 2005, obr. 93m› je tvořen
kosodélníkovou ocelovou konstrukcí. Jednotlivé prostorové kosodélníky jsou vyplněny
pneumatickými dvouvrstvými polštáři z ETFE (etylentetrafluoretylen) fólií. Celkem 2784
kosodélníků o rozměrech až 4,6x17m pokrývá 66 500m² fasády[35]. Vzhledem k použitému
pneumatickému systému není výsledná plocha hladká.

a) Kaple Notre Dame du Haut, Ronchamp,
Francie, Le Corbusier, 1954.

b) Vyhlídka na vrcholu Nagy-Kopasz poblíž
Budapešti, Maďarsko, Péter Basa a Péter Czér, 2006.

c) Výzkumné a multimediální centrum firmy
Grappa Nardini, Vicenza, Itálie,
Massimiliano Fuksas, 2004.
Na obrázku nahoře konstrukční schéma.

d) Fiera Milano, Itálie,
Massimiliano Fuksas, 2005.

obr. 93 Empirické plochy v architektuře
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e) Kunsthaus Graz, Rakousko, Spacelab Cook-Furnier, 2003. Schéma vpravo znázorňuje nosnou konstrukci
fasády (výrazné trojúhelníky), členění panelů (méně výrazné čáry), patrné je i rozmístění bodového uchycení.

g) Národní knihovna v Praze, Future Systems,
vítězný soutěžní návrh, 2007.

f) Nat West Media Center, Lord’s Cricket Ground,
Londýn, Anglie, Future Systems, 1999.
Dole fotografie z výroby v loděnici Pendennis.

h) Odbavovací hala letiště Brno-Tuřany, Petr Parolek, 2006.
obr. 93 (pokračování) Empirické plochy v architektuře
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i) Museo Guggenheim Bilbao, Španělsko,
Frank Owen Gehry, 1997.

j) Objekty Surf a Fluid v atriu pražské centrály
firmy Vodafone, Federico Díaz, 2009.

k) Národní stadion v Pekingu, Čína, Herzog & de Meuron, 2008.
Na schématech je zobrazena nosná konstrukce samostatně (nahoře)
a doplněná zavětrováním (dole).

l) Le Centre Pompidou – Metz, Francie,
Shigeru Ban a Jean de Gastines, 2010.
Ze spodní strany střechy je patrná nosná
konstrukce z lepených dřevěných vazníků.
Na horní straně jsou patrné spoje
membrány.

m) Allianz Arena, Mnichov, Německo,
Hercog & de Meuron, 2005.
Na fotografii ze stavby je patrná
ocelová konstrukce fasády a z části
instalované ETFE polštáře.
obr. 93 (dokončení) Empirické plochy v architektuře
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5.3 Reprezentace ploch pomocí polygonální sítě (mesh)
U této metody jsou plochy reprezentovány pomocí trojúhelníkových a čtyřúhelníkových
plošek. Ty jsou definovány polygonální sítí hran, jejíž vrcholy leží na samotné ploše. Každé
hraně jsou přirazeny dva vrcholy a každé plošce tři nebo čtyři hrany. Tato data jsou uložena
v navzájem provázaných tabulkách, tzv. relační databázi[25].
Jedná se o přibližnou reprezentaci. Obecně platí, že čím více plošek, tím přesněji je plocha
reprezentována. Protože však větší množství dat vyžaduje větší výkon, nemůže jich být příliš
mnoho. Nejvýhodnější je upravit množství a velikost jednotlivých plošek lokálnímu zakřivení
plochy tak, aby jejich odchylka od plochy byla víceméně stejná, a na jedné ploše mít plošky
různé velikosti.

obr. 94 Tříosý elipsoid jako mesh

Mesh v CADu

Moderní CAD systémy nevyužívají metodu reprezentace ploch k definování objektů.
Využívá se však jejich nenáročnosti na výpočetní výkon u složitějších operací, především u
tvorby rastrových obrázků z modelu (renderingu), kde je nutné počítat nejen s tvarem těles,
ale i s viditelností, osvětlením a stíny. Metoda se také využívá pro analýzu těles metodou
konečných prvků, například ve statických programech[22]. S mesh plochami se lze také setkat
u převádění různých formátů CAD modelů.
Render mesh

Při renderingu je pro každou plochu vytvořen tzv. render mesh (v Rhinoceru je vytvořen
současně s tvorbou plochy a uložen v souboru, uživateli však není běžně viditelný). Tento
mesh je běžně „zaoblen“ tzv. Geraudovým nebo Phongovým stínováním (nemění geometrii
objektu, ale změkčuje hrany, přechod odstínů je plynulý)[25]. Výsledek je patrný např. na
obr. 95a) vlevo.
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a) Rotační válec a kužel.
vlevo: Hrubé nastavení render mesh má za následek „hranatý“ vzhled rotačních těles.
U jejich styku může dojít ke vzniku mezery.
uprostřed: Při jemnějším nastavení zmizí „hrany“, mezera stále může být patrná (obrázek má malé rozlišení).
vpravo: Plochy byly spojeny do jedné, render mesh je spočítán tak, že mezera nevznikne (funkce Rhinocera).

b) Rotační hyperboloid.
Zleva doprava je jemnější nastavení render mesh. U vyduté plochy se poloměr hrdla jeví větší.

c) Kubická NURBS plocha s pravidelným rastrem 10×10 řídících bodů v rovině, jeden bod je vyzdvižen.
Zleva doprava je jemnější nastavení render mesh. Hrubé nastavení může detaily zkreslit nebo je zcela zahladit.
Všechny plochy byly nakresleny v Rhinoceru 4.0.
obr. 95 Render mesh

Příliš hrubé nastavení render mesh může mít za následek nepřesnou reprezentaci objektů u
renderovaného obrázku. Toto se projeví především u hranic (obr. 95a), a u obrysů (obr. 95b)
plochy, případně na jejích detailech (obr. 95c). Plochy samotné se díky výše zmíněnému
stínování plochy jeví jako zaoblené, i na nich se však mohou objevit nechtěné detaily (obr.
95b).
Dalším problémem je mezera, která vzniká mezi dvěma plochami, které mají totožnou
hranici (obr. 95a). Tato mezera se jemnějším nastavením render mesh zmenší, může však být
stále patrná. Zcela odstranit se dá pouze spojením obou ploch do jedné, poté je render mesh
vypočítán ze spojené plochy. Např. AutoCAD ale spojování ploch neumožňuje.
Nastavení render mesh v Rhinoceru je ve vlastnostech dokumentu (DocumentPropertiesPage) v záložce Mesh. Lze nastavit dvě přednastavené hodnoty (jemný a hrubý), nebo
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ve vlastním nastavení upravit hodnoty jako maximální a minimální délku hrany, odchylku
plošky od normály plochy, maximální odchylku od plochy a další. Ve vlastnostech objektu
lze nastavit render mesh zvlášť pro samotné objekty.
V AutoCADu ovlivňují jemnost render mesh dvě systémové proměnné: VIEWRES
(jemnost členění zakřivených objektů při zobrazení během editace) a FACETRES (nastavení
render mesh). Nastavení render mesh je násobkem těchto dvou proměnných, čím větší číslo,
tím jemnější render mesh[63].
Mesh plochy

Jak Rhinoceros, tak AutoCAD umožňují také tvorbu a editaci ploch definovaných jako
mesh. Obecně platí, že je třeba zvolit množství plošek v obou směrech před vykreslením
plochy a nelze ho následně měnit. Proto není tento způsob v praxi příliš využíván.
Některé základní možnosti v Rhinoceru:
•

Příkazy

pro

tvorbu:

