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Bod a přímka v rovině



Přímka v rovině



Přímka v rovině

připomeňme si nejprve větu, která říká, kdy přímka leží
v rovině;



Přímka v rovině

připomeňme si nejprve větu, která říká, kdy přímka leží
v rovině;

Přímka v rovině

Leží-li alespoň dva různé body přímky v dané rovině, pak celá
přímka leží v této rovině.



Přímka v rovině

uvažujme tedy situaci, kdy máme dány stopy roviny ρ

a půdorys přímky a, která v této rovině leží;



Přímka v rovině

naším úkolem je sestrojit nárys přímky a, využijeme k tomu
právě uvedenou větu;



Přímka v rovině

půdorys půdorysného stopníku přímky a musí ležet
na půdorysné stopě roviny ρ;



Přímka v rovině

půdorys nárysného stopníku přímky a leží na základnici x1,2;



Přímka v rovině

určili jsme tedy půdorysy dvou různých bodů přímky a

a sestrojíme jejich nárysy;



Přímka v rovině

nárys půdorysného stopníku přímky a leží na základnici x1,2;



Přímka v rovině

nárys nárysného stopníku přímky a leží na nárysné stopě
roviny ρ;



Přímka v rovině

nárys přímky a je tedy určen nárysy dvou svých různých bodů;



Přímka v rovině

nárys přímky a je tedy určen nárysy dvou . . . Animace

ggb/animace_primka_v_rovine.html


Bod v rovině



Bod v rovině

uvažujme nyní situaci, kdy máme dány stopy roviny ρ a nárys
bodu A, který v této rovině leží;



Bod v rovině

naším úkolem je sestrojit půdorys bodu A;



Bod v rovině

sestrojíme nárys libovolné přímky a, která prochází bodem A

a leží v rovině ρ;



Bod v rovině

dále sestrojíme půdorys přímky a;



Bod v rovině

půdorys bodu A pak leží na ordinále a na půdorysu přímky a;



Hlavní přímky roviny



Hlavní přímky roviny

každá rovina v obecné poloze má dvě soustavy tzv. hlavních
přímek;



Hlavní přímky roviny

hlavní přímky I. osnovy nebo-li přímky horizontální jsou
přímky roviny, které jsou rovnoběžné s první průmětnou;



Hlavní přímky roviny

hlavní přímky I. osnovy (horizontální přímky) roviny ρ značíme
I
h

ρ (hρ);



Hlavní přímky roviny

půdorysy hlavních přímek I. osnovy roviny ρ se zobrazí jako
přímky rovnoběžné s půdorysnou stopou roviny ρ;



Hlavní přímky roviny

nárysy hlavních přímek I. osnovy roviny ρ se zobrazí jako
přímky rovnoběžné se základnicí x1,2;



Hlavní přímky roviny

hlavní přímky II. osnovy nebo-li přímky frontální jsou
přímky roviny, které jsou rovnoběžné s druhou průmětnou;



Hlavní přímky roviny

hlavní přímky II. osnovy (frontální přímky) roviny ρ značíme
II
h

ρ (f ρ);



Hlavní přímky roviny

nárysy hlavních přímek II. osnovy roviny ρ se zobrazí jako
přímky rovnoběžné s nárysnou stopou roviny ρ;



Hlavní přímky roviny

půdorysy hlavních přímek II. osnovy roviny ρ se zobrazí jako
přímky rovnoběžné se základnicí x1,2;



Spádové přímky roviny



Spádové přímky roviny

vedle hlavních přímek existují v každé rovině, která je obecné
poloze, dvě soustavy tzv. spádových přímek;



Spádové přímky roviny

spádové přímky I. osnovy jsou přímky roviny, které jsou
kolmé k hlavním přímkám I. osnovy, tedy i k půdorysné stopě;



Spádové přímky roviny

spádové přímky I. osnovy roviny ρ značíme I
s

ρ;



Spádové přímky roviny

dříve než ukážeme, jak se zobrazní průměty spádových přímek,
připomeňme větu o pravoúhlém průmětu pravého úhlu;



Spádové přímky roviny

dříve než ukážeme, jak se zobrazní průměty spádových přímek,
připomeňme větu o pravoúhlém průmětu pravého úhlu;

Věta o pravoúhlém průmětu pravého úhlu

Pravoúhlým průmětem pravého úhlu, jehož jedno rameno
je rovnoběžné s průmětnou a druhé k ní není kolmé, je opět pravý
úhel.



Spádové přímky roviny

půdorysy spádových přímek I. osnovy roviny ρ se tedy zobrazí
jako přímky kolmé k půdorysné stopě roviny ρ;



Spádové přímky roviny

nárysy spádových přímek I. osnovy roviny ρ sestrojíme pomocí
stopníků;



Spádové přímky roviny

spádové přímky II. osnovy jsou přímky roviny, které jsou
kolmé k hlavním přímkám II. osnovy, tedy i k nárysné stopě;



Spádové přímky roviny

spádové přímky II. osnovy roviny ρ značíme II
s

ρ;



Spádové přímky roviny

nárysy spádových přímek II. osnovy roviny ρ se zobrazí jako
přímky kolmé k nárysné stopě roviny ρ;



Spádové přímky roviny

půdorysy spádových přímek II. osnovy roviny ρ sestrojíme
pomocí stopníků;
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