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Tlačítko myši
L=levé
P=pravé Ikona Nástroj Název příkazu

Horká
klávesa

Vytvoření
objektů

 L
Převést na T-spline tsConvert

 L
Potáhnout T-Spline tsLoft

 L
Proložit křivky tsSkin

 L
Z úseček tsFromLines

 L
Kvádr tsBox

 L
Kužel tsCone

 L
Válec tsCylinder

 L
Rovina tsPlane

 L
Koule tsSphere

 L
Anuloid tsTorus

Rychlá pomoc:
 Příkazy T-Splines jako na dlani Přidání/mazání 

geometrie

 L
Vytáhnout tsExtrude

 L
Zlom tsCrease

 P
Odstranit zlom tsRemoveCrease

 L
Tloušťka stěny tsThicken

 L
Vložit bod tsInsertPoint

 P
Vložit hranu tsInsertEdge

 L
Rozčlenit tsSubdivideFace

 L
Smazat Delete

Kombinování 
ploch

 L
Vyplnit díru tsFillHole

 L
Připojit plošku tsAppend

 L Standardizovat tsStandardize

 L
Sloučit hrany tsMerge

 L
Svařit body tsWeld

 P
Zrušit svar bodů tsUnweld

 L Přidat symetrii tsSymmetry

 P Vypnout symetrii tsSymmetryOff
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Deformace a 
editace

 L Přesunout

-tsManip

W

 P Skrýt manipulátor Q

 L Otočit E

 L Změna velikosti R

Nastavit pivot T

 L
Výběr řídicích 
bodů A

 P Gripy vypnout F

 L Výběr hran S

 L Výběr plošek D

Tečny

 L Upravit rozvržení tsLayout

 L Rozšířit výběr

-tsSelection

=

 L Zúžit výběr -

 L Kreslit výběr P

 L Vybrat smyčku gripů L

 L
Vybrat prstenec 
gripů K

 L Zarovnat body tsFlattenPoints

 L
Přeponut hladký 
režim tsSmoothToggle Tab

Export
 L

T-spline na síť tsMesh

 P
Převést na NURBS tsConvertToRhino-

Surf

Utility

 L
Otočit normály tsFlip

 P
Vyjmout řídicí 
polygon

tsExtractControlPo-
lygon

 L
Vytáhnout úsečky tsExtrudeLines

 L
Volby tsOptions

 L
Rozdělit křivky tsSplitCurves

 L
Importovat OBJ tsImportOBJ

Ikona Nástroj Název příkazu Klávesa
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Cíle a předpoklady této příručky

Vítá vás T-Splines pro Rhino, zásuvný modul určený k tomu, aby modelářům usnad-
nil tvorbu a editaci hladkých organických tvarů pro design a výrobu. Tato příručka 
byla napsána s následujícími cíli a vychází z těchto předpokladů:

Cíle
Čtenář pochopí následující
1. Co je modul T-splines a jak může zlepšit práci v Rhinu.
2. Jak modelovat v T-splines.
3. Jak integrovat T-Splines s Rhinem a NURBS do produktivního procesu práce.

Předpoklady
1. Uživatel nikdy nepoužíval T-Splines.
2. Uživatel nikdy nepoužíval subdivision surface nebo polygonový modelář.
3. Uživatel ovládá základy Rhina a prošel školením Rhina 1. stupně.

Poznámky
Červená označuje odkaz v rámci této příručky, na který můžete kliknout.
Modrá označuje odkaz do Internetu.
Tučně jsou označeny příkazy Rhina T-spline.

Poděkování

Zvláštní poděkování patří vývojářům společnosti McNeel, všem betatesterům T-
Splines 2.0 a dále těmto lidem: Damien Alomar, Fernando Rentas Pedrogo, Gustavo 
Fontana, Jørgen Holo, Santos Rodolfo, Jan Slanina, Dr. William Tiu, Fredrik Wenstøp, 
Miguel Calvo, Michael Fritzsche, Eric Clough, Jonah Barnett a Ricardo Amaral za 
jejich příspěvek k tomuto manuálu. Model na obálce pochází od Joaquína Labordy.

Note: je registrovaná ochranná známka společnosti T-Splines, Inc.
Rhinoceros je registrovaná ochranná známka a Rhino je ochranná známka 
společnosti McNeel & Associates. Ostatní značky nebo názvy produktů jsou registro-
vanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami jejich vlastníků. 
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1. část
Seznámení s T-Splines a s Rhinem
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1. Učíme se Rhinoceros 

Jak se naučit Rhino 
K Rhinu 4 se na instalačním CD dodávají učebnice 1. a 2. stupně. 
Pokud jste CD ztratili, můžete si učebnice stáhnout zdarma na www.
rhino3d.com/training.htm. Tato příručka pro T-Splines předpokládá, 
že uživatel absolvoval školení Rhina 1. stupně. Pokud nevlastníte 
Rhino, můžete si stáhnout bezplatnou demoverzi z webu Rhina.
T-Splines fungují i s demoverzí Rhina.

