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1 Úvod

1 Úvod
V deskriptivní geometrii se klade důraz na názornost a měřitelnost (tedy přesnost) rysů.
Můžeme se setkat zde i přes přesnost zobrazení setkat s nedostatkem názornosti, který se
můžeme pokusit odstranit zobrazením objektu i s jeho osvětlením. Objekt tak získá reálnější
vzhled, neboť vše co pozorujeme našima očima, musí být osvětlené.
V této práci se budu zabývat základními pojmy v osvětlení a zvláštním případem osvětlení
takzvaným technickým osvětlením, což je nejčastější způsob osvětlování, díky zjednodušení
některých konstrukcí a snadné představitelnosti i pro laika.
Tato práce předpokládá znalost některých základních pojmů jako například Mongeovo
promítání, Kosoúhlé promítání nebo Lineární perspektiva.
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2 Základní pojmy

2 Základní pojmy
V deskriptivní geometrii se u osvětlení předpokládá, neprůhlednost (neprůsvitnost) těles, že
tělesa paprsky plně pohlcují, čili neodrážejí. Dále uvažujeme, zdroj světla (střed osvětlení) jako
jediný bod a světelný paprsek jako orientovanou přímku procházející tímto bodem.
Podle umístění zdroje světla dělíme osvětlení na dva typy – rovnoběžné (paralelní) osvětlení
kdy jsou světelné paprsky rovnoběžné (obr. 1), osvětlení exteriéru (sluneční paprsky,
parabolický reflektor), které je častěji používáno díky podobnosti se slunečními paprsky a
středové (centrální) osvětlení kdy se zdroj světla nachází ve vlastním bodě (obr. 2), osvětlení
interiéru (žárovka).

Obrázek 1 – Rovnoběžné osvětlení

Obrázek 2 – Středové osvětlení

Stín bodu budeme zapisovat s čárkou.
Speciálním případem rovnoběžného osvětlení je takzvané technické osvětlení dále
rozvedené v další kapitole.
Vlastní stín je stín tělesem vržené na sebe samo.
Vržený stín je vržen na jiná tělesa či průmětny.
Mez vlastního stínu m tělesa je množina bodů dotyku jeho tečných světelných paprsků,
procházejících středem osvětlení.
Mez vrženého stínu je vržený stín m‘ na průmětnu množinou m bodů vlastního stínu.
V této práci nebude-li uvedeno jinak, bude nadále pojmem „osvětlení“ chápat jako technické
osvětlení.
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3 Základní konstrukce v technickém osvětlení
V praxi je nevíce používáno technické osvětlení, jakožto speciální typ rovnoběžného
osvětlení. Směr osvětlení je určen takto: Nechť je dán pravoúhlý souřadnicový systém o osách x,
y, z a počátku P. Vezměme krychli, jejíž hrany leží na kladných poloosách x, y, z. Přímka s, na
které leží tělesová úhlopříčka krychle, protínající osu y, v bodě různém od P, udává směr
světelných paprsků v technickém osvětlení. Kladnou orientaci na přímce s, zvolíme od bodu E
do bodu C (obr. 3).

Obrázek 3 – Technické osvětlení
Přímka s svírá se souřadnicovými rovinami úhel 𝜓, pro který platí tg𝜓 =

√2
,
2

což odpovídá

úhlu 𝜓 = 37°15′ 53′ ′.
Oba průměty s1, s2 svírají s osou y úhel 45°, díky čemuž se zjednodušuje řada konstrukcí,
obzvláště pak v Mongeově promítání. Dále nám umožnuje zobrazení rovnoběžného osvětlení
v jednom pravoúhlém průmětu, zpravidla do nárysny.
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3 Základní konstrukce v technickém osvětlení

3.1 Vržený stín bodu a úsečky
V této kapitole budeme pracovat s obrázkem 4.
Nejprve si ukážeme, jak v technickém osvětlení osvětlit bod. Sestrojujeme-li stín bodu L, pak
povedeme přímku rovnoběžnou s přímkou s procházející bodem L a přímku rovnoběžnou
s přímkou s1 procházející bodem L1, průsečík L' těchto přímek je stínem bodu L a zároveň
průsečík s půdorysnou L+.
Leží-li průsečík přímek za nárysnou, jako u bodu K, nazvěme tento bod K +, v průsečíku osy y
s přímkou rovnoběžnou s přímkou s1, procházející bodem K1 vznesme kolmici na osu.
Průsečíkem této přímky a přímky rovnoběžné s přímkou s procházející bodem K, je stín K' bodu K.

