
Konstruktivní úlohy na rotačních plochách
Příklad 5.1:

Rotační plocha je určena osou o a hlavním meridiánem m. Určete nárys bodu A

plochy, je-li dán jeho půdorys, resp. určete půdorys bodu B, je-li dán jeho nárys.

Řešení:

1)  Sestrojíme rovnoběžkovou kružnici r plochy, která prochází bodem A, resp. B. 

2)  Chybějící průmět leží na příslušném průmětu kružnice.



Příklad 5.2:

Rotační plocha je dána osou o a hlavním meridiánem m. V bodě A dané rotační

plochy sestrojte tečnou rovinu.



Řešení:

1) Sestrojíme nárys r2 a půdorys r1 rovnoběžkové kružnice r procházející
bodem A a na půdorysu r1 rovnoběžkové kružnice r doplníme půdorys A1
bodu A.

2) V bodě A sestrojíme tečnu tr k rovnoběžkové kružnici r.

3) Najdeme bod A0 hlavního meridiánu m, ležící na stejné rovnoběžkové
kružnici r jako bod A.

4) V bodě A0 sestrojíme tečnu tm0 k meridiánu m.

5) Použitím vlastnosti, že se tečny meridiánu

v bodech téže rovnoběžkové kružnice protínají

na ose o plochy v jediném bodě V, sestrojíme

tečnu tm meridiánu v bodě A.

6) Tečná rovina  v bodě A dané rotační plochy

je určena tečnami tr a tm.



Příklad 5.3:

Rotační plocha je dána osou o a hlavním meridiánem m. V bodě A dané rotační

plochy sestrojte normálu plochy.



Řešení:

1) Normála n rotační plochy je kolmá na tečnou rovinu plochy v bodě A.
Protože je tečná rovina kolmá na rovinu meridiánu, leží normála v rovině
meridiánu a je normálou tohoto meridiánu. Normály všech meridiánů
sestrojené v bodech téže rovnoběžkové kružnice tvoří buď rotační
kuželovou plochu nebo rotační válcovou plochu (v bodech kráterové
kružnice) nebo rovinu (v bodech hrdelní a rovníkové kružnice).

2) Normála n plochy v bodě A leží v rovině

meridiánu procházejícího bodem A. Přitom

rovina  meridiánu je půdorysně promítací

rovina, proto n1   1 a o1  n1.

3) Nárys n2 normály n prochází nárysem U2

vrcholu rotační kuželové plochy, na níž leží

všechny normály plochy, sestrojené v bo-

dech rovnoběžkové kružnice r procházející

bodem A. Přitom bod U2 leží na nárysu n2
0

normály n0 hlavního meridiánu, sestrojené

v jeho bodě A0.



Příklad 5.4:

Sestrojte řez zploštělého rotačního elipsoidu s osou o kolmou k půdorysně a

s hlavním meridiánem m o středu S [55, 0, 45] a o velikosti poloos a = 45,

b = 35 rovinou ρ (115, -90, 50). V bodě T [xT, yT < 0, 38] sestrojte tečnu řezu.



Řešení:

A)  Osa řezu, nejvyšší a nejnižší bod řezu:

1) Rovina řezu je souměrná podle roviny k ní kolmé procházející osou
rotační plochy (souměrnost se zachová v půdorysu). Křivka řezu je tedy osově
souměrná podle průsečnice s roviny řezu ρ s rovinou meridiánu , kolmou
k rovině řezu.

2) Body řezu  A, B na průsečnici  s  nalezneme jako  průsečíky  přímky s a
meridiánu ležícího v rovině . 

3) Tj. otočíme  rovinu   do roviny 
hlavního    meridiánu   kolem    osy  o. 
Přímka  s se  otočí   do  přímky  s0  a 

meridián   v rovině    do   hlavního 
meridiánu  (na  obrázku  je  provedeno 
otočení  pomocí půdorysného stopníku 
přímky s).   Na  hlavním  meridiánu   m
najdeme (v náryse) otočené polohy A0,
B0 bodů A, B.

4) Existence  bodů  A, B závisí  na
Tvaru  hlavního  meridiánu.  Pokud tyto
body existují, je bod A nejvyšším bodem
a bod B nejnižším bodem řezu vzhledem 
k půdorysně.



B)  Obecné body řezu:

1) Zvolíme pomocnou rovinu α kolmou k ose o rotační plochy. V nárysu se

tato rovina promítne do přímky α2 kolmé k ose o.

2) Sestrojíme průnik roviny α s rotační plochou. Průnikem je rovnoběžková

kružnice r1, jejíž poloměr najdeme v nárysu ve skutečné velikosti (je to

vzdálenost průsečíku roviny α2 s meridiánem m2 od osy o2). Nárysem

této kružnice je úsečka, půdorysem kružnice.

3) Určíme průnik roviny α s rovinou řezu ρ. Průnikem je hlavní přímka h1

roviny ρ. Pomocí jejího nárysného stopníku doplníme její půdorys h1
1.

4) V půdoryse najdeme průsečíky 1, 2 hlavní přímky h1 s rovnoběžkovou

kružnicí r1. Tyto body jsou zároveň průsečíky kružnice r1 s rovinou ρ.

Z půdorysu je doplníme na nárys h2
1 hlavní přímky h1.