Mesh,

ExtractRenderMesh

(z

NURBS

ploch),

PlanarMesh, MeshPolyline, MeshPatch (z křivek), MeshFromPoints (z

bodů), 3DFace, MeshBox, MeshSphere, MeshEllipsoid (tvorba ploch a těles)
a další. Je vytvořen objekt mesh.
•

Příkazy pro editace: MeshBooleanUnion, MeshBooleanSplit (booleanovské
operace),

MeshTrim

(oříznutí),

MeshSplit

(rozdělení),

Weld/Unweld

(nastaví/zruší Geraudovo stínování), TriangulateMesh (převede všechny plošky
na trojúhelníky), ExtractMeshEdges (vytvoří lomené čáry z hran meshe),
MeshToNURB (převede mesh na NURBS plochu) a další.
Možnosti AutoCADu:

•

Pro tvorbu jsou příkazy RULESURF (přímková plocha), REVSURV (rotační plocha),
TABSURF (přímková translační plocha), EDGESURF (z okrajových 3D křivek),
3DMESH (z pole bodů), 3DFACE (jedna ploška), 3D (základní geometrická tělesa,

krychle, válec, plocha atd.). Je vytvořen objekt polygon mesh, případně 3D Face
– jednotlivé plošky.
•

Možnosti editace meshů jsou v AutoCADu omezené, kromě obvyklých operací lze
pohybovat s jednotlivými vrcholy a lze mesh rozdělit na jednotlivé plošky pomocí
EXPLODE. Neexistuje možnost jak změnit mesh na surface nebo solid.

•

Systémové proměnné SURFTAB1 a SURFTAB2 určují množství plošek při tvorbě
meshů ve dvou směrech.
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6 Modelování těles
Těleso je třírozměrný objekt – lze u něj určit objem. Reálné prostředí (tj. i architektura) se
stává z těles, body, křivky ani plochy jako takové jsou pouze matematické modely.
Těleso je část třírozměrného prostoru zcela vymezená plochami. Může být vymezeno i
jednou uzavřenou plochou.
Základními geometrickými tělesy jsou tělesa:
•

hranol, kvádr, krychle, válec (translační plochy uzavřené plochami podstav)

•

koule, rotační elipsoid (uzavřená rotační plocha)

•

rotační (komolý) kužel, rotační válec (rotační plochy uzavřené plochami podstav)

•

jehlan, komolý jehlan (translační plochy s proměnným měřítkem profilu uzavřené
plochami podstav)

•

tříosý elipsoid (uzavřená plocha)

•

pravidelné mnohostěny a částečně pravidelné mnohostěny.

obr. 96 Některá základní geometrická tělesa
a) Rotační válec – rotační válcová plocha doplněná kruhy podstav (modré plochy)
b) Tříosý elipsoid – uzavřená plocha
c) Pravidelný dvacetistěn – prostor vymezený dvaceti plochami.
Pozn.: oranžové šipky jsou orientace ploch.

6.1 Modelování těles v CADu
Model tělesa je souborem dat obsahujících informace o geometrii tělesa. Tyto informace
jsou dvojího druhu: geometrické (rozměry tělesa, souřadnice vrcholů, geometrie hran a ploch
stěn apod.) a topologické (vztahy mezi jednotlivými geometrickými informacemi)[25].
Modelováním tělesa rozumíme tvorbu tohoto modelu.

6.1.1 Způsoby modelování těles
6.1.1.1 Základní geometrická tělesa

Pro uživatele nejjednodušší nástroj k vytváření těles obsažený v CAD systémech, zadávají
se přímo rozměry těchto těles.
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Základní geometrická tělesa v AutoCADu: hranol (příkaz BOX), trojboký hranol (WEDGE –
klín), (komolý) jehlan (PYRAMID), válec (CYLINDER), (komolý) kužel (CONE), koule
(SPHERE), anuloid (TORUS).
Základní geometrická tělesa v Rhinoceru: hranol (příkaz Box), jehlan (Pyramid), válec
(Cylinder), dutý válec (Tube), kužel (Cone), komolý kužel (TCone), koule (Sphere),
tříosý elipsoid (Ellipsoid), rotační paraboloid (Paraboloid), anuloid (Torus).
6.1.1.2 Šablonování

Geometricky definované plochy (kap. 5.1.6) a interpolační plochy (kap. 5.2.3) lze
považovat též za tělesa, pokud jsou uzavřené (např. elipsoid). Pokud jsou otevřené (např.
válec) je třeba je uzavřít doplňujícími plochami, např. plochou podstavy.
Šablonovaná tělesa v AutoCADu: přímková translační tělesa (EXTRUDE), tažená tělesa
(SWEEP), rotační tělesa (REVOLVE), interpolační tělesa (LOFT). Aby bylo vytvořeno těleso
(solid), musí být tvořící přímky uzavřené.
Rhinoceros geometricky definované plochy (všechny typy Extrude, Sweep1, Sweep2,
Revolve) automaticky uzavře podstavami. Podstavy jsou rovinné plochy omezené první a
poslední tvořící přímkou, tvořící křivky tedy musí být rovinné a uzavřené. Výsledný objekt je
uzavřený polysurface. Interpolační plochy (Loft, NetworkSfr, SrfPtGrid) tuto
automatickou možnost nemají. Pokud nevznikne uzavřená plocha je možné těleso uzavřít
adicí dalších ploch.
6.1.1.3 Adice ploch

Spojování ploch se společnou hranou nebo částí hrany. Pokud plochy zcela vymezí část
prostoru, lze objekt považovat za těleso.
Tento způsob tvorby těles umožňuje Rhinoceros (příkaz Join). Spojováním ploch
(objekty surface) vzniká objekt polysurface. U obou objektů program rozpozná, jestli
jsou uzavřené a lze je považovat za těleso. Příkaz Cap se pokusí otevřený surface nebo
polysurface doplnit chybějícími plochami na těleso.
Tento způsob je umožněn hraničním modelem (6.1.2.1).
6.1.1.4 Booleanovské operace

Tělesa je možné vytvářet z jiných těles pomocí množinových operací (tzv. Booleanovské
operace):
•

sjednocení – nové těleso je tvořeno všemi body obou původních těles (UNION
v AutoCADu; BooleanUnion a MeshBooleanUnion v Rhinoceru);

•

průnik – nové těleso je tvořeno pouze společnými body obou těles (INTERSECT;
BooleanIntersection a MeshBooleanIntersection);

•

rozdíl – nové těleso je tvořeno body jednoho z nich bez bodů průniku (SUBTRACT;
BooleanDifference a MeshBooleanDifference);
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•

rozdělení – jsou vytvořena tři nová tělesa – průnik a dva rozdíly (v Rhinoceru
BooleanSplit a MeshBooleanSplit, AutoCAD nepodporuje).

(V Rhinoceru je možné aplikovat Booleanovské operace i na objekty mesh. Je možné
pracovat i s otevřenými plochami surface, polysurface a mesh – ty se musí protínat
v uzavřené křivce, u výsledku záleží na jejich orientaci. AutoCAD umožňuje pracovat pouze
s objekty solid.)

6.1.2 Modely těles
Modely těles používané v CAD systémech[25]:
•

Hranový model (wireframe) – obsahuje informace pouze o vrcholech a hranách tělesa,
těleso není jednoznačně určeno, není tedy samostatně použitelný, ale je součástí jiných
modelů.

•

Plošný model – obsahuje hranový model a informace o stěnách tělesa.

•

Objemové modely – obsahuje navíc informace o objemu (lze rozlišit vnější, hraniční a
vnitřní body tělesa):
→ Hraniční modely – těleso je popsáno hraničními plochami a informací o objemu,
viz kap. 6.1.2.1.
→ Konstrukční modely – popisuje těleso jako konstrukci se základních elementů
(objemových primitiv), viz kap. 6.1.2.2.
→ Rozkladové modely – těleso je rozloženo na soustavu malých elementárních
jednotek, např. krychliček, podobně jako černobílý rastrový obrázek.
a) Objemový model (Rhinoceros) – modrými
šipkami je znázorněna orientace stěn.

b) CSG model (AutoCAD 2009) –
zapnutá historie tělesa, jsou zobrazena
původní primitiva.

