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Věta o zobrazení jehlanu

Pravoúhlým průmětem jehlanu je mnohoúhelník.

Při zobrazování jehlanu postupujeme podobně jako u hranolu.

Je-li podstavou jehlanu pravidelný mnohoúhelník ležící

v obecné rovině, určíme jeden jeho průmět pomocí otočení.

Jedná-li se navíc o kolmý jehlan, stačí sestrojit kolmici

ve středu podstavy a nanést na ni danou výšku jehlanu.



Příklad č. 1

Sestrojte pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou v rovině ρ,

hlavním vrcholem V a bodem M pobočné hrany.



Příklad č. 1 - řešení

Střed S podstavy jehlanu určíme jako průsečík roviny ρ a přímky

kolmé k rovině ρ, která prochází hlavním vrcholem V .



Příklad č. 1 - řešení

Vrchol A podstavy jehlanu určíme jako průsečík přímky MV

a roviny ρ.



Příklad č. 1 - řešení

Dále otočíme bod S kolem půdorysné stopy roviny ρ

do půdorysny π.



Příklad č. 1 - řešení

Pomocí osové afinity určíme otočený bod A0 a v otočení sestrojíme

zbylé vrcholy podstavy jehlanu.



Příklad č. 1 - řešení

V dané afinitě zobrazíme půdorys podstavy čtyřbokého jehlanu.

Půdorysem podstavy je rovnoběžník A1B1C1D1.



Příklad č. 1 - řešení

Pomocí hlavních přímek roviny ρ sestrojíme nárys podstavy jehlanu

ležící v rovině ρ. Nárysem je opět rovnoběžník.



Příklad č. 1 - řešení

Na zavěr sestrojíme všechny hrany jehlanu a určíme viditelnost

v obou průmětech.
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