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Abstrakt. Příspěvek pojednává o vytváření 3D modelů úloh z konstruktivní
geometrie v programu Rhinoceros – NURBS modeling for Windows (Rhino).
Zvláštní pozornost je věnována využití možnosti převodu 2D zadání těchto úloh
nakreslených v AutoCADu do 3D prostoru Rhina.
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1 Úvod a motivace
Vytváření 3D modelů v programu Rhinoceros představuje jednu z hlavních
částí projektu Internetové podpory výuky Konstruktivní geometrie na Fakultě
strojní ČVUT v Praze. Konstruktivní geometrie je povinný předmět pro
studenty prvního ročníku, který je zaměřený na studium zobrazovacích metod,
geometrii křivek a ploch v závislosti na strojírenské praxi. Na Fakultě strojní se
stále potýkáme s poměrně vysokou neúspěšností studentů v absolvování tohoto
předmětu. Klasické rýsování u nich není příliš v oblibě, je proto potřeba
zmodernizovat výuku a získat zájem studentů o daný předmět. Studium
geometrie je samo o sobě velmi náročné, je proto nutné cvičit a zdokonalovat
prostorovou představivost. Chceme tedy dodat názorný studijní materiál a
zkvalitnit tak výuku Konstruktivní geometrie, což je důležité i v konkurenci
ostatních vysokých škol. Rozhodli jsme se propojit počítačové modelování a
klasické rýsování, protože se zdá, že právě geometrie na počítači zájem
studentů zvyšuje a samotná výuka je tak pro studenty atraktivnější. Dalším
důvodem volby právě počítačového modelování je, že výroba fyzických
modelů by byla cenově neefektivní.

2 Řešení a nové přístupy
K 3D modelování jsme zvolili program Rhinoceros (Rhino) hned z několika
důvodů. Jde o levný a dostupný software obsahující množství kvalitních
modelovacích nástrojů a funkcí a navíc Fakulta strojní vlastní jeho licenci.
Program Rhinoceros je také kompatibilní s jinými aplikacemi pro kreslení,
design a modelování (právě tuto vlastnost my využíváme). Kromě toho si
studenti mohou nainstalovat demoverzi.
Pracujeme tedy na tvorbě statických a animovaných modelů, přičemž jde o
zpracování příkladů a úloh uvedených ve skriptech určených pro výuku
Konstruktivní geometrie. Vytvořené modely se průběžně zařazují do výuky a
umisťují se na webové stránky [3], kde si je studenti mohou v rámci samostudia

znovu prohlédnout. Vytvořené statické 3D modely lze dále zpracovávat např.
převedením do VRML, což je popsáno v [1]. Úlohy týkající se kinematické
geometrie v rovině jsou řešeny v [3].

2.1 Tvorba 3D modelů
V této části se podíváme na vlastní tvorbu statických 3D modelů.
K dispozici máme skripta Konstruktivní geometrie, která jsou vytvořená
v programu AutoCAD. Díky vlastnostem Rhina lze využít možnosti převedení
2D zadání úloh ze skript do 3D prostoru Rhina. Příklady potom přesně
odpovídají úlohám ve skriptech (zachovávají se vzdálenosti, velikosti úhlů) a
předchází se tak odchylkám v zadání. Navíc jde o rychlý a efektivní způsob, jak
úlohy v Rhinu zadávat, neboť nemusíme odměřovat a vytvářet zadání znovu.
Ukažme si postup vytvoření 3D modelů na konkrétním příkladě. Úloha zní
následovně:
Příklad. V Mongeově promítání (známe tedy půdorys a nárys) jsou dány
dvě rotační plochy s rovnoběžnými osami o a o′ , zadány jsou vždy svým
hlavním polomeridiánem m a m′ (obrázek 1). V prvním případě rotací
přímky m kolem různoběžné osy o vzniká rotační kuželová plocha, ve
druhém případě rotací kružnice m′ kolem osy o′ vzniká anuloid. Úkolem je
sestrojit průnik těchto dvou ploch. ■
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Obr. 1: Zadání úlohy v Mongeově promítání

Studenti se většinou dokáží naučit, jak se úloha řeší. Bohužel často znají
konstrukční postup nazpaměť a nezvládnou ho odůvodnit. Neumí si představit
řešení v prostoru a často neodhadnou, že např. v tomto případě bude řešením
prostorová křivka.
Podívejme se tedy, jak postupujeme v samotném programu.