Pracovní prostředí Rhina

Co je to Rhino? 
Rhinoceros je výkonný 3D modelovací program pro Windows. 
Rhino{417} dokáže vytvářet, editovat, analyzovat a převádět NURBS 
(Non-Uniform Rational B-Splines) křivky, plochy a tělesa pro návrh i 
výrobu. Neexistuje omezení složitosti, stupně nebo velikosti. Rhino-
ceros se používá v mnoha odvětvích designu, včetně šperků, pro-
duktového designu, dopravních prostředků, architektury a letectví.
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2. Jak jsou T-Splines integrovány v Rhinu

Proč modelovat s T-Splines a ne jen s Rhinem
T-Splines jsou doplňkem Rhina. Přidávají mnoho nových nástrojů a pracovních postupů 
pro generování ploch volného tvaru a přináší do Rhina polygonové modelován. T-Spli-
nes můžete použít pro vytvoření celého modelu nebo pouze pro přidání organických 
detailů do modelu Rhina.

T-Splines vkládají uživatelům Rhina do rukou nástroj pro snadné a rychlé zkoumání 
tvarů intuitivní cestou a designérům mohou pomoci zkrátit dobu mezi prvotním nápa-
dem a 3D modelem.

Ukázky z galerie T-Splines. T-Splines usnadňují tvorbu hladkých, organických tvarů.

Jak T-Splines spolupracují s Rhinem
T-Splines je zásuvný modul, který je plně integrovaný v Rhinu. Paletu T-Splines je 
možné ukotvit mezi standardní palety Rhina. Nápověda T-Splines je dostupná v menu 
Nápověda v Rhinu. Mnoho příkazů Rhina pracuje s T-spline plochami (viz. příloha).

Představujeme T-spline plochy!
T-Splines je výkonná technologie pro tvorbu ploch v computer-aided design (CAD) 
programech. T-Splines jsou kompatibilní s tradiční CAD NURBS technologií, ale nabízí 
významné zvýšení pružnosti, editovatelnosti a snadnosti použití.

T-Splines umožňují designérům 
•	 vytvářit hladké organické plochy
•	 rychle je editovat     
•	 posílat modely do výroby bez nutnosti přemodelování
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3. Jak pro vás mohou být T-Splines užitečné

Polygonové modelování v T-Splines
Ve 3D počítačové grafice se polygonové modelování říká 
technologii vytváření objektů, jejichž povrchy jsou repre-
zentovány polygony. Základním objektem polygonového 
modelování je vrchol (vertex), bod v 3D prostoru. Dva vr-
choly propojené úsečkou tvoří hranu (edge). Tři vrcholy, 
propojené navzájem třemi hranami, definují trojúhelník, což 
je nejjednodušší polygon. Čtyřhranné polygony (anglicky 
se jim říká také “quads”) a trojúhelníky jsou nejběžnějšími 
tvary, které se používají v polygonovém modelování. Skupině 
polygonů, které jsou navzájem spojeny ve sdílených vrcho-
lech, říkáme síť (mesh). Jak vidíte na následujícím obrázku, sítě 
jsou tvořeny malými rovinnými ploškami. 

Základní polygonové prvky (zleva): hrana, trojúhelník, čtyřúhelník, síť.

T-spline plochy lze zobrazovat jako hrubé hranaté sítě nebo 
jako hladké plochy. T-spline síť je skutečně rychlý, jednodu-
chý a přehledný způsob vizualizace T-spline; když zobrazíte 
T-spline jako hrubou síť, říkáme tomu polygonový režim (box 
mode). Následuje několik ukázek T-spline zobrazených v po-
lygonovém a hladkém režimu. 

Příklady T-splines v polygonovém a v hladkém režimu.

Mnoho pracovních postupů v T-Splines 2.0 vychází z polygo-
nového modelování, což je léty prověřený postup v animaci 
a počítačové grafice. Polygonovým modelováním můžete 
rychle a intuitivně vytvářet organické a editovatelné modely. 
Další pracovní postupy v T-Splines vychází z tradičnějších 
přístupů tvorby ploch na základě křivek. 
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Pomocí polygonového modelování lze zkonstruovat 
T-spline plochu mnoha způsoby; mezi nejběžnější patří 
základní polygonové modelování, populární podmnožina 
polygonového modelování zvaná “box modeling” (mode-
lování z kvádru) a tvorba ploch z úseček.

