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1 Úvod
V deskriptivní geometrii je důležité, aby byl výsledný obraz co nejnázornější. Lidé si obraz
nejlépe představí, když ho vidí tak, jako v reálném světě. A tam je vždy vše osvětleno, ať už
přírodně, nebo uměle. Proto i v geometrii tělesa osvětlujeme, ta pak vrhají stíny sama na sebe
a také na průmětnu. V této práci vám nejprve představím osvětlení jako takové, vysvětlím
základní pojmy z osvětlení a uvedu několik jednoduchých příkladů. Poté bych se začal věnovat
hlavnímu tématu této práce – technickému osvětlení – které je v technické praxi využíváno
nejčastěji. Tento typ osvětlení nejdříve vysvětlíme, ukážeme základní konstrukce, jako je vržený
stín bodu a přímky v technickém osvětlení. V další části práce už se budeme zabývat technickým
osvětlením složitějších, trojrozměrných těles a jejich skupin. Konstrukci každého osvětlení Vám
ukážu na obrázku a podrobně ho popíši.
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2 Teorie osvětlení
Osvětlení je v geometrii velmi důležité, neboť právě díky němu si dokážeme zobrazovaná
tělesa mnohem názorněji představit. Osvětlením je také možné nahradit konstrukci dalších
průmětů, protože z toho, jak vypadá vržený stín tělesa lze vyčíst mnoho informací. Například
výšku objektu (vržený stín vyššího objektu bude delší, než stín objektu nižšího), tvar objektu…
To je dobře vidět na obrázku č.1. Oba objekty mají velmi podobný půdorys, ale ze stínu je
zřetelně vidět tvar objektů: na obrázku a) je půdorys a vržený stín komolého jehlanu
postaveného vzhůru nohama, zatímco na obrázku b) je půdorys a stín dvou souosých hranolů.

Obrázek č. 1
Při osvětlení v geometrii považujeme všechna tělesa za dokonale neprůsvitná a černá (a tedy
neodráží světelné paprsky). Zároveň za zdroj osvětlení budeme považovat pouze jediný bod. To
neodpovídá přesně skutečnosti (tam se světelné paprsky odráží téměř ode všeho, nějakými
předměty procházejí), ale to je pro naše potřeby zanedbatelné. Abychom se mohli začít zabývat
osvětlením, musíme si nejprve nadefinovat základní pojmy.
Světelný paprsek (obvykle značený jako šipka s) je každá orientovaná přímka procházející
světelným zdrojem.
Světelný zdroj (značený S) je bod, ze kterého vycházení všechny světelné paprsky. Podle
polohy zdroje světla se osvětlení dělí na dva typy – středové (centrální) a rovnoběžné
(paralelní). Pokud je bod S v nekonečnu (v nevlastním bodě), jedná se o osvětlení rovnoběžné.
Tento typ reprezentuje sluneční záření nebo například osvětlení parabolickým reflektorem. Ke
středovému osvětlení dojde v případě, kdy se bod S nachází ve vlastním bodě. To se dá
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přirovnat k osvětlení v místnosti, jednou žárovkou. Na obrázku č. 2 vidíte osvětlení přímky - na
obrázku a) ve středovém osvětlení a na obrázku b) v rovnoběžném.

Obrázek č. 2
Osvětlený bod útvaru U je každý bod, na který přímo dopadá světelný paprsek. Všechny
ostatní body útvaru U nazveme neosvětlenými body. Množina všech neosvětlených bodů na
útvaru U se nazývá vlastní stín. Pokud předpokládáme, že útvar U je konvexní množina bodů,
pak je hranice mezi všemi osvětlenými a neosvětlenými body mez vlastního stínu.
Útvary mohou vrhat stíny jeden na druhý, ale i samy na sebe. Vržený stín útvaru U na rovinu
ρ, bude rovinný útvar