Těleso bylo v obou případech vymodelováno tak, že booleanovský rozdíl komolého
kužele a kvádru byl sjednocen s válcem.
obr. 97 Modelování těles
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6.1.2.1 Hraniční model

U tohoto modelu je těleso popsáno svými hraničními plochami. Model obsahuje seznam
vrcholů, seznam hran a seznam ploch tvořící stěny. Datová struktura modelu je uložena
v relačních tabulkách (informace jsou vzájemně provázané – každá stěna musí mít určené,
které obsahuje hrany a hrany musí mít určené, které obsahují vrcholy). Stěny musí být stejně
orientované plochy, z této informace program určí informaci o objemu (tj. které body leží
uvnitř tělesa a které vně)[25]. Tento model je použit na všechna tělesa, včetně základních
geometrických těles.
Plochy stěn mohou být libovolné plochy a hrany mohou být libovolné křivky (např.
NURBS). Mesh plochy jsou speciálním případem tohoto modelu (hrany jsou úsečky a stěny
plošky).
Výhodou tohoto modelu je umožnění modelování pomocí adice ploch (6.1.1.3).
Nevýhodou je, že i přes možnost provádět Booleanovské operace, není jednoduché změnit
rozměry původních těles (nejsou v datové struktuře uložena).
Tento model používá Rhinoceros. Jedná se o plochy (objekt surface, polysurface
nebo mesh), které jsou uzavřené (closed). U uzavřených ploch Rhinoceros automaticky
rozpozná orientaci a nelze změnit.
6.1.2.2 Konstrukční model

Anglicky Constructive Solid Geometry (CSG) Model.
Model popisuje těleso jako konstrukční skladbu ze základních těles (objemových primitiv).
Konstrukční vztahy jsou dány booleanovskými operacemi – sjednocení, rozdíl, průnik.
Výhodou modelu je, že umožňuje zpětně modelovat původní primitiva a jednoduše změnit
tvar celého tělesa. Nevýhodou je nemožnost použít k modelování adici ploch.
Datová struktura modelu obsahuje geometrické informace o primitivech (typ, rozměry,
umístění, otočení) a jejich vzájemný vztah. Důležitá je posloupnost operací mezi jednotlivými
primitivy – struktura dat modelu je hierarchická ve tvaru stromu[25].
Tento model používá AutoCAD, kde jako objemová primitiva lze použít jak základní
geometrická tělesa, tak šablonovaná tělesa. Jak primitiva, tak složená tělesa jsou v AutoCADu
objekty solid, primitiva se rozlišují podle druhu (solid type).
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7 Závěr
Shrnutí získaných poznatků:

V disertační práci jsem shrnul a systematizoval většinu možných přístupů k modelování a
reprezentaci geometrických objektů v CAD systémech vzhledem k jejich geometrickým a
algebraickým vlastnostem. Na základě těchto poznatků jsem pro jednotlivé křivky a plochy
popsal a případně analyzoval jejich reálné použití v architektuře.
U příkladů praktického použití složitějších křivek a ploch jsem uvedl i informace o
realizaci. Především jsem se věnoval materiálovým možnostem realizace ploch s proměnnou
křivostí a zborcených ploch. V některých případech jsem uvedl také informace o konkrétním
využití výpočetní techniky během projekčních prací. U nosníků ve tvaru základních
geometrických křivek jsem se zevrubně věnoval také jejich statickým vlastnostem.
Syntézou získaných poznatků z analytické a syntetické geometrie jsem upřesnil
modelování složitějších geometrických a algebraických křivek a ploch v moderních CAD
systémech. Za nejzajímavější považuji geometrickou konstrukci kuželoseček, kuželosečkokuželosečkových translačních, klínových a rotačních ploch pomocí NURBS křivek a ploch.
Návrh aplikace získaných poznatků na vzdělávání budoucích architektů:

Dnešní výuka geometrie na některých školách architektury stále nevyhovuje podmínkám
současné praxe, kterou změnil masivní nástup CAD systémů. Studentům neposkytuje
dostatečné informace o geometrii křivek, ploch a těles ve vztahu k modelování ve výpočetní
technice (s výjimkou TU Wien). Nedostatečné jsou také poskytované informace o praktickém
využití geometrie ve stavební praxi. Naopak studenti musí mechanicky zvládnout složité
geometrické konstrukce, které jsou dnes snadno nahraditelné právě CAD programy.
Vztah zvládnutí těchto složitých konstrukcí k rozvoji prostorové představivosti nebyl
prokázán. Naopak z výsledků výzkumů je patrné, že zjednodušení geometrických úloh může
rozvoj prostorové představivosti podporovat lépe.
Domnívám se, že zavedení poznatků z této disertační práce do výuky architektů by bylo
prospěšné. V teoretické oblasti (tj. na přednáškách) by měly být posíleny informace o
modelování křivek, ploch i těles ve vztahu ke CAD systémům (obecně, nikoli ve vazbě na
konkrétní produkt). V praktické oblasti (tj. ve cvičeních) by měly zůstat zachovány
geometrické úlohy (především ve vazbě na architektonickou praxi, např. vynášení
axonometrie a lineární perspektivy, teoretické řešení střech apod.), ale měly by být
zjednodušeny tak, aby podpořily představivost na úkor drilu. Za vhodné považuji provázat při
řešení těchto geometrických úloh rýsování a výpočetní techniku, případně i tvorbu fyzických
modelů.
Za vhodné využití 3Dtestu považuji jeho aplikaci v přijímacích řízeních na fakulty
architektury. Jak ukázaly výsledky výzkumu, je vhodným nástrojem ke zjištění úrovně
prostorové představivosti uchazečů, oproti testům z deskriptivní geometrie ale nevyžaduje
znalosti konkrétních postupů a konstrukcí. Vzhledem k riziku spojenému s tím, že každému
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uchazeči o studium nemusí forma 3Dtestu vyhovovat, by přijetí nemělo být zvládnutím testu
podmíněno. Nespornou výhodou této formy testu je jednoznačné a rychlé vyhodnocení
výsledků.
Další pokračování této disertační práce předpokládám v systematizaci získaných poznatků
z aplikace geometrie v praxi (ve formě veřejně přístupné online databáze), zpřesňování těchto
poznatků (studiem dostupných zdrojů, osobním kontaktem s autory a geometrickou analýzou
realizovaných budov) a doplňování dalších příkladů do této databáze.
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Příloha: doplňkový výzkum kurzů geometrie
V doplňkovém výzkumu, který je popsán v této příloze, jsem se zabýval současnou výukou
geometrie na školách architektury a jejím vlivem na rozvoj prostorové představivosti.
Základním předpokladem bylo, že škola architektury by měla posluchače připravit na
současné požadavky praxe, která se změnila masivním nástupem výpočetní techniky. Dalším
předpokladem bylo, že jednou z důležitých schopností architekta je prostorová představivost a
škola architektury by měla u svých posluchačů tuto dovednost rozvíjet.
Podle výsledků tohoto výzkumu jsem upřesnil návrh aplikace poznatků z hlavní části
disertační práce na vzdělávání budoucích architektů.