Základní polygonové modelování spočívá v umisťování 
jednotlivých vrcholů. Běžně se používají operace jako 
je přidávání polygonů, rozčlenění plošek, vytažení 
segmentů a slučování.

Modelování z kvádru (box nebo subdivision mode-
ling) začíná kvádrem, který je postupně upravován a 
opatřován detaily pomocí vytahování. Výsledná plocha je 
vyhlazenou verzí “hranatého” modelu.

Postupy modelování z kvádru a základního polygono-
vého modelování nejsou nezávislé a často se používají 
společně v tom samém modelu. Zatímco z kvádru se 
modeluje snadněji a rychleji, polygonové modelování 
je univerzálnější a umožňuje detailnější modelování a 
přesnější kontrolu nad tvarem. V konkrétních situacích 
modelování můžete kombinovat oba tyto přístupy.

Polygonové modelování v T-Splines je jedinečné
T-Splines je jediný modelář, který kombinuje NURBS a 
polygonové nástroje do jediného pracovního procesu. 
T-Splines navíc zlepšují tradiční techniky polygonového 
modelování tím, že umožňují lokálně zjemňovat detaily 
bez toho, že by byl nějak změněn nebo zdeformován 
zbytek plochy. 

Polygonal modeling basics

1. rovina 2. vytažení hran 3. sloučení hran 4. zaplnění díry 5. hladká plocha

Box modeling basics

1. kvádr 2. vytažení 3. vytažení 4. zobrazeno jako hladká 
plocha
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Kompatibilita mezi T-splines a NURBS v Rhina

 Všechny T-Splines plochy jsou 100% kompatibilní s NURBS 
a jsou nezávislé na rozlišení, to znamená, že (dle nastavení 
převodu na síť) je můžete zoomovat tak zblízka jak chcete a 
nikdy neuvidíte žádné plošky, tak jako u NURBS ploch. Mo-
dely vytvořené v jiných programech pomocí polygonů a sub-
division surfaces (populární technologie používaná v animaci) 
nejsou kompatibilní s NURBS. Z kompatibility s NURBS těžíte 
také ve výrobě a zpracování modelu v jiných programech. 

NURBS kompatibilita umožňuje použít všestranné polygono-
vé modelování v pracovních postupech, jejichž výsledkem 
má být vyrobitelná NURBS geometrie. Modely T-Splines lze 
použít pro vizualizaci i pro výrobu (CNC, detailní výkresy, 
rapid prototyping, analýza atd), stejně jako libovolný NURBS 
model z Rhina. 

Příklad rapid prototypingu T-spline plochy.

Příklad analýzy T-spline modelu. Analýza tlaku (vlevo) a odchylky 
(uprostřed) provedená v SolidWorks a analýza křivosti (vpravo) v Rhinu.

Příklad sériově vyráběného T-spline modelu.
Autor: Collins Machine & Tool Co
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Kompatibilita T-splines s NURBS umožňuje designérům směšovat 
modelovací postupy. Pomocí T-spline nástrojů můžete vytvořit 
T-Spline plochu a můžete na ni aplikovat modelovací nástroje 
Rhina, jako booleovské operace, zaoblení, deformace nebo analý-
zu. Jakoukoliv T-spline plochu můžete při provádění příkazů Rhina 
považovat za spojenou plochu Rhina. 

Příklad modelu se smíšeným modelováním pomocí T-splines a NURBS. Původní 
T-spline plocha je napravo a výsledný, detailní model v NURBS je nalevo.

Oblasti lokálního detailu
Dalším významným rozdílem mezi T-splines a tradičními postupy 
polygonového modelování je, že T-splines mohou obsahovat T-
body. O těch se podrobněji zmíníme v kapitole Anatomie T-spline, 
ale zjednodušeně lze říci, že T-body snižují složitost ploch, protože 
umožňují zakončit izočáry kdekoliv na ploše. Plocha zde bude mít 
spojitou křivost (C2 spojitost). 

Subdivision plochy nemají T-body a detaily zakončují trojúhelníky 
nebo hvězdicovými body. Při renderování pak vznikají stínovací 
artefakty a má to také negativní dopad na křivost plochy. Ani NURBS 
nemají T-body - detaily v NURBS probíhají napříč celou plochou. 