v rovině ρ s následujícími vlastnostmi: Každý bod množiny

je

průsečíkem nějakého světelného paprsku, který protíná útvar U s rovinou ρ.
Světelná plocha je plocha, jejíž tvořící přímky jsou světelné paprsky a křivka meze vlastního
stínu. Světelná plocha může být válcová (hranolová) v případě rovnoběžného osvětlení nebo
kuželová (jehlanová) při středovém osvětlení. Z toho by se dalo říci, že mez vrženého stínu je
vržený stín meze stínu vlastního. Toto tvrzení však neplatí obecně. Například neplatí, když
osvětlovaný útvar je nekonvexní.
Při osvětlování skupiny objektů, kde jeden objekt vrhá stíny na jiné, využíváme metodu
nazývanou metodou zpětných světelných paprsků.
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3 Úvod do technického osvětlení
3.1 Definice technického osvětlení
V technické praxi se nejvíce využívá takzvané technické osvětlení. Jedná se o speciální typ
rovnoběžného osvětlení, jehož směr s je určen v krychli. Tato krychle má jeden vrchol v počátku
souřadnicového systému a tři z něj vycházející hrany míří ve kladném směru souřadnicových os
x, y a z. Směr paprsku s technického osvětlení je definován jako tělesová úhlopříčka této krychle
protínající osu x mimo počátek (obrázek č. 3a).

Obrázek č.3
Světelný paprsek s svírá s průmětnami π (půdorysna) a ν (nárysna) úhel, který pro který platí
, tedy úhel α ≐ 35°15′53′′. Oba průměty

a

svírají s osou

úhel o velikosti 45°

(obrázek č. 3b).
Díky tomu je v technickém osvětlení zjednodušena řada konstrukcí oproti rovnoběžnému
osvětlení s obecným úhlem. Také v technickém osvětlení je možné konstruovat průměty pouze
na jednu pravoúhlou průmětnu – zpravidla na nárysnu ν. Vržené stíny na nárysnu ν budeme
označovat čárkou.

6

Konstrukce budeme nejprve tvořit v Mongeově promítání, později budeme výsledky
zobrazovat pouze v jednom průmětu – v nárysně.

3.2 Základní konstrukce v technickém osvětlení
3.2.1Vržený stín bodu
Nejprve si ukážeme, jak se v technickém osvětlení osvětluje bod. Nejlépe to bude vidět
z obrázku (obrázek č. 4). Sestrojujeme-li stín na nárysnu bodu A, musíme znát jeho vzdálenost
od nárysny. Krychli (z definice technického osvětlení) umístíme tak, aby její tělesová úhlopříčka
byla rovnoběžná se směrem osvětlení s. Průmětem této krychle v nárysně je čtverec
Přímka

je půdorysem směru světelných paprsků, tedy bod

Obrázek č. 4

je zároveň stín bodu A -

.
.

Obrázek č. 5

V Mongeově promítání je konstrukce stínu bodu ještě o něco jednodušší. Opět si to ukážeme
na obrázku (obrázek č. 5). Hledaný stín A‘ bodu A vržený na nárysnu leží v nárysném stopníku
světelného paprsku s bodu A. Trojúhelníky
pravoúhlé a s odvěsnami o velikosti

a

jsou oba rovnoramenné,

, což je vzdálenost bodu A od nárysny. Z nárysu bodu A

dostaneme vržený stín A‘ tak, že naneseme vzdálenost

nejprve napravo (do bodu ) a pak

kolmo dolů do bodu A‘.

3.2.2 Shrnutí: Stín dvou hranolů
Vše, co jsme si zatím řekli, si ukážeme na jednoduchém příkladu (obrázek č. 6). Zadání zní:
Sestrojte technické osvětlení na půdorysnu dvou hranolů o různé výšce. Výšku levého hranolu
bude 7j, výška pravého 3j. Nejdříve sestrojíme vržený stín na půdorysnu, až poté se budeme
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zabývat stínem vrženým levým hranolem na pravý. Stín na půdorysnu sestrojíme tak, jak jsme si
řekli v minulém odstavci (obrázek č. 5). Tedy výšku každého hranolu naneseme nejprve kolmo
nahoru od všech vrcholů hranolu a pak stejnou výšku naneseme napravo. Tím získáme stín
vržený hranolem. Na obrázku jsou označené jen hrany a a c, respektive b a d, které vrhají stín a‘
a c‘, respektive b‘ a d’. Pro určení stínu vrženého jedním hranolem na druhý využijeme metodu
zpětných světelných paprsků. Pokud na půdorysně protáhneme stranu a‘, protne b‘ v bodě A‘.
z tohoto bodu povedeme zpětný světelný paprsek, který protne stranu b v bodě

. Svislá

(přímka rovnoběžná se stranou a, případně jejím stínem a‘) přímka z tohoto bodu bude stín
strany a na druhý hranol, tedy a*. stín hrany c na druhém hranolu se dá najít stejně, nebo tak,
že vedeme paprsek z průsečíku hran a a c, a kde protne přímku a*, vedeme rovnoběžku se
stranou c.