P.1 Popis výzkumu
Výzkum se soustředil na výuku na sedmi fakultách architektury a fakultách stavebních ve
čtyřech evropských zemích. Ze studijních programů byly vybrány kurzy geometrie. O těchto
kurzech jsem zjistil relevantní údaje (obsah, rozsah, forma), a to jak z veřejně dostupných
zdrojů, tak formou rozhovorů a e-mailové korespondence s vyučujícími.
U vybraných kurzů jsem se pokusil změřit, jaký vliv měly na prostorovou představivost.
Protože prostorová představivost je souborem různých intelektuálních schopností jedince (viz
kap. 1.3.3), je obtížné ji jakkoli kvantitativně vyjádřit. Proto jsem se zaměřil pouze na
schopnost geometrického pochopení prostoru a prostorového myšlení, na kterou jsem sestavil
jednoduchý kvízový test. Tento test byl proveden na jednotlivých fakultách u posluchačů
vybraných kurzů z první části, a to na začátku a na konci kurzu. Ze získaných dat jsem se
pokusil zjistit vliv kurzu na prostorovou představivost, tj. její zlepšení nebo zhoršení.
Doplňující údaje jsem získal z dotazníku, který vyplnili řešitelé testu po absolvování
druhého kola. Podrobnější informace o testu a dotazníku jsou v následujících kapitolách.

P.1.1 3Dtest
3Dtest měl formu online elektronického testu. Tato forma umožnila snadnou distribuci,
manipulaci se získanými daty a jejich vyhodnocení.
Test byl tvořen deseti otázkami (viz obr. P.1, zaměření jednotlivých otázek viz tab. P.1).
Počet otázek byl zvolen tak, aby test příliš nenarušoval výuku dlouhou dobou trvání.
Vzhledem k elektronické formě testu bylo nutno předem formulovat možné odpovědi na
všechny otázky a nabídnout možnosti („kvízová“ forma testu).
V případě správné odpovědi započítány body podle času, který byl potřebný k pochopení
otázky a zvolení odpovědi. V případě špatné odpovědi nebo překročení časového limitu 60
sekund byla započítána penalizace 300 bodů. Teoreticky nejlepším výsledkem tedy bylo 0
bodů, nejhorším 3000 bodů.
Otázky byly zvoleny s různou obtížností, ale především tak, aby byly všechny snadno
zodpověditelné v daném časovém limitu a rozhodující pro výsledek testu byl především čas
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potřebný k jeho řešení. Otázky i odpovědi byly v obou kolech testu stejné, ale jejich pořadí (i
pořadí odpovědí) bylo voleno náhodně. Nebylo ani umožněno test zpětně projít.
Přístup k testu byl chráněn heslem a každý účastník měl v každém kole umožněn přístup
pouze jednou. Aby výsledek nebyl ovlivněn jazykovou bariérou, mohl si každý účastník
zvolit jeden z pěti jazyků.
Test je přístupný online na adrese http://3Dtest.foretnik.net.
Otázka 0:
Na obrázku je zobrazen perspektivní pohled
dovnitř neúplné krychle. Z možností vyberte
správnou kombinaci pohledů na toto těleso.

Otázka 1:
Na obrázku jsou tři pohledy na neúplnou krychli.
Ke které patří krychli?

A
A

B

C

D

B

C

D
horní, přední a levý
pohled

Otázka 2:
Která kombinace pohledů nemůže zobrazovat
reálné těleso?

horní, přední a
pravý pohled

Otázka 3:
Na obrázku je rozložená krychle s obarvenými
stěnami. Které složené krychli odpovídá?

A

B

A

B

C

D

C

D

horní, přední a levý pohled
obr. P.1 Otázky 3Dtestu
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Otázka 4:
Na kterém obrázku se protíná červená čára se
zelenou? (Čáry začínají a končí v rozích nebo v
polovině hran krychle; není u nich naznačena
viditelnost.)

A

C

Otázka 5:
Na obrázku jsou tři různé pohledy na těleso. Která
z možností představuje správný zadní pohled?

A

B

C

D

B

D
horní, přední
a levý pohled

Otázka 6:
Sestrojíme-li řez tělesem na obrázku
rovinou procházející třemi červenými body, který
z útvarů získáme? (Dva body leží ve vrcholech a
jeden v polovině hrany tělesa.)

A

B

C

D

Otázka 7:
Vyberte takový perspektivní pohled dovnitř
krychle, aby její řez rovinou procházející třemi
červenými body, odpovídal útvaru na obrázku.
(Body leží ve vrcholech nebo v polovině hrany
krychle.)

A

B

C

D

obr. P.1 (pokračování) Otázky 3Dtestu
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Otázka 8:
Která z trojice obrázků znázorňuje stejné, různě
otočené těleso?

Otázka 9:
Které těleso z daných možností nemůže být
průnikem dvou těles na obrázku?
A

A

B
B

C
C

D
D
Správné odpovědi:
obr. P.1 (dokončení) Otázky 3Dtestu
tab. P.1 Zaměření otázek 3Dtestu

otázka č.
zaměření

0

1

2

vnější pohled – ortogonální

●

●

●

vnější pohled – axonometrický a
perspektivní

●

vnitřní pohled – perspektivní

●

schopnost představit si těleso z různých
pohledů

●

3

4

schopnost najít průsečík – přímky
schopnost najít průsečík – roviny
schopnost najít průsečík – objemy

6

7

8

9

●
●

●

●

Σ
4

●

●

●

●
●
●

schopnost otáčet těleso
schopnost rozložit těleso (otáčet stěny)

5

6
2

●

4

●

2

●

1
●

1
●

●

2
●

1

Pravidla testu:

„Test má 10 otázek. Ke každé je na výběr ze čtyř odpovědí A, B, C, D, právě jedna
odpověď je správně. Čtěte je pozorně. Správnou odpověď vyberete kliknutím. Nebudete
vyzváni k potvrzení výběru! Je měřen čas, který potřebujete na odpověď. Každá otázka je
limitována 60 sekundami. Za špatnou odpověď nebo překročení limitu je penalizace 300
sekund. Jakmile jednou začnete, test není možno přerušit. Vaše jméno je použito pouze pro
účely vyhodnocení testu; výsledky budou prezentovány anonymně a nebudou mít vliv na
Vaše hodnocení.“
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P.1.2 Doplňkový dotazník
Doplňkový dotazník vyplňovali respondenti testu po absolvování 2. kola. Pomocí tohoto
dotazníku byly získány následující informace:
•

Informace o účastnících testu (věk, pohlaví, předchozí studium).

•

Subjektivní hodnocení vlastní úrovně v době konání 1. a 2. kola. Respondenti
hodnotili svou úroveň škálou vynikající (0), velmi dobrá (1), dobrá (2), špatná (3),
velmi špatná (4) a mizerná (5). Otázky byly formulovány: „Jaká byla Vaše úroveň při
řešení 3D problému na začátku (konci) kurzu?“ Ze získaných údajů bylo vyjádřeno
subjektivní zlepšení/zhoršení účastníků.

•

Hodnocení kurzu, zvlášť pro přednášky a pro cvičení. Otázky byly formulovány:
„Pomohly(a) Vám přednášky (cvičení) porozumět 3D problémům?“ Respondenti
vybírali odpověď ze škály: určitě ano (0), ano (1), spíše ano (2), spíše ne (3), ne (4),
určitě ne (5).

•

Účast respondentů na cvičeních a přednáškách (v procentech).

P.1.3 Zúčastněné školy
Výzkum proběhl na následujících institucích:
•

Fakulta architektury VUT v Brně (2×);

•

Fakulta stavební VUT v Brně;

•

Sint-Lucas Architectuur Brussel/Gent, Hogeschool voor Wetenschap & Kunst, Belgie;

•

Fakultät für Bauingenieurwesen (stavební fakulta), Technische Universität Wien,
Rakousko;

•

Fakulta architektury ČVUT v Praze;

•

Fakulta architektury TU Liberec;

•

Fakulta architektúry, Slovenská technická univerzita v Bratislave;

•

Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (srovnávací vzorek studentů bez
vztahu ke zkoumané problematice).