Příklad triangulace sítě (vlevo), T-bodu v T-spline síti (uprostřed ) a NURBS plochy 

(vpravo).
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Doporučení uživatelů
T-Splines slouží pro rychlé vytváření a editaci hladkých, organických modelů, které lze použít pro výrobu.
{485} Zde jsou komentáře některých našich uživatelů: 

“Toto křeslo má mnoho oblastí s průniky a plynulými přechody v různých směrech, které by se velice těžko 
modelovaly tradičními NURBS postupy. T-Splines byly pro tuto úlohu ideální, protože zachovávají hladkou 
návaznost a jsou plně kompatibilní s NURBS, ve kterých jsem zase přidal přesné detaily jako jsou kruhové 
díry, zaoblení a různé booleovské operace s nástroji Rhina.”

“Další výhoda T-Splines se ukázala v tom, jak dobře spolupracuje s obrázky v pozadí. Pro úpravy modelu 
stačilo přímo deformovat plochy pomocí manipulátorů, kterými lze přesunovat, vytahovat, otáčet nebo 
zvětšovat plošky a model přitom neztratí svoji jednoduchost. S tradičními nástroji by byl tento proces 
mnohem delší, protože větší úpravy by si vynutily přepracování modelu.” 

-Joaquin Laborda, Trum Design
“T-Splines nám poskytují širokou paletu nástrojů pro práci s komplexními rohy na hladké geometrii. S 
těmito modelovacími výzvami se setkáváme každý týden. T-Splines nám nejen šetří čas strávený modelo-
váním, ale vede také k elegantnější topologii plochy, která se také odráží ve vzhledu výsledných výrobků. “

- Fredrik Wenstøp, průmyslový designér, Pivot Produktdesign AS
“Takový skvělý plugin! Já miluji T-Splines. Během týdne jsem v něm přišel na spoustu triků, které šetří 
čas. Navrhuji hudební nástroje a T-Splines je skvělý pro tvarované hlavy. Nejskvělejší na tom je, že mohu 
vytvořit různé variace svého návrhu za zlomek času v porovnání s modelováním bez T-Splines. Miluji T-
Splines.”

- Jason Burns, zakladatel, King Doublebass
 “Aktuální designérský projekt, který bych jinak modelovat 3 až 4 hodiny, jsem díky T-Splines zvládnul za 
pouhých 20 minut. To znamená, že můžu vyprodukovat 10 až 15 variant návrhu v jediném dni a díky tomu 
se rychleji se svým klientem doberu k výsledku.”
- Dan Falvey, zakladatel, tools4design

“Modelovací schopnosti T-Splines nám dovolují významně zrychlit proces návrhu a umožňují nám modelo-
vat složité organické tvary, které bych v našich CAD aplikacích vůbec nešly vytvořit.”
- David Quinn, prezident Millennium Mold Design, Inc.
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4. Technická podpora

Soubor s nápovědou Příkazy T-Splines jsou dokumentovány v souboru nápovědy T-Splines. 
Nápovědu spustíte kliknutím na tlačítko Start v levé dolní části obrazovky 
Windows. Vyhledejte programovou skupinu “T-Splines for Rhino” a klikněte 
na  “T-Splines for Rhino Documentation.” Nápovědu spustíte i z Rhina zvo-
lením položky “Nápověda příkazů” v menu “Nápověda” a poté kliknutím na 
jakýkoliv příkaz T-Splines, nebo stiskem klávesy F1 když je příkaz spuštěný.

Web T-Splines Webová stránka T-Splines, www.tsplines.com, obsahuje spoustu tutoriálů 
a bezplatných T-spline modelů.

Fórum T-Splines Ptejte se na cokoliv kolem T-Splines, odpoví vám ostatní uživatelé 
nebo technická podpora T-Splines na webovém fóru T-Spline:
www.tsplines.com/forum

Technická podpora Technická podpora je dostupná také přes e-mail nebo telefon.
E-mail: tech@tsplines.com
Technická linka: +1 (801) 615-7367
Provozní hodiny linky M-F, 9 AM to 5 PM (Mountain Time)

Kromě této příručky existují i další zdroje, které vám 
pomohou s online výukou T-Splines. K dispozici je také 
elektronická nápověda. 
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2. část:
Jak začít
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5. Instalace zásuvného modulu T-Splines

4. Zadejte příkaz tsActivateLicense nebo spusťte jakýkoliv příkaz T-Splines.

5. Zadejte svůj Internet Activation Key  
6. Pokud se vyskytnou potíže nebo pokud nemáte přístup k Internetu, klikněte na tlačítko “Help Me”.

Objeví se instrukce pro aktivaci zásuvného modulu bez přístupu k Internetu.
Instrukce ohledně instalace plovoucích licencí najdete v dokumentaci po zakoupení zásuvného modulu 

nebo si vyžádejte pomoc na e-mailu  rhino@tsplines.com.