Obrázek č. 6
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3.2.3Redukční úhel
V technickém osvětlení je často třeba zkrátit délku úsečky v poměru

. K tomu se využívá

takzvaný redukční úhel (obrázek č. 7). V pravém úhlu AVB narýsujeme oblouk kružnice o
poloměru r. Tím získáme body A a B, jejichž vzdálenost

. Dále narýsujeme

kružnici se středem v bodě V o poloměru R. Ta nám určí body C a D. Pro vzdálenost bodů platí:
.

Obrázek č. 7

Obrázek č.8

3.2.4 Stín kružnice rovnoběžné s půdorysnou
Nyní můžeme sestrojit stín kružnice rovnoběžné s půdorysnou π se středem O v nárysně
(Obrázek č. 8). Stíny rotačních ploch se většinou sestrojují s osou rotace v nárysně. To z důvodu,
že se v architektuře i v technické praxi zobrazuje jen přední viditelná polovina stínu. Na tvar
vlastního stínu na těleso to žádný vliv nemá, vržený stín by však bylo třeba doplnit. Sestrojíme
5 bodů jejího eliptického stínu na nárysně a v každém bodě i jejich tečny. Body A, B leží
v nárysně, tudíž jsou shodné s jejich stíny. Tečny k nim budou pod úhlem světelných paprsků,
tedy 45°. Dále sestrojíme nejnižší bod stínu. Tím bude stín bodu C, jelikož se nachází nejdále od
nárysny. Ten sestrojíme tak, že z bodu B (vzdáleného r napravo od O) naneseme svisle dolů
vzdálenost r. Tečna v bodě C‘ je rovnoběžná s přímkou AB. Body M a N jsme si zvolili, tak, že
k určení jejich stínu není potřeba půdorysu, nýbrž lze využít redukovaného poloměru r‘
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(získaného pomocí redukčního úhlu). Jejich stín určíme stejně jako stín bodu C, jen budeme
nanášet vzdálenost r‘. Tečny k bodům M‘ a N‘ získáme tak, že od bodu M2 (N2) naneseme
vzdálenost r‘ nalevo (napravo) do bodu K2 (L2). Body K, L jsou nárysné stopníky tečen kružnice
v bodech M, N. Tečny tedy budou přímky K2M‘ a L2N‘. Pomocí těchto pěti bodu a tečen můžeme
vytvořit část elipsy, které bude představovat stín kružnice k.

3.2.5Pilletova rovina
Dále je důležité se zmínit o Pilletově rovině. Ta se využívá při konstrukci stínů rotačních, ale i
jiných těles. Je to rovina, která prochází osou rotace a je kolmá na směr půdorys světelného
paprsku. Stíny na této rovině budeme označovat horním indexem +.
Ukážeme si to na příkladu (obrázek č. 9): Sestrojte stín kružnice k, která se nachází v rovině λ,
jenž je rovnoběžná s rovinou π, na Pilletovu rovinu µ.
Pilletova rovina protíná kružnici k v bodech A a B. Víme, že platí |O2A2|=|O2B2|=r‘. Bod C je
nejdále od Pilletovy roviny, tudíž je zřejmé, že bod C+ bude nejníže položeným bodem stínu
kružnice k. Stín bodu C bude ležet pod středem O ve vzdálenosti r‘. Úsečky O2A2 a O2C+ jsou
vržené stíny sdružených poloměrů a tedy to jsou sdruženými poloměry nárysu k+ na µ. Tím
pádem můžeme říci, že nárys vrženého stínu kružnice k na Pilletovu rovinu µ je opět kružnice
se středem v bodě O2 a poloměrem o velikosti r‘.

Obrázek č. 9
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3.3 Technické osvětlení trojrozměrných těles
3.3.1 Osvětlení válce
Nyní si na dvou příkladech opět ukážeme, co jsme si v minulých kapitolách řekli. Prvním
příkladem bude osvětlení rotačního válce s osou v nárysně (obrázek č. 10). Konstrukce vrženého
stínu podstavy – kružnice – bude opět elipsa, kterou sestrojíme stejně jako na obrázku č. 8. Mez
vlastního stínu na válci budou přímky m2 a n2, které jsou od osy rotace vzdálené o redukovaný
poloměr r‘ poloměru válce. Platí, že vzdálenost nárysu meze vlastního stínu od skutečné meze
vlastního stínu je opět rovna redukovanému poloměru r‘. Tím pádem vzdálenost |n2n‘|=r‘. Na
tomto obrázku si také můžeme ukázat, co je to světelný meridián. Meridián (neboli poledník), je
rovinná křivka plochy, jejíž rovina prochází osou rotace. Meridián ležící ve světelné rovině osy
rotace se nazývá světelný meridián. Je to meridián, jehož půdorys splývá s půdorysem
světelného paprsku (pokud je osa rotace rovnoběžná s rovinou π, pak v nárys splývá s nárysem).