P.2 Výsledky výzkumu
P.2.1 Fakulta architektury VUT v Brně (2006)
Předmět výzkumu:

Kurz Deskriptivní geometrie (povinný kurz určený pro studenty bakalářského studia oboru
architektura a urbanismus ve druhém semestru studia).
Popis kurzu[P7][P4]:

Cílem předmětu bylo zdokonalit prostorovou představivost a naučit se používat
zobrazovací metody trojrozměrných objektů k prezentaci architektonických návrhů.
Na přednáškách (13×2 hodiny) byli studenti seznámeni se základními promítacími
metodami (Mongeovo promítání, kolmá a šikmá axonometrie, středové promítání a lineární
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perspektiva a základy fotogrammetrie), se základními plochami a křivkami (rotační, přímkové
a topografické plochy), s řešením technického osvětlení, s teoretickým řešením střech a
s geometrií Fullerových kopulí. Přednášky měly formu prezentací v Powerpointu doplněné
kresbou na bílou tabuli, případně na papír promítaný přes projektor.
Ve cvičeních (13×2 hodiny) byly řešeny základní úlohy deskriptivní geometrie
v Mongeově promítání, axonometrii a perspektivě. Samostatně studenti řešili řez válcem
v kolmé axonometrii, teoretické řešení střech a vynešení zvolené budovy v perspektivě. Při
cvičeních byla používána především kresba na bílou i černou tabuli.
Součástí přijímacích zkoušek na fakultu byl test z deskriptivní geometrie.
Další výsledky výzkumu:

První kolo 3Dtestu proběhlo v březnu 2006, druhé v červnu 2006. Průměrný bodový zisk
respondentů v 1. kole byl 1028,2 bodů, ve 2. kole 995,8 bodů. Průměrný rozdíl byl 32,4 bodů,
tj. zlepšení 3%. Dílčí a doplňující výsledky jsou uvedeny v tab. P.2.
tab. P.2 Výsledky FA VUT v Brně (2006)
a) Hlavní výsledky

1. kolo
1028,2 bodů
±290,1 bodů
32,4 bodů
±285,3 bodů
1,79
±0,63
0,15
±0,48

průměrný počet získaných bodů v 3Dtestu
průměrná odchylka
průměr zlepšení
průměrná odchylka zlepšení
subjektivní hodnocení vlastní úrovně (škála 0–5)
průměrná odchylka
subjektivní zlepšení vlastní úrovně
průměrná odchylka subjektivního zlepšení

Počet účastníků
osloveno celkem
dokončilo 1. kolo
dokončilo 2. kolo
Skladba účastníků
ženy
muži
průměrný věk

2. kolo
995,8 bodů
±318,9 bodů
tj. 3%
tj. ±28%
1,65
±0,60
tj. 8%
tj. ±27%

b) Údaje o vzorku respondentů
Předchozí studium účastníků 2. kola
102 jiná střední škola
83 81% střední škola s technickým zaměřením
35 31% gymnázium
střední škola s uměleckým zaměřením
60% jiná SŠ+ VŠ s technickým zaměřením
40% střední škola s vědeckým zaměřením
20,1 roku

53%
15%
6%
6%
6%
3%

c) Dílčí výsledky 3Dtestu po jednotlivých otázkách

otázka č.
průměrný
bodový zisk
procentuální
zlepšení
správných
odpovědí
špatných
odpovědí
odpovědí po
časov. limitu

Jan Foretník

I
II

0
169,3
194,7

1
64,1
68,1

2
141,4
137,0

3
46,4
35,6

4
19,8
15,8

5
112,2
96,6

6
99,5
84,5

7
196,0
232,6

8
39,3
25,6

-15%

-6%

3%

23%

20%

14%

15%

-19%

35%

9
Σ
140,1 1028,2
105,3 995,8
25%

3%

I 18

51% 31

89% 21

60% 33

94% 35 100% 25

71% 27

77% 14

40% 34 97% 21

60% 7,4

21%

II 14

40% 30

86% 21

60% 34

97% 35 100% 26

74% 28

80%

26% 35 100% 25

71% 7,3

21%

I 17

49% 4

11% 14

40% 2

6% 0

0% 10

29%

8

23% 21

60%

1

3% 14

40% 2,6

7%

II 21

60% 5

14% 14

40% 1

3% 0

0% 9

26%

7

20% 26

74%

0

0% 10

29% 2,7

8%

I

6

17% 2

6% 3

9% 0

0% 0

0% 3

9%

2

6%

2

6%

0

0% 2

6% 0,6

2%

II

3

9% 1

3% 1

3% 0

0% 0

0% 0

0%

1

3%

0

0%

0

0% 0

0% 0,2

0%

9
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tab. P.2 (dokončení) Výsledky FA VUT v Brně (2006)
d) Hodnocení kurzu
přednášky
průměrná docházka účastníků 2. kola do kurzu
66%
subjektivní vliv kurzu na prostorovou představivost (škála 0–5)
2,5

cvičení
90%
2,0

P.2.2 Fakulta architektury VUT v Brně (2009)
Předmět výzkumu:

Kurz Deskriptivní geometrie (povinný kurz určený pro studenty bakalářského studia oboru
architektura a urbanismus ve druhém semestru studia).
Popis kurzu[P7]:

Cílem kurzu bylo prohloubení prostorové představivosti a schopnosti grafického vyjádření
svých představ, návrhu architektonických záměrů a vypracování podkladů pro zpracování
projektu. Byly řešeny úlohy na základní promítací metody s důrazem na perspektivní
promítání, průniky těles, osvětlení těles, teoretické řešení střech a speciální křivky a plochy
aplikované v architektuře. Kurz byl rozdělen do přednášek (13×2 hodiny) a cvičení (13×2
hodiny). Byl veden formou prezentace v powerpointu doplněnou kresbami na tabuli,
diapozitivy, modely a videem.
Podmínkou absolvování kurzu bylo vypracovaní domácích úkolů a úspěšně absolvované
písemné testy.
Další výsledky výzkumu:

První kolo 3Dtestu proběhlo na přelomu února a března 2009, druhé v červnu 2009.
Průměrný bodový zisk respondentů v 1. kole byl 1034,9 bodů, ve 2. kole 895,0 bodů.
Průměrný rozdíl byl 139,9 bodů, tj. zlepšení 14%. Dílčí a doplňující výsledky jsou uvedeny
v tab. P.3.
tab. P.3 Výsledky FA VUT v Brně (2009)
a) Hlavní výsledky

průměrný počet získaných bodů v 3Dtestu
průměrná odchylka
průměr zlepšení139,9
průměrná odchylka zlepšení
subjektivní hodnocení vlastní úrovně (škála 0–5)
průměrná odchylka
subjektivní zlepšení vlastní úrovně
průměrná odchylka subjektivního zlepšení

Počet účastníků
osloveno celkem
dokončilo 1. kolo
dokončilo 2. kolo

1. kolo
1034,9 bodů
±317,9 bodů
139,9 bodů
±381,5 bodů
2,19
±0,55
0,31
±0,47

2. kolo
895,0 bodů
±345,9 bodů
tj. 14%
tj. ±37%
1,88
±0,44
tj. 14%
tj. ±21%

b) Údaje o vzorku respondentů
Předchozí studium účastníků 2. kola
114 jiná střední škola
45 39% gymnázium
18 16% střední škola technického zaměření

69%
19%
13%

Skladba účastníků
ženy
muži
průměrný věk
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tab. P.3 (dokončení) Výsledky FA VUT v Brně (2009)
c) Dílčí výsledky 3Dtestu po jednotlivých otázkách

otázka č.
průměrný
bodový zisk
procentuální
zlepšení
správných
odpovědí
špatných
odpovědí
odpovědí po
časov. limitu