Aktivace
Instalace zásuvného modulu T-Splines pro Rhino:
1. Stáhněte si zásuvný modul T-Splines pro Rhino na www.tsplines.com/latestversion.html
(pokud už máte nainstalovanou bezplatnou demoverzi, nemusíte nic stahovat)
2. Nainstalujte zásuvný modul T-Splines pro Rhino.
3. Spusťte Rhinoceros 4.
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Paleta T-Splines
Jakmile nainstalujete T-Splines pro Rhino, objeví se paleta T-Splines. Tuto 
paletu lze ukotvit u ostatních palet Rhina. Pokud paleta zmizí, můžete ji ob-
novit příkazem Paleta (Toolbar) v příkazovém řádku Rhina. V seznamu palet 

pak vyberete paletu “T-Splines”.
Volby T-Splines
T-Splines jsou integrovány v mnoha volbách Rhina, včetně nastavení barev, 
zobrazovacích režimů atd. T-Splines mají navíc své vlastní volby pro barvy, 
převod, horké klávesy a zobrazení, které jsou dostupné v okně voleb Rhina 
v panelu T-Splines. Můžete je vyvolat také přes ikonu voleb T-Splines nebo 
příkazem tsOptions. Panel voleb T-Splines obsahuje:

Hlavní panel
Informace o verzi a licenci.
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Display
Meshing: nastavení globální hustoty sítí pro T-splines. Existují dva režimy:

1. Maximum distance, mesh to surface. Poskytuje lepší výsledky než (2).
2. Minimum initial grid quads. Převede každou T-spline plochu na nastavený 
počet čtyřúhelníků podél hrany a je spolehlivější.

Kvalitu sítě jednotlivých objektů můžete nastavit v okně Vlastnosti objektu.

Star Smoothness: řídí hladkost v okolí hvězdicových bodů.

Tangency Handles: zobrazí další řídicí body pro jemnější kontrolu nad zlomy 
a hranami.

Display Control Points on Surface: umístí řídicí body přímo na plochu a ne 
do prostoru mimo ni.

Colors: definice barev pro jedinečné volby T-Splines. Globální volby, jako je 
barva vybraných objektů, fungují také na T-Splines a můžete je nastavit ve 
volbách barev Rhina.

Hotkeys
Přiřazení horkých kláves příkazům T-Splines a Rhino (viz. editační režim).
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Conversion
Volby pro převod ploch a sítí na T-splines.
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6. Způsoby vytvoření T-spline plochy

Existuje šest způsobů jak vytvořit T-spline plochu. Můžete ji vytvořit z primitivy, 
z řídicího polygonu úseček, z potažených křivek a pomocí opláštění sítě křivek. 
T-spline plochy lze také vygenerovat převodem z NURBS a převodem z polygono-
vých sítí. Každý z těchto přístupů lze využít jak pro vytvoření celého modelu nebo 
jen pro vytvoření základu pro další editaci. 

Vysvětlíme si zde vytvoření T-spline plochy z primitivy, úseček a z potažených 
křivek. Opláštění sítě křivek si vysvětlíme v části pro pokročilé uživatele.

Způsoby vytvoření T-spline plochy
Ze základního tvaru (primitivy) Ze vstupních křivek Ze vstupní plochy
Primitivy Z úseček Potažení (Loft) Opláštění (Skin) Převod (Convert) z NURBS Převod (Convert) ze sítě

Začněte s primitivou a 
vymodelujte složitější 
plochu.

Vytvořte T-spline plo-
chu z řídicího polygonu 
úsečkových segmentů.

Vytvoření T-spline plochy 
potažením křivek s ohle-
dem na lokální detaily.

Vytvoření T-spline plochy 
opláštěním nečtyřhranné 
sítě křivek.

Začněte s NURBS plochou 
a převeďte ji na T-spline 
plochu.

Začněte s převážně 
čtyřúhelníkovou sítí a 
převeďte ji na T-spline 
plochu.

Obtížnost: nízká Obtížnost: střední Obtížnost: střední Obtížnost: vysoká Obtížnost: nízká Obtížnost: nízká
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T-Splines primitivy
tsBox tsPlane tsSphere tsCylinder tsCone tsTorus

Volby 
symetrie

Axiální Ano Ano Ano Ano Ano Ano
Radiální Ne Ne Ano Ano Ano Ano

Volby geometrie X=2
Y=2
Z=2
Specifikuje počet plošek 
v každém směru.

VerticalFaces=4
AroundFaces=8
Vertikální plošky jsou kolmé k obvodu, podélné 
plošky jsou s ním rovnoběžné.