Obrázek č. 10
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3.3.2 Osvětlení rotačního kužele
Druhým příkladem bude osvětlení rotačního kužele (obrázek č. 11). K tomu využijeme vržený
stín na Pilletovu rovinu. Na Pilletovu rovinu sestrojíme stín kružnice k – podstavu kužele. Tu
sestrojíme tak, že narýsujeme kružnici k+ se středem v bodě O2 a redukovaném poloměru r‘.
Dále sestrojíme tečny z bodu V2 ke kružnici k+. Tečné body, označené M+ a N+, jsou stíny mezí
vlastního stínu kužele na Pilletovu rovinu. Jejich nárysy získáme tak, že body M+ a N+ vedeme
rovnoběžky s nárysem světelného paprsku s2, které na k2 vytnou nárysy bodů M a N, které jsou
mezemi vlastního stínu. Z definice Pilletovy roviny víme, že vzdálenost bodu N+ od osy rotace
(d(N+, o2)) je stejná jako jeho vzdálenost od nárysny. Tím pádem stín bodu N+ na nárysnu, který
je shodný se stínem bodu N2, sestrojíme stejně jako na obrázku č. 5 (od bodu N+ napravo a dolů
o vzdálenost |N+2N|). Pokud by kužel měl vrchol V dole, budeme postupovat stejným způsobem
– pomocí kružnice na Pilletově rovině.

Obrázek č. 11
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3.3.3 Vržený a vlastní stín koule
Nyní sestrojíme vlastní a vržený stín koule. Koule bude opět mít střed v nárysně a budeme
osvětlovat jen přední část, která leží před nárysnou. Nejprve sestrojíme
otočený do nárysny (to znamená úhel α, kdy

, což je směr světla

). Vlastním stínem na kulové ploše bude

kružnice v rovině kolmé na světelný paprsek, která se v nárysně bude jevit jako elipsa m. Elipsa
m bude vycházet z bodů A2, B2, ve kterých jsou rovnoběžky světelných paprsků tečnami. Dalším
bodem vlastního stínu m bude bod M2, který nalezneme jako patu kolmice z bodu A2 na osu
rotace o2. Na rovníku bude bod meze vlastního stínu R2, který bude od středu S2 vzdálený o
redukovaný poloměr koule r‘. To si můžeme vysvětlit tím, že podél rovníku koule se dotýká
válcová plocha. Nejnižším bodem meze vlastního stínu m2 je bod N2, který leží na kružnici n2
(rovnoběžná kružnice s rovníkem, která prochází bodem

dotyku rovnoběžky s paprskem

na kružnici hlavního meridiánu). Vzdálenost bodu N2 od osy je rovna redukovanému poloměru
kružnice n, a tedy stín bodu N sestrojíme podle konstrukce na obrázku č. 5. Abychom našli bod
C2 (vrchol vedlejší osy elipsy m), využijeme skutečnost, že úhel S2A2C2 = 30°. Nyní můžeme
sestrojit mez vrženého stínu, o které víme, že prochází body A, N‘, M’, R‘ a B. K sestrojení
tohoto stínu je také možno využít Quételetovy-Dandelinovy věty, jelikož vržený stín
nejvzdálenějšího bodu od nárysny X bude zároveň jedno ohnisko elipsy m‘.