Chceme-li zobrazit stín přímky LK, uděláme tak zobrazení stínu L+, K+ a jejich spojnice a stejně
jako v případě s bodem K všechny body ležící za nárysnou vztyčíme na nárysnu.

Obrázek 4 – Vržený stín bodů a úsečky
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3 Základní konstrukce v technickém osvětlení

3.2 Vlastní a vržený stín kvádru
Tato kapitola se zabývá stíny vlastními i vrženými kvádrem jakožto trojrozměrným tělesem.
Budeme zde pracovat s obrázkem 5.
Stejně jako bod nebo úsečka i plocha a těleso vrhají stín. Avšak mají stín vlastní, který je na
neosvětlené straně objektu, díky tomu u nich pozorujeme další vlastnosti jako je například mez
vlastního stínu a mez vrženého stínu, o které nemá smysl hovořit u bodů a přímek či úseček,
jelikož jejich stínem je bod či přímka (úsečka).
Stín kvádru se sestrojí podobně jako stín úsečky s přidaným stínem stěn daného útvaru a
stínů vlastních (neosvětlených stěn).

Obrázek 5 – Osvětlení kvádru
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3.3 Redukce délky úsečky
V technickém osvětlení se často setkáváme s potřebou zkrátit přímku v poměru 1: √2, čehož
může dosáhnout jednoduchou konstrukcí, za pomoci Thaletovi kružnice.
Sestrojme úsečku AB délky a, osu úsečky AB a poté sestrojme Thaletovu kružnici nad stranou
AB, bod X jako průsečík kružnice a osy strany AB.

Nyní platí:
|AB| = √|AX|2 + |BX|2 , |AX| = |BX| => |𝐴𝐵| = |AX|√2

Obrázek 6 – Redukce délky úsečky
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3 Základní konstrukce v technickém osvětlení

3.4 Osvětlení kružnice
Důležitou kapitolou v technickém nebo jakémkoliv jiném typu osvětlení je zajisté osvětlení
kruhu či kružnice. Zde využijeme redukce délek v poměru 1: √2.
Kružnice rovnoběžná s půdorysnou bude mít stín tvaru elipsy. Body A2 a B2 leží v nárysně,
proto je A2 = A', B2 = B' a tečny k elipse v těchto bodech jsou rovnoběžné s přímkou s2.
Nejvzdálenějším bodem stínu od nárysny je bod C', který leží na průsečíku kolmice na úsečku
A2B2 procházející bodem B2, s přímkou rovnoběžnou s přímkou s2. V bodě C' je tečna k elipse
rovnoběžná s úsečkou A2B2. Ze shodných rovnoramenných pravoúhlých trojúhelníků 0 1M11 a
K1M11 plyne, že |O2M2| = |M2K2| = |O2N2| = |N2L2| = 𝑟

√2
2

= |O2M'| = |L2N'|. Sestrojíme

kolmice na úsečku A2B2 v bodech L2 a O2.

Obrázek 7 – Osvětlení kružnice rovnoběžné s půdorysnou
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3.5 Pilletova rovina
Pilletova rovina μ se nejčastěji využívá při konstrukci rotačních těles. Je to rovina, ve které
leží osa rotace a je kolmá na půdorys směru osvětlení. Použití Pilletovy roviny si ukážeme na
příkladu (Obr. 8). Stíny v této rovině si označíme s indexem +.
Sestrojme stín kružnice k, rovnoběžné s rovinou π a ležící v rovině λ na Pilletovu rovinu μ.
Pilletova rovina μ protíná kružnice v bodech A a B, o kterých víme že: |O2A2|=|O2B2|= 𝑟

√2
,
2

kde

O je středem kružnice. Stín bodu C leží na kolmici na ořímku A 2B2 procházející bodem O2, ve
vzdálenosti 𝑟

√2
.
2

Úsečky O2A2 a O2C+ jsou sdruženými poloměry nárysu k+ na Pilletově rovině μ.

Nyní můžeme říci, že vržený stín kružnice k na Pilletovu rovinu je opět kružnice, má střed
O2 a poloměr o velikosti 𝒓

√𝟐
𝟐

.