Vytvoření T-splines ze základního tvaru (primitivy)
Jednou z možností zahájení modelování je použití primitiv. 
Jedná se o základní geometrické tvary, ze kterých lze editací a 
kombinováním vytvářet složitější modely. Existuje šest základ-
ních T-spline primitiv: kvádr, rovina, koule, válec, kužel a anuloid. 
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Použití primitiv v box modelingu: T-spline primitivy lze využít 
jako výchozí tvary pro modeling; začněte s primitivou, která 
nahrubo odpovídá tvaru finálního objektu.

Model vytvořený z primitivy kvádru

Model vytvořený z primitivy krychle

Model z primitivy anuloidu.

Primitivy jsou vytvořeny v počátku; po vygenerování je můžete 
kamkoliv přesunout, pokud nemáte zapnutou symetrii. Pri-
mitivy se symetrií musí zůstat na ose symetrie. Primitivy jsou 
standardně vytvořeny v hladkém zobrazení, ale jako u všech 
T-splines u nich můžete zapnout polygonové zobrazení pro 
rychlejší editaci.
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T-Splines primitivy jsou všechny vystředěny vůči počátku. Pokud chcete vytvořit primitivu na 
libovolné pozici ve scéně, použijte primtivy Rhina: PolyKvádr, PolyKužel, PolyVálec, PolyElipsoid, 
PolyRovina, PolyKoule nebo PolyAnuloid. Poté ji převeďte na T-spline pomocí příkazu tsCon-
vert. 

Tip

Primitiva koule (VerticalFaces=8 AroundFaces=16)

Primitiva kvádr (Xfaces=2 Yfaces=4 Zfaces=10)

Primitivy v polygonovém a v hladkém režimu.

Volby

Faces
Primitivy mohou být vytvořeny s libovolným počtem plošek. Zvolte počet, který vám poskytne 
dostatek řídicích bodů pro získání hrubého tvaru modelu - další detaily lze přidávat později. 

Pokud třeba pracujete s referenčním obrázkem, což je případ tohoto vozu F1, neposkytnou 
vám 4 segmenty kvádru na délku dostatečný počet detailů pro vyjádření hlavního tvaru vozu v 
pohledu shora, mnohem lepší bude použít 8 segmentů. 
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Symmetry
T-spline primitivy lze vytvořit s axiální nebo radiální symetrií. Když 
je povolena T-spline symetrie, budou zvýrazněny izočáry na hrani-
cích symetrie, aby tuto hranici zvýraznili (výchozí barva je zelená, 
lze ji změnit v panelu voleb tsOptions. T-Spline symetrie je nezávis-
lá na historii Rhina. Symetrii můžete vypnout příkazem 
tsSymmetryOff.

Zde je několik příkladů primitiv se symetrií (zelená čára je osa 
symetrie).

Primitiva kvádr (AxialSymmetry=Yes YSymmetry=Yes)

Primitiva koule (AxialSymmetry=Yes XSymmetry=Yes)

Primitiva anuloid (Symmetry=Yes Radial=Yes SymmetrySegments=19 FacePerSeg-
ments=2)

Zleva: symetrie x,  xy a xyz
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T-splines from lines - T-splines z úseček

Příkaz tsFromLines nabízí způsob vytváření komplexních 
ploch s předvídatelnými výsledky. Můžete ho využít i k 
vytvoření uživatelských primitiv, které budou podobnější 
požadovanému objektu než standardní primitivy. Vytváří 
uzavřenou nebo otevřenou plochu, pravoúhlou nebo ne-
pravoúhlou, s otvory, zlomy a se všemi druhy topologií. 

Příkaz tsFromLines můžete chápat jako součást obecného 
postupu vytvoření T-spline plochy z úseček. Tento postup 
se skládá ze tří hlavních kroků:

a. vytvoření řídicího polygonu.
b. korektní propojení hran řídicího polygonu.
c. spuštění příkazu tsFromLines.

V této kapitole si tento objasníme pracovní postup s 
využitím 2D řídicího polygonu. Poté vám ukážeme, jak 
můžete vytvořit 3D řídicí polygon a nakonec nabídneme 
pár tipů na řešení problémů.

Snadná tvorba tvarů s tsFromLines
Typ 
plochy

Úsečky řídicího polygonu T-spline plocha

Uzavře-
ná plo-
cha

Uzavře-
ná 
plocha s 
otvory
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Uzavře-
ná plo-
cha

Čtyř-
hranná 
rovinná 
otevře-
ná plo-
cha

Nečtyř-
hranná 
rovinná 
plocha
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Otevře-
ná 
plocha s 
otvory

Plocha 
větvení 
ve tvaru 
“Y”

Uzavře-
ná plo-
cha se 
zlomy
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Uzavře-
ná plo-
cha

Otevře-
ná plo-
cha

Uzavře-
ná plo-
cha
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A. Vytvoření řídicího polygonu

Pokud chcete použít příkaz tsFromLines, musíte nejprve vytvořit síť 
úseček, které budou definovat váš model. Úsečky se stanou řídicí klecí 
modelu. Nejdůležitější součástí pracovního postupu je rozvržení těchto 
úseček; úsečky můžete vytvořit jakýmkoliv příkazem (např. Úsečka, 
LomenáČára). 