Obr. 2: Importování 2D obrázku z AutoCADu do Rhina

Obr. 3: Modelování zadání v prostoru – otočení nárysu do svislé polohy

Rovinný obrázek z AutoCADu importujeme do Rhina a umístíme ho do
půdorysny, jak ukazuje obrázek 2.
Nárys si otočíme do svislé polohy (obrázek 3) a vymodelujeme prvky
zadání tak, jak vypadají v prostoru (obrázek 4). Využíváme přitom různé
funkce Rhina např. křivka ze dvou pohledů. Pro lepší představu přidáme také
model půdorysny a nárysny, jak ukazuje obrázek 5.

Obr. 4: Modelování zadání v prostoru

Obr. 5: Přidání půdorysny a nárysny

Následuje konstrukční řešení úlohy. V Rhinu rotací křivek kolem
příslušných os vytvoříme rotační plochy a sestrojíme jejich průnik. Tuto situaci
můžeme vidět na obrázku 6. Opět využíváme předdefinované nástroje Rhina.
Významné křivky na ploše (tvořící a průnikové) pro lepší názornost
nahrazujeme tělesy (pipe), jak ukazuje obrázek 7.

Obr. 6: Vytvoření rotačních ploch

Obr. 7: Určení průniku rotačních ploch

2.2 Výstupy
Výstupem jsou statické obrázky, např. půdorysu a nárysu (viz obrázek 8), na
kterých si studenti mohou zkontrolovat, zda se při konstrukci v Mongeově
promítání dostali ke správnému výsledku. Samozřejmě nás zajímá situace
v prostoru, proto dalším výstupem mohou být statické 3D modely, jak ukazují
obrázky 9 a 10. Statické 3D modely budou vytvářeny pro úlohy na rotační
plochy, průniky rotačních ploch, šroubové, obalové a přechodové plochy.

Obr. 8: Půdorys a nárys

Obr. 9

Obr. 10

3D modely prostorových úloh mohou být dále zpracovány a umožňovat
vlastní manipulaci s pohledem, případně lze animovat vytvoření dané plochy.
O tvorbě dynamických obrázků a animací pojednává [1].
Všechny vytvořené modely (statické a dynamické obrázky, animované
modely) jsou umisťovány na webové stránky [3].

3 Závěr a budoucí práce
Vytvořené studijní materiály jsou průběžně zařazovány do výuky Konstruktivní
geometrie. Už nyní zaznamenáváme velmi kladný ohlas především na
internetovou verzi modelů a to i z jiných škol. Zdá se tedy, že jsme vytvořili
vhodnou didaktickou pomůcku a zvýšili jsme zájem studentů o daný předmět.
Zlepšila se také úroveň výuky. Studenti si zdokonalují svou prostorovou
představivost, jsou více motivováni k soustavné přípravě a samostudiu, předmět
je více baví. Naším dlouhodobým cílem je zvyšovat podíl úspěšných studentů
v absolvování předmětu a snížit náročnost předmětu (ne však na úkor snižování
požadavků!). Kromě toho mohou být výsledky projektu užitečné i pro jiné
střední a vysoké školy technického zaměření.
Naším záměrem je dokončit tvorbu modelů a dále zkvalitňovat webové
stránky. Na základě ohlasů a návrhů studentů budeme studijní materiály dále
vylepšovat a rozšiřovat.

Poděkování
Příspěvek byl vytvořen za podpory projektu FRVŠ 2182/F1 – Internetová
podpora výuky Konstruktivní geometrie.
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