I
II

I

0
187,6
159,5

1
49,2
31,5

2
154,0
48,2

3
45,9
60,5

4
21,0
16,5

5
98,1
75,7

6
139,3
106,1

7
200,9
197,1

8
45,0
39,9

9
Σ
93,9 1034,9
160,2 895,0

15%

36%

69%

-32%

21%

23%

24%

2%

11%

-71%

8

44% 17

14%

94% 10

56% 17

94% 18 100% 14

78% 11

61%

7

39% 17 94% 14

78% 7,4

II 10

56% 18 100% 17

94% 16

89% 18 100% 15

83% 13

72%

7

39% 17 94% 9

50% 7,8

43%

I 10

56% 1

44% 1

6% 0

0% 4

22%

39% 11

61%

6% 4

22% 2,6

14%

6% 8

7

1

41%

II

8

44% 0

0% 1

6% 2

11% 0

0% 3

17%

5

28% 11

61%

1

6% 9

50% 2,2

12%

I

3

17% 0

0% 2

11% 0

0% 0

0% 0

0%

2

11%

1

6%

0

0% 0

0% 0,5

3%

II

2

11% 0

0% 0

0% 0

0% 0

0% 1

6%

0

0%

0

0%

0

0% 0

0% 0,2

1%

d) Hodnocení kurzu

průměrná docházka účastníků 2. kola do kurzu
subjektivní vliv kurzu na prostorovou představivost (škála 0–5)

přednášky
69%
2,57

cvičení
84%
2,13

P.2.3 Fakulta stavební VUT v Brně
Předmět výzkumu:

Kurz Deskriptivní geometrie (kurz určený pro studenty bakalářského studia oboru pozemní
stavitelství ve druhém semestru studia).
Popis kurzu[P7]:

Cílem kurzu bylo rozvinout prostorovou představivost a zvládnout prostorové řešení
jednoduchých úloh. Kurz byl převážně zaměřen na konstrukce – posluchači měli během
semestru zvládnout konstrukci kuželoseček, konstrukce jednoduchých geometrických těles a
ploch (mj. šroubovice, šroubové plochy, hyperbolické paraboloidy a konoidy) a jejich řezy
v Mongeově promítání a kolmé axonometrii. V lineární perspektivě vyrýsovali stavební
objekt.
Kurz byl rozdělen na přednášky (13×2 hodiny) a cvičení (13×2 hodiny). Přednášky i
cvičení byly vedeny formou prezentací v powerpointu doplněných modely. Ve cvičeních
posluchači prakticky procvičovali znalosti z přednášek a byly zpracovány dvě kontrolní práce
(metrické úlohy a zobrazení v kolmé axonometrii + šroubovice a šroubový konoid).
Další výsledky výzkumu:

První kolo 3Dtestu proběhlo v březnu 2006, druhé v červnu a červenci 2006. Průměrný
bodový zisk respondentů v 1. kole byl 1288,4 bodů, ve 2. kole 1396,4 bodů. Průměrný rozdíl
byl -108,1 bodů, tj. zhoršení 8%. Dílčí a doplňující výsledky jsou uvedeny v tab. P.4.
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tab. P.4 Výsledky FAST VUT v Brně
a) Hlavní výsledky

1. kolo
1288,4 bodů
±321,0 bodů
-108,1 bodů
±389,0 bodů
2,61
±1,07
0,32
±0,63

průměrný počet získaných bodů v 3Dtestu
průměrná odchylka
průměr zlepšení
průměrná odchylka zlepšení
subjektivní hodnocení vlastní úrovně (škála 0–5)
průměrná odchylka
subjektivní zlepšení vlastní úrovně
průměrná odchylka subjektivního zlepšení

Počet účastníků
osloveno celkem
dokončilo 1. kolo
dokončilo 2. kolo
Skladba účastníků
ženy
muži
průměrný věk

2. kolo
1396,4 bodů
±338,2 bodů
tj. -8%
tj. ±30%
2,29
±0,82
tj. 12%
tj. ±24%

b) Údaje o vzorku respondentů
Předchozí studium účastníků 2. kola
133 střední škola s technickým zaměřením
58 44% jiná střední škola
30 23% jiná střední škola + jiná vysoká škola
jiná SŠ + VŠ uměleckým zaměřením
66% gymnázium
33%
20,5 roku

43%
39%
7%
4%
4%

c) Dílčí výsledky 3Dtestu po jednotlivých otázkách

otázka č.
průměrný
bodový zisk
procentuální
zlepšení
správných
odpovědí
špatných
odpovědí
odpovědí po
časov. limitu

I
II

0
171,2
231,2

1
75,2
92,6

2
178,3
156,8

3
94,4
92,9

4
22,4
48,3

5
160,7
145,4

6
126,7
175,3

7
246,0
229,0

8
57,1
62,6

-35%

-23%

12%

2%

-116%

10%

-38%

7%

-10%

9
Σ
156,4 1288,4
152,2 1396,4
3%

-8%

I 15

50% 25

83% 14

47% 23

77% 30 100% 16

53% 20

67%

6

20% 27 90% 16

53% 6,4

21%

II

8

27% 23

77% 16

53% 23

77% 27

90% 17

57% 14

47%

8

27% 26 87% 16

53% 5,9

20%

I 15

50% 5

17% 16

53% 7

23% 0

0% 14

47% 10

33% 24

80%

3 10% 14

47% 3,6

12%

II 22

73% 7

23% 14

47% 7

23% 3

10% 13

43% 16

53% 22

73%

4 13% 14

47% 4,1

14%

I

5

17% 1

3% 3

10% 1

3% 0

0% 2

7%

1

3%

1

3%

0

0% 0

0% 0,5

2%

II

2

7% 1

3% 1

3% 1

3% 1

3% 1

3%

2

7%

0

0%

0

0% 1

3% 0,3

1%

d) Hodnocení kurzu

průměrná docházka účastníků 2. kola do kurzu
subjektivní vliv kurzu na prostorovou představivost (škála 0–5)

přednášky
57%
2,57

cvičení
86%
2,21

P.2.4 Sint-Lucas Architectuur Brussel/Gent
Předmět výzkumu:

Kurz Ontwerpschetsen (kresba návrhu) určený pro studenty bakalářského studia všech
oborů ve druhém semestru studia. Kurz byl součástí bloku Mixed Media II (zobrazování a
prezentace). Dalšími kurzy v tomto bloku byly: Basis Digitaal (základy výpočetní techniky),
Media Integratie (integrace médií), Kleurenleer (teorie barev) a Expressie (vzhled a výraz
prezentace).
Popis kurzu[P6]:

Kurz byl tvořen 8 cvičeními. Obsahem cvičení byly jednoduché úkoly zaměřené na
průniky těles (hranolů a válců), perspektivu (krychle – jeden, dva a tři úběžníky, kavalírní
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„perspektiva“; objekt složený ze dvou hranolů; se stínováním) a rekonstrukci perspektivy z
fotografie (nalezení úběžníků, horizontu a polohy pozorovatele a rekonstrukce půdorysu).
Zkouška byla z 80% zaměřena na příklady ze cvičení, 20% tvořil domácí úkol –
perspektiva rohu vlastního pokoje.
Cvičení bylo vedeno formou prezentací v powerpointu doplněných kresbou na tabuli a
modely.
Další výsledky výzkumu:

První kolo 3Dtestu proběhlo na přelomu února a března 2006, druhé v červnu 2006.
Průměrný bodový zisk respondentů v 1. kole byl 1223,6 bodů, ve 2. kole 1029,6 bodů.
Průměrný rozdíl byl 194,0 bodů, tj. zlepšení 16%. Dílčí a doplňující výsledky jsou uvedeny
v tab. P.5.
tab. P.5 Výsledky Sint-Lucas Architectuur Gent-Brussel, Belgie
a) Hlavní výsledky
1. kolo
průměrný počet získaných bodů v 3Dtestu
1223,6 bodů
průměrná odchylka
±355,0 bodů
průměr zlepšení
194,0 bodů
průměrná odchylka zlepšení
±305,2 bodů
subjektivní hodnocení vlastní úrovně (škála 0–5)
2,19
průměrná odchylka
±0,55
subjektivní zlepšení vlastní úrovně
0,38
průměrná odchylka subjektivního zlepšení
±0,55