Řídicí polygon T-spline plochy funguje stejně jako řídicí polygon křivky. 
Pokud jsou body blíže, bude křivost větší. 

Řídicí polygon křivky (vlevo). Bližší řídicí body generují vyšší křivost (vpravo).

Typický řídicí polygon plochy lze rozdělit do dvou různých částí:
Hraniční řídicí polygon: to je obvykle první část tvorby, kterou definujete 
vnější obrys a tvar. Snažte se použít co nejméně řídicích bodů, protože 
každý z řídicích bodů bude potřeba propojit, viz níže. 

Jednou z možností vytvoření hraničního polygonu je nakres-
lení křivky a následné vyjmutí jejího řídicího polygonu (příkaz 
VyjmoutŘídicíPolygon).

Řídicí polygon (červený) vyjmutý z křivek (černé).

Další možností je Rekonstruovat křivky na stupeň 1 a nastavit 
požadovaný počet řídicích bodů.

Křivka (vlevo) rekonstruovaná na stupeň 1 má 20 (uprostřed) a 12 (vpravo) řídicích bodů.
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Propojky řídicího polygonu:  toto je vnitřní část řídicího polygonu (u 
otevřených ploch) a definuje, jakým způsobem bude rozvržena topolo-
gie plochy.

K řídicímu polygonu byly přidány zelené propojky (vlevo) a vpravo vidíte výslednou 
T-spline plochu.

Pokud chcete dostat hladkou plochu, je důležité pochopit, jak správně 
rozvrhnout řídicí polygon. 

B. Správné propojení hran řídicího polygonu

Jako je důležité správné rozvržení křivek při modelování v Rhinu, je 
stejně důležité, abyste při použití příkazu tsFromLines správně navrhnuli 
řídicí polygon. Při vytváření řídicího polygonu má významný vliv na kva-
litu následné vytvoření T-Spline plochu několik faktorů: kvalita úseček 
v každém regionu, počet úseček setkávajících se v jednom vrcholu a 
v neposlední řadě počet hran každé plošky, která je těmito úsečkami 
definována. 

Příklad řídicího polygonu s více segmenty a výsledný T-spline s podrobnějšími detaily.

Ideálně by měly úsečky ohraničovat čtyřhranné oblasti. 
Oblasti se 3, 5 nebo více hranami (n-úhelníky) budou příkazem automa-
ticky rozčleněny a je u nich složitější dodržení hladkosti.

Příklad řídicího polygonu s 25hrannými ploškami a výsledná T-spline plocha. Plocha je 
rozčleněna a do středu je umístěn hvězdicový bod.

Základním pravidlem je vytvářet vyšší počet úseček v oblastech s 
jemnějšími detaily, protože každý průsečík úseček generuje jeden řídicí 
bod.



32

Příklad řídicího polygonu s 6-hrannou ploškou a výsledná T-spline plocha. Plocha je 
rozčleněna a v jejím středu bude umístěn hvězdicový bod.

V každém vrcholu by se také měly ideálně setkávat právě 4 hrany. Větší 
počet hran je také přípustný, ale ztěžuje se tím kontrola hladkosti plochy. 
Zde je několik ukázek vlivu různých typů vrcholů na výslednou plochu.

Místo 
průse-
číku

Počet 
průsečí-
ků

Typ 
průsečí-
ku

Řídicí polygon T-Spline plocha

Hraniční 2 Ostrý 
roh

Hraniční 3 Ostrý 
roh

Hraniční 4, 5, 6, 
…

Zlom
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Vnitřní 3 Hvězdi-
cový 
bod (G1 
hladký)

Vnitřní 3 T-bod 
(C2 hla-
dký)

Vnitřní 2 T-bod 
(C2 hla-
dký)

Vnitřní 2 T-bod 
(C2 hla-
dký)

Vnitřní 4 Běžný 
řídicí 
bod (C2 

hladký)
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Vnitřní 5 Hvězdi-
cový 
bod (G1 
hladký)

Vnitřní 6, 7, 8… Hvězdi-
cový 
bod (G1 
hladký)

Jakmile je řídicí polygon korektně rozvržen, vyberte všechny křivky a 
rozdělte je v průsečících příkazem tsSplitCurves. Nyní již můžete vytvořit 
plochu!