5) Body 1, 2 jsou dva body řezu rotační plochy rovinou ρ.

6) Postup opakujeme volbou dalších rovin kolmých k ose o. Na obr. je

sestrojeno dalších 10 bodů průniku roviny ρ se zploštělým rotačním

elipsoidem. Body 1, 2 jsme sestrojili v pomocné rovině α (α  o), body

3, 4 v pomocné rovině β (β  o), atd. Tímto způsobem najdeme

dostatečný počet bodů, kterými pak proložíme křivku řezu.





C)  Body řezu na obrysu plochy:

1) Nárysným obrysem zploštělého rotačního elipsoidu je hlavní meridián m

ležící v půdorysně promítací rovině μ. Body řezu C, D na hlavním meridiánu

m musí ležet na průsečnici f roviny řezu ρ s půdorysně promítací rovinou μ.

2) Půdorysným obrysem

zploštělého rotačního elipsoi-

du je kružnice.



Celkový náhled na konstrukci řezu daného zploštělého rotačního elipsoidu

danou rovinou ρ. Jsou zobrazeny všechny pomocné konstrukce.



Celkový náhled na konstrukci řezu daného zploštělého rotačního elipsoidu

danou rovinou (bez pomocných konstrukcí).



D)  Tečna řezu sestrojená v daném dotykovém bodě:

Tečnu t řezu v daném dotykovém bodě T

na zploštělém rotačním elipsoidu sestrojíme

jako průsečnici roviny řezu ρ a tečné roviny 

elipsoidu sestrojené v bodě dotyku T (viz

příklad 5.2). Přitom tečná rovina  je tvořena

tečnou tm sestrojenou k meridiánu bodu T a

tečnou tr sestrojenou k rovnoběžkové kružnici

procházející bodem T.



Průniky rotačních ploch
Průnikem dvou rotačních ploch je množina bodů, které jsou plochám

společné. Zpravidla je to křivka, kterou sestrojujeme bodově, užitím pomocných

rovin nebo kulových ploch.

a) Pokud osy rotačních ploch splývají, jsou průnikovými křivkami společné

rovnoběžkové kružnice.

b) Pokud jsou osy rotačních ploch rovnoběžné různé, volíme jako plochu ρ

rovinu kolmou na osy.

c) Pokud jsou osy rotačních ploch různoběžné, volíme jako plochu ρ kulovou

plochu se středem v průsečíku os.

d) Pokud jsou osy rotačních ploch mimoběžné, použijeme obecný algoritmus.



add a)  Osy rotačních ploch splývají

Průnikem dvou rotačních ploch, jejichž osy splývají, je soustava

rovnoběžkových kružnic vytvořených rotací průsečíků meridiánů ležících

v téže rovině.



add b) Osy rotačních ploch jsou rovnoběžné různé

Ke konstrukci průnikové křivky dvou rotačních ploch, jejichž osy jsou

rovnoběžné různé, užíváme pomocné roviny kolmé k osám obou ploch.

Zvolená rovina  protne plochy v rovnoběžkových kružnicích. Průsečíky těchto

kružnic jsou hledanými body průniku. Volbou dalších pomocných rovin

obdržíme libovolné množství bodů průnikové křivky.



add c) Osy rotačních ploch jsou různoběžné

Ke konstrukci bodů průnikové křivky dvou rotačních ploch, jejichž osy jsou

různoběžné, užíváme pomocné kulové plochy opsané kolem průsečíku S os

obou rotačních ploch. Zvolená kulová plocha  protíná obě rotační plochy v

rovnoběžkových kružnicích. Společné body rovnoběžkových kružnic jsou

potom hledanými body průniku. Volbou dalších pomocných kulových ploch

obdržíme potřebné množství bodů průnikové křivky.



Průniková křivka dvojice rotačních ploch s navzájem různoběžnými osami –
animační videosoubor (animace otočného stolu)



add d) Osy rotačních ploch jsou mimoběžné

V tomto případě neexistuje žádná obecná metoda pro konstrukci bodů

průniku. Pomocné plochy volíme tak, aby jejich průnikem s rotačními plochami

byly co nejjednodušší křivky a potom hledáme jejich společné body.



Příklad 5.5:

Sestrojte průnik rotačních ploch:

- kulové se středem S [50, 0, 60] a poloměrem r = 50

- válcové s osou o   a poloměrem r´ = 25, která se kulové dotýká v bodě

T [x > 50, -35, 60].



Průniky rotačních kvadrik
Průnik dvou rotačních kvadrik sestrojujeme podle výše uvedených

algoritmů pro konstrukce průniků dvou rotačních ploch.

Za určitých okolností se průniková křivka dvou rotačních kvadrik
s navzájem různoběžnými osami rozpadne na dvě kuželosečky, které lze
snadno sestrojit. Přitom platí následující věta:

Průniková křivka dvou rotačních kvadrik se rozpadne na dvě
kuželosečky právě tehdy, když lze oběma kvadrikám vepsat společnou
kulovou plochu (resp. meridiánům, ležícím v téže rovině, lze vepsat
kružnici).

Na levém obrázku je zobrazen průnik dvou válců. Průniková křivka se
rozpadá na dvě elipsy. Na obrázku vpravo je zobrazen průnik dvou kuželů.