Počet účastníků
osloveno celkem
dokončilo 1. kolo
dokončilo 2. kolo

2. kolo
1029,6 bodů
±224,0 bodů
tj. 16%
tj. ±25%
1,81
±0,61
tj. 17%
tj. ±25%

b) Údaje o vzorku respondentů
Předchozí studium účastníků 2. kola
336 střední škola s vědeckým zaměřením
42 13% jiná střední škola
18
5% jiná vysoká škola

40%
53%
7%

Skladba účastníků
ženy
muži
průměrný věk

61%
39%
18,8 roku
c) Dílčí výsledky 3Dtestu po jednotlivých otázkách

otázka č.
průměrný
bodový zisk
procentuální
zlepšení
správných
odpovědí
špatných
odpovědí
odpovědí po
časov. limitu

I
II

I

7

II 10

0
198,1
155,5

1
54,3
28,1

2
166,0
100,8

3
58,3
33,3

4
13,9
12,1

5
122,6
137,2

6
110,9
40,6

7
185,9
227,0

8
43,8
24,9

22%

48%

39%

43%

13%

-12%

63%

-22%

43%

39% 16

89% 9

56% 18 100% 13

50% 16

9
Σ
269,9 1223,6
270,2 1029,6
0%

16%

89% 18 100% 12

67% 13

72%

8

44% 17 94% 2

11% 6,6

36%

72% 18 100% 18 100% 11

61% 17

94%

5

28% 18 100% 2

11% 7,2

40%

I 11

61% 2

11% 9

50% 2

11% 0

0% 6

33%

5

28% 10

56%

1

6% 16

89% 3,4

19%

II

8

44% 0

0% 5

28% 0

0% 0

0% 7

39%

1

6% 13

72%

0

0% 16

89% 2,8

15%

I

2

11% 1

6% 2

11% 1

6% 0

0% 1

6%

0

0%

0

0%

0

0% 0

0% 0,4

2%

II

1

6% 0

0% 1

6% 0

0% 0

0% 1

6%

0

0%

0

0%

0

0% 0

0% 0,2

1%

d) Hodnocení kurzu

průměrná docházka účastníků 2. kola do kurzu
subjektivní vliv kurzu na prostorovou představivost (škála 0–5)
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-
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P.2.5 Fakultät für Bauingenieurwesen TU Wien
Předmět výzkumu:

Kurz Geometrie und CAD [geometrie a CAD] (předmět pro studenty bakalářského studia
ve druhém semestru studia).
Popis kurzu[P3]:

Studentům byly zprostředkovány podstatné základní geometrické znalosti, propojené s
analytickou geometrií a úvod do konstrukce v CAD systémech. Nejednalo se o softwarový
kurz.
Polovina kurzu byla zaměřena na analytické výpočty a polovina na počítačovou geometrii.
Rozsah přednášek byl 45 minut týdně, cvičení 90 minut týdně. Během cvičení proběhly dva
testy v počítačových učebnách.
Pro zapsání kurzu bylo požadováno absolvování dvou let výuky geometrie na střední škole
nebo vyrovnávací kurz.
Stručný obsah kurzu:
•

souřadnicové systémy; WCS a UCS; analytická geometrie (přímka, rovina, plocha)

•

promítání a rysy: středové promítání, rovnoběžné promítání, axonometrie, půdorys,
pohled, izometrie

•

základní geometrická tělesa; drátový, plošný a objemový model; vytažení a rotace;
konvexní a nekonvexní tělesa; booleanovské operace; geometrické transformace

•

spline křivky

•

terén

•

speciální plochy ve stavebnictví: rotační plochy; trubkové plochy, kanálové plochy;
šroubové plochy; přímkové plochy; translační plochy

•

sítě a modely (rozvinutelné plochy)

•

free-form plochy

Další výsledky výzkumu:

3Dtest z organizačních důvodů neproběhl.

P.2.6 Fakulta architektury ČVUT v Praze
Předmět výzkumu:

Kurzy Deskriptivní geometrie I. a II. (povinné kurzy určený pro studenty bakalářského
studia oboru architektura v prvním a druhém semestru studia).
Popis kurzu[P1]:

Cílem předmětu bylo poskytnout základní teoretické znalosti z oblasti zobrazovacích
metod, teorie osvětlení a teorie ploch stavebně-inženýrské praxe. Důraz při výuce byl kladen
na rozvíjení prostorové představivosti studentů na kvalitní grafický projev. Kurz byl zaměřen
zejména na konstrukce geometrických úloh. Získané vědomosti studenti by studenti měli
uplatnit zejména v ateliérech a v CADu.
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Obsahem výuky v prvním semestru byly základy geometrie, kuželosečky, axonometrie
(pravoúhlá, kosoúhlá), řezy a průniky těles, teoretické řešení střech, rotační plochy a
osvětlení; ve druhém semestru středové promítání, lineární perspektiva, fotogrammetrie,
osvětlení v perspektivě, šroubovice a plochy (šroubové, translační a přímkové – jednodílný
hyperboloid, hyperbolický paraboloid, zborcené přímkové plochy, konoidy).
Rozsah výuky v prvním semestru byl 14×2 hodiny přednášek a 14×2 hodiny cvičení týdně,
ve druhém semestru 7×2 hodiny přednášek jednou za dva týdny a 14×2 hodiny cvičení týdně.
Studenti v průběhu kurzu vypracovali domácí úlohy a kontrolní testy. Oba semestry byly
zakončeny zápočtem a zkouškou.
Další výsledky výzkumu:

3Dtest z organizačních důvodů neproběhl.

P.2.7 Fakulta architektury TU v Liberci
Předmět výzkumu:

Kurzy Deskriptivní geometrie I. a II. (povinné kurzy určený pro studenty bakalářského
studia oboru architektura v prvním a druhém semestru studia).
Popis kurzu[P5]:

Obsahem výuky v prvním semestru bylo promítání (afinita, kolineace, Mongeovo
promítání; axonometrie, kosoúhlé promítání a vojenská perspektiva) a kuželosečky; ve
druhém semestru středové promítání a lineární perspektiva, osvětlení, křivky (definice a
základní vlastnosti) a plochy (rotační, šroubové, přímkové, rozvinutelné). Rozsah výuky
v prvním i druhém semestru byl 2 hodiny přednášek a 2 hodiny cvičení týdně. Kurz byl
zaměřen na geometrické konstrukce. V průběhu semestru studenti vypracovali kontrolní testy
a rysy, oba semestry byly zakončeny zápočtem a zkouškou. Kurz byl veden formou prezentací
a konzultací.
Další výsledky výzkumu:

3Dtest dokončil příliš malý počet respondentů (5).

P.2.8 Fakulta architektury STU v Bratislavě
Předmět výzkumu:

Kurzy Deskriptívna geometria I. a II. (povinné kurzy určený pro studenty bakalářského
studia oboru Architektúra a urbanizmus v prvním a druhém semestru studia).
Popis kurzu[P2]:

Obsahem výuky v prvním semestru bylo promítání (afinita, kolineace, rovnoběžné
promítání; Mongeovo promítání; axonometrie; středové promítání a perspektiva) a
kuželosečky; ve druhém semestru plochy (rotační; šroubové; přímkové zborcené; translační,
kanálové a klínové), osvětlení a zrcadlení. Rozsah výuky v prvním semestru byl 2 hodiny
přednášek a 2 hodiny cvičení týdně, ve druhém semestru jednou za dva týdny. Kurz byl
zaměřen na geometrické konstrukce.
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Další výsledky výzkumu:

3Dtest dokončil příliš malý počet respondentů (2).