C. spuštění příkazu tsFromLines
Po vytvoření úsečkových segmentů spusťte příkaz tsFromLines. Tvar mo-
delu je ovlivněn třemi volbami: rozvržení plošek (Face Layout), přidání 
zlomů (Add Creases) a označení T-bodů (Mark T-points).
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Face Layout: volby rozvržení plošek vám umožní zvolit topologii plošek 
objektu a zadat nezbytné informace pro vytvoření plochy. V příkazovém 
řádku si můžete vybrat z několika voleb:

ModificationType=Faces. Umožňuje vypínat a zapínat plošky ve výsledné 
ploše. Kliknutím na plošku tuto plošku vypnete a příkaz automaticky os-
tatní plošky přeskupí tak, že se pokusí co nejlépe odhadnout váš záměr. 
Pokud chcete plošku zase zapnout, klikněte na její hranu. Objeví se 
výběrové menu se seznamem případných plošek, které náleží k vybrané 
hraně. Stačí jen vybrat požadovanou plošku.

ModificationType=Priority. Umožňuje rychleji zvolit rovinné oblasti 
řídicího polygonu a ušetří vám spoustu klikání, pokud jste vytvořili řídicí 
polygon vytažením 2D polygonu. Pomocí okna vyberete rovinnou oblast 
řídicího polygonu a stisknete Enter. 

pokud chcete vidět volbu Priority v akci, podívejte se na následující
krátké video: media.tsplines.com/priority.mov

Tip

Výchozí model s volbou Face La-
yout 

Model natočený pro výběr Priori-
ty 

Po prioritním výběru

MaxAutoFace: vám umožní určit, které plošky budou automaticky zap-
nuty. Hodnota představuje počet hran každé plošky. Výchozí hodnota 
jsou 4 hrany, což znamená, že příkaz automaticky vytvoří všechny plošky, 
které budou mít až 4 hrany. Pokud se ve vašem řídicím polygonu nachází 
5- nebo 6-hranné oblasti, může být vhodné nastavit v této volbě vyšší 
hodnotu. Pokud nechcete, aby příkaz automaticky odhadoval, které 
plošky má zapnout, nastavte tuto volbu na 0.

Volba Face layout s MaxAutoFace = 4. 
Protože žádná oblast není obklopena 
pouze 4 hranami, nebyla vytvořena 
žádná ploška.

MaxAutoFace = 5. Byly vyplněny 
všechny plošky s 5 hranami.

MaxAutoFace = 6. Všechny plošky až 
do 6 hran byly vyplněny automaticky 
a plocha je připravena na náhled.
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MaxManualFace. Při modifikaci plošek se někdy při kliknutí na hranu za 
účelem zapnutí plošky objeví dlouhý seznam sousedících plošek. Délku 
tohoto seznamu můžete omezit volbou MaxManualFace. Pokud chcete 
například vidět pouze plošky s maximálním počtem 6 hran, nastavte 
tuto volbu na 6. 

SimpleBorderLoops. Tato volba umožní příkazu detekovat, zda existuje 
smyčka, která probíhá kolem celé hranice plochy (např. podstava válce). 
Volba je standardně zapnutá, pokud si generování tohoto typu ploch 
nepřejete, můžete ji vypnout. 

Volba Simple border loops zapnutá (vlevo) a vypnutá (vpravo).

Add Creases: Kliknutím na příslušné hrany můžete pomocí volby Add 
Creases naznačit, kde se v modelu mají vyskytovat ostré hrany.

Mark T-points: určení T-bodů v modelu umožní definovat oblasti lokál-
ních detailů, které budou hladce (C2) návazné na zbytek plochy.   

Žlutá značí, že T-bod bude přidán, ale bude ihned prodloužen, protože je 
buď příliš blízko n-úhelníku nebo hvězdicového bodu. 

Červená znamená, že T-bod na této pozici nemůže ležet. Pokud se vysky-
tuje červená úsečka nebo bod, plocha nebude vytvořena.

Zelené body v režimu T-bodů označují hvězdicovité body.

V této volbě jsou trojhranné body označeny barvou. Kliknutím je můžete 
přepínat mezi T-body (T-points) a hvězdicovými body (star points).
Modré a žluté úsečky signalizují T-body a ukazují ve směru vlivu T-bodu. 
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Příklady indikace T-bodů
Řídicí polygon Volba Mark T-Point T-Splines plocha Popis

Identifikovány T-body 

Identifikovány 
hvězdicové body

Identifikovány 
hvězdicové body

Identifikovány 
hvězdicové body

Proveďte náhled modelu abyste 
zkontrolovali, jak bude výsledná 
plocha vypadat a stiskem klávesy 