Obrázek 8 – Stín vržený na Pilletovu rovinu
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4 Osvětlení trojrozměrných těles
Předtím než začneme osvětlovat složitější tělesa, si musíme uvědomit, že průmět tělesa se
neskládá jen z bodů a přímek (úseček), ale i křivek. Jak již víme, k sestrojení stínu úsečky stačí
sestrojit stíny krajních bodů. Pro křivky používáme navíc ještě několik průběžných bodů, kde
spojením jejich stínů dostáváme přibližný stín křivky. Čím více bodů tedy použijeme, tím je
sestrojený stín křivky přesnější.
Z toho plyne, že vržený stín libovolného můžeme zobrazit jako množinu stínů bodů a křivek
útvaru.
V této kapitole se budeme zabývat technickým osvětlením složitějších těles. Nebude-li
uvedeno jinak, budeme uvažovat, že těleso leží spodní podstavou na půdorysně.
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4 Konstrukce trojrozměrných těles

4.1 Osvětlení rotačního válce
Nechť je dán rotační válec s podstavou v půdorysně π (Obr. 9).
Nejprve si najdeme mez vlastního stínu. Povedeme dvě světelné roviny rovnoběžné se
směrem osvětlení, které se dotýkají válcové plochy a jsou kolmé na půdorysnu. Tyto dotykové
přímky tvoří společně s polovinou kružnice horní podstavy a polovinou kružnice dolní podstavy.
Příslušné poloviny podstavy určíme podle směru osvětlení. Stejně tak určíme i osvětlenou
polovinu válcové plochy.
Jelikož stín podstavy leží na rovině, do které zobrazujeme, zůstává na místě.
Nyní si můžeme zobrazit stín bodu O na půdorysnu π, abychom získali bod O' jakožto střed
stínu kružnice horní podstavy. Díky tomu můžeme sestrojit stín kružnice. Mez vrženého stínu
pak tvoří stín meze stínu vlastního. A obdobně vrženým stínem je stín vlastního stínu.

Obrázek 9 – Technické osvětlení válce
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4.2 Osvětlení šestibokého hranolu
V této kapitole si projdeme technické osvětlení pravidelného šestibokého hranolu. Jednotlivé
kroky si popíšeme za pomoci obrázků 10 až 13.

Obrázek 10 – Pravidelný šestiboký hranol

Nejprve sestrojíme stín horní podstavy hranolu, veďme tedy rovnoběžky se směrem
osvětlení S procházející vrcholy šestiúhelníku tvořící horní podstavu a rovnoběžky se směrem
osvětlení S1 procházející vrcholy dolní podstavy. Průsečíky odpovídajících přímek jsou stíny
vrcholů horní podstavy v půdorysně, označíme si je s čárkou. Nyní vzneseme kolmice v nárysně
od průsečíků s půdorysem světelných paprsků. Na průsečíku kolmice a rovnoběžek se směrem
osvětlení S leží vržení stín příslušného bodu horní podstavy.
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Obrázek 11 – Stín hranolu do nárysny a půdorysny

Nyní můžeme zobrazit vlastní stín hranolu. K čemuž si nejprve najdeme tzv. styčné světelné
roviny, které určíme pomocí světelných paprsků protínající těleso právě v jednom bodě. Takové
paprsky nazveme styčné světelné paprsky. Najdeme-li paprsek protínající plášť tělesa ve dvou
bodech, tak bod blíže ke světelnému zdroji bude osvětlen, zatímco bod ležící dále od světelného
zdroje bude ležet ve vlastním stínu. Tímto způsobem můžeme určit vlastní stín tělesa. Mez
vlastního stínu je průsečík styčných světelných ploch s tělesem.

Obrázek 12 – Vlastní stín hranol

14

4 Konstrukce trojrozměrných těles

Tímto jsme dokončili technické osvětlení pravidelného šestibokého hranolu. Výsledek tohoto
osvětlení je zobrazen pod textem.

Obrázek 13 – Technické osvětlení pravidelného šestibokého hranolu
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5 Závěr

5 Závěr
V práci jsem zachytil základy technického osvětlení, vysvětlil základní konstrukce od
jednodušších jako zobrazení stínu bodu či úsečky přes Pilletovu rovinu až po těžší jako například
vržený stín kružnice. Také jsem uvedl konkrétní příklady, ve kterých byly aplikovány předešlé
metody pro zobrazování. Konkrétními příklady bylo technické osvětlení válce a pravidelného
šestibokého hranolu.
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