P.2.9 Filozofická fakulta UP v Olomouci
Předmět výzkumu:

Tato škola byla do výzkumu zařazena jako referenční škola, na které neprobíhá žádná
výuka ve vztahu k prostorové představivosti. Předpokladem výzkumu bylo, že mezi výsledky
1. a 2. kola testu nebude rozdíl. Na škole proběhla pouze část výzkumu – 3Dtest a v omezené
míře doplňkový dotazník.
Výsledky výzkumu:

První kolo 3Dtestu proběhlo na přelomu února a března 2006, druhé v červnu 2006.
Průměrný bodový zisk respondentů v 1. kole byl 1583,0 bodů, ve 2. kole 1779,0 bodů.
Průměrný rozdíl byl -196,1 bodů, tj. zhoršení 12%. Dílčí a doplňující výsledky jsou uvedeny
v tab. P.6.
tab. P.6 Výsledky FF UP v Olomouci
a) Hlavní výsledky

1. kolo
1583,0 bodů
±395,8bodů
-196,1 bodů
±459,0 bodů
3,11
±1,04
-0,10
±0,18

průměrný počet získaných bodů v 3Dtestu
průměrná odchylka
průměr zlepšení
průměrná odchylka zlepšení
subjektivní hodnocení vlastní úrovně (škála 0–5)
průměrná odchylka
subjektivní zlepšení vlastní úrovně
průměrná odchylka subjektivního zlepšení

Počet účastníků
osloveno celkem
dokončilo 1. kolo
dokončilo 2. kolo

2. kolo
1779,0 bodů
±631,2bodů
tj. -12%
tj. ±29%
3,22
±0,96
tj. -3%
tj. ±6%

b) Údaje o vzorku respondentů
Předchozí studium účastníků 2. kola
38 jiná střední škola
24 63% jiná vysoká škola
11 29%

75%
25%

Skladba účastníků
ženy
muži
průměrný věk

91 %
9%
21,5 roku
c) Dílčí výsledky 3Dtestu po jednotlivých otázkách

otázka č.
průměrný
bodový zisk
procentuální
zlepšení
správných
odpovědí
špatných
odpovědí
odpovědí po
časov. limitu
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I
II

I

3

0
230,1
277,8

1
76,8
151,2

2
204,2
274,6

3
130,1
200,8

4
24,6
47,1

5
151,7
199,8

6
227,9
132,5

7
252,8
201,3

8
153,1
119,6

-21%

-97%

-34%

-54%

-91%

-32%

42%

20%

22%

27% 9

82% 4

36% 7

9
Σ
131,6 1583,0
174,3 1779,0
-32%

-12%

64% 11 100% 6

55%

3

27%

2

18%

6 55% 7

64% 5,3

48%
40%

II

1

9% 6

55% 1

9% 4

36% 10

91% 4

36%

7

64%

4

36%

7 64% 5

45% 4,5

I

8

73% 2

18% 7

64% 4

36% 0

0% 5

45%

8

73%

9

82%

5 45% 4

36% 4,7

43%

II 10

91% 5

45% 10

91% 7

64% 1

9% 7

64%

4

36%

7

64%

4 36% 6

55% 5,5

50%

I

1

9% 1

9% 1

9% 0

0% 0

0% 1

9%

3

27%

1

9%

2 18% 1

9% 1,0

9%

II

2

18% 0

0% 1

9% 2

18% 0

0% 1

9%

0

0%

1

9%

0

0% 0,6

6%

0% 0
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P.3 Závěr a souhrnné výsledky
Výzkumem bylo zjištěno, že české a slovenské školy (FA a FAST VUT v Brně, FA ČVUT
v Praze, FA TU v Liberci, FA TU v Bratislavě) při výuce geometrie a rozvoji prostorové
představivosti spoléhaly na výuku deskriptivní geometrie. Mezi jednotlivými školami se
výuka lišila v rozsahu a formě, ale obsah byl až na detaily stejný, tj. promítání (Mongeovo,
axonometrie, perspektiva), křivky (především kuželosečky), plochy v technické praxi
(translační, rotační, šroubové a přímkové) a případně teoretické řešení střech. Kurzy byly
zpravidla zaměřeny na konstrukční geometrické úlohy (včetně poměrně složitých úloh).
Na dvou zahraničních školách zahrnutých do výzkumu se výuka odlišovala. V Gentu jsou
ve vybraném kurzu řešeny pouze elementární geometrické úlohy bez znalosti složitějších
geometrických zákonitostí. Kurz je ale zařazen do širšího bloku kurzů, kde jsou mj. souběžně
vyučovány i základy výpočetní techniky. Ve Vídni se jednalo o obsahově zajímavý kurz,
který se věnoval modelování v CADu (obecně, nejednalo o softwarový kurz).

tab. P.7 Souhrnné výsledky 3Dtestu
škola
Fakulta architektury VUT v Brně (2006)
Fakulta architektury VUT v Brně (2009)
Fakulta stavební VUT v Brně
Sint-Lucas Architectuur Brussel/Gent
Fakultät für Bauingenieurwesen TU Wien
Fakulta architektury ČVUT v Praze
Fakulta architektury TU v Liberci
Fakulta architektury STU v Bratislavě
Filozofická fakulta UP v Olomouci

1. kolo
1028,2
1034,9
1288,4
1223,6

2. kolo
zlepšení/zhoršení
995,8
+32,4
+3%
895,0
+139,9
+14%
1396,4
-108,1
-8%
1029,6
+194,0
+16%
test neproběhl
test neproběhl
test nedokončil dostatečný počet respondentů
test nedokončil dostatečný počet respondentů
1583,0
1779,0
-196,1
-12%

obr. P.2 Souhrnné výsledky 3Dtestu
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Výsledky 3Dtestu ukázaly, že méně složitý způsob výuky v Gentu má na prostorovou
představivost stejný nebo dokonce lepší vliv než složité geometrické postupy. Ve Vídni se
bohužel nepodařilo test realizovat. Souhrnné výsledky 3Dtestu ze všech škol jsou uvedeny
v tab. P.7 a shrnuty v grafu na obr. P.2.
Dalším poznatkem je, že obecně studenti považují za přínosnější pro rozvoj prostorové
představivosti cvičení než přednášky.
Data získaná pomocí 3Dtestu je ovšem třeba brát s rezervou. 3Dtest se ukázal jako metoda
vhodná spíše k měření úrovně prostorové představivosti, než k měření změny této úrovně v
čase. To je způsobeno nejen tím, že samotná úroveň je velmi individuální, ale také menším
zájmem o opakované kolo 3Dtestu (druhého kola se zúčastnilo pouze 44% účastníků prvního
kola) a menší pozorností účastníků ve druhém kole při řešení již „známého“ testu (průměrná
odchylka se zvýšila o 10,6%, srovnávací vzorek respondentů z FF UP v Olomouci se zhoršil o
12%).
K získání věrohodnějších dat by byl potřeba větší počet respondentů. I z tohoto důvodu
považuji pokračování výzkumu za nereálné.
Na druhou stranu pro samotné měření individuální úrovně prostorové představivosti
respondentů se 3Dtest poměrně osvědčil. To je mj. patrné z toho, že nejlepší průměrné
výsledky v 1. kole byly dosaženy na FA VUT v Brně – jediné škole (z těch, pro které jsou
k dispozici výsledky z 3Dtestu), na které je již v rámci přijímacího řízení vyžadován určitý
stupeň prostorové představivosti (test z deskriptivní geometrie).
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