Obrázek č. 12
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3.3.4 Vnější část anuloidu
Jako předposlední příklad si ukážeme, jak se sestrojí stín vnější části anuloidu (obrázek č. 13).
Body A‘, B‘ najdeme jako tečné body přímek rovnoběžných se světelným paprskem k hlavnímu
meridiánu (meridián ležící v nárysně – tedy tvořící obrys anuloidu). Stín bude symetrický podle
světelné roviny jdoucí osou, takže bod C2 bude ležet ve stejné výšce jako bod A2 – sestrojíme ho
jako patu kolmice z bodu A2 k ose o2. Jeho vržený stín C‘ získáme podle obrázku č. 5 (vzdálenost
od nárysny je rovna vzdálenosti bodů A2 a C2). Tečna meze vrženého stínu bodu C je kolmá k ose
rotace. Nyní musíme otočit světelný paprsek do nárysny (získáme tak paprsek s0). Vedeme
s paprskem s0 rovnoběžnou tečnu k meridiánu m2, získáme bod D0 a osu rotace protne ve
vrženém stínu bodu D – D‘. Nyní světelný paprsek, a s ním i bod D0 otočíme zpět. Tím získáme
bod D2. Tečna v bodě D‘ bude procházet bodem 3 (|3 D2| = |D2 2|). Nárys bodu E2 je vzdálený o
redukovaný poloměr rovníku od osy rotace a jeho stín získáme opět stejně jako na obrázku č. 5.
Tečna v bodě E‘ je rovnoběžná s osou rotace. Obecný body F se sestrojuje pomocí pomocné
kulové plochy dotýkající se anuloidu podél kružnice f. v bodu průniku kružnice f s hlavním
meridiánem anuloidu vedeme kolmici na tečnu. Z bodu, který tato kolmice vytne na ose rotace,
vedeme kolmou přímku na světelný paprsek. Z místa (bod F0), kde tato kolmice protne nárys
pomocné kulové plochy f0, spustíme kolmici na nárys kružnice f2. V tomto místě bude bod F2 –
bod meze vlastního stínu. Vržený stín bodu F získáme opět jako na obrázku č. 5, vzdálenost
bodu F od nárysny je rovna vzdálenosti bodů F0 a F2. Stejně postupujeme při hledání bodu G a
jeho stínu.
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Obrázek č. 13

3.3.5Osvětlení souosého hranolu a válce
Na závěr práce sestrojíme technické osvětlení dvou těles – rotačního válce krytého souosým
čtvercovým hranolem (obrázek č. 14). Osa bude ležet v nárysně. Vlastní i vržený stín válce
sestrojíme stejným způsobem, jako na obrázku č. 10. Vržený stín hranolu na nárysnu také víme
jak sestrojit (podle obrázku č. 5). Jak již víme, světelný meridián válcové plochy bude přímka n2,
vzdálena o redukovaný poloměr válce r‘. Světelný meridián hranolu bude procházet bodem A2.
Tím pádem, pokud vedeme světelný paprsek bodem A2, vznikne nám v průsečíku tohoto
světelného paprsku s přímkou n2 (bod

) vržený stín bodu A na válec. Vržený stín přímky a na

válcovou plochu je řez světelné plochy přímky a s touto válcovou plochou. Křivka a‘‘ je tedy část
elipsy. Víme, že odchylka světelné roviny přímky a od nárysny je 45° a má tedy jednotkový spád.
Tím pádem víme, že průmět křivky a‘‘ do nárysny bude mít tvar kružnice a

bude její částí.

Tato kružnice bude mít poloměr rovný poloměru válce (vedlejší poloosy elipsy a) a její střed S2
bude na ose o2 ve vzdálenosti stejné, jako je vzdálenost osy od přímky a v prostoru (polovina
délky hrany čtvercové podstavy hranolu). Bod
površky válce m2. V tomto bodu bude končit křivka a.
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bude ležet v průsečíku této kružnice a

Obrázek č. 14
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4 Závěr
Práce se zabývala technickým osvětlením, nejprve jsme si však řekli základní rozdělení
osvětlení na rovnoběžné a středové. V další kapitole jsme si zadefinovali technické osvětlení a
na několika příkladech vysvětlili základní konstrukce. Poté jsme ukázali a na obrázcích podrobně
vysvětlili složitější konstrukce vlastních a vržených stínů na průmětnu i na ostatní tělesa.
Na závěr bych se chtěl zmínit o využití technického osvětlení. Hlavní výhodou technického
osvětlení je, že pro sestrojení a i pozdější pochopení nákresu stačí pouze jediná pravoúhlá
průmětna. Využívá se prakticky v jakýchkoli oborech, například ve stavebnictví, kde se hojně
využívá pro zobrazování fasád objektů, v zastavovacích studiích, kde jsou zobrazovány skupiny
objektů (budov). Ne vždy však je směr paprsků technického osvětlení zcela vhodné, proto se
občas volí směr paprsků jinak, aby byl pro výsledný obraz co nejnázornější.
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