POČÍTAČOVÁ GRAFIKA - PGR 2012037, 2016 – 2017

ZADÁNÍ SAMOSTATNÉ PRÁCE
MODELOVÁNÍ PLOCH
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V Rhinu nakreslete dvě Coonsovy bilineární plochy 𝐏(𝑢, 𝑣) a 𝐐(𝑢, 𝑣) určené řídicími polygony
okrajových Bézierových kubik:
𝐏0 (𝑢): 𝐕0,0 = (0,0,5),
𝐕1,0 = (5,0, 𝐃),
𝐕2,0 = (10,0, 𝐅), 𝐕3,0 = (15,0, 𝐇),
𝐏1 (𝑢): 𝐕0,3 = (0,15, 𝐂), 𝐕1,3 = (5,15, 𝐄), 𝐕2,3 = (10,15, 𝐆), 𝐕3,3 = (15,15,5),
𝐏0 (𝑣): 𝐕0,0 = (0,0,5),
𝐕0,1 = (0,5, 𝐀),
𝐕0,2 = (0,10, 𝐁), 𝐕0,3 = (0,15, 𝐂),
(𝑣):
(15,0,
(15,5,
𝐏1
𝐕3,0 =
𝐇), 𝐕3,1 =
𝐊), 𝐕3,2 = (15,10, 𝐋), 𝐕3,3 = (15,15,5),
𝐐0 (𝑢): 𝐖0,0 = (0,50,5),
𝐖1,0 = (5,50, 𝐃),
𝐐1 (𝑢): 𝐖0,3 = (0,65, 𝐂),
𝐖1,3 = (5,65, 𝐄),
𝐐0 (𝑣): 𝐖0,0 = (0,50,5),
𝐖0,1 = (0,55, 𝐀),
𝐐1 (𝑣): 𝐖3,0 = (15,50, 𝐇), 𝐖3,1 = (15,55, 𝐊),
kde ABCDEFGHKL je Vaše rodné číslo.

𝐖2,0 = (10,50, 𝐅), 𝐖3,0 = (15,50, 𝐇),
𝐖2,3 = (10,65, 𝐆), 𝐖3,3 = (15,65,5),
𝐖0,2 = (0,60, 𝐁),
𝐖0,3 = (0,65, 𝐂),
𝐖3,2 = (15,60, 𝐋), 𝐖3,3 = (15,65,5),

Poznámka: Po nakreslení plochy 𝐏(𝑢, 𝑣) lze plochu 𝐐(𝑢, 𝑣) vytvořit příkazem Transformace >
Kopírovat: Vyberte objekty pro kopírování: kliknout na 𝐏(𝑢, 𝑣) > Enter > Výchozí bod kopírování:
0 > Enter > Cílový bod pro kopírování: wr0,50,0 > Enter.
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V odlišné vrstvě zkonstruujte polohu řídicích bodů ukotvené plochy 𝐑(𝑢, 𝑣), která s 𝐶 2 spojitostí
propojuje obě plochy 𝐏(𝑢, 𝑣) a 𝐐(𝑢, 𝑣) a má minimální počet řídicích bodů. Ukotvenou plochu
𝐑(𝑢, 𝑣) nakreslete.
V další odlišné vrstvě zkonstruujte polohu řídicích bodů ukotvené plochy 𝐒(𝑢, 𝑣), která je tvořena
plochami 𝐏(𝑢, 𝑣), 𝐑(𝑢, 𝑣) a 𝐐(𝑢, 𝑣). Ukotvenou plochu 𝐒(𝑢, 𝑣) nakreslete.
Soubor uložte pod názvem Plochy_Příjmení a odešlete e-mailem ve stanoveném termínu svému
učiteli na cvičení (pozor – za každý den po termínu se strhne jeden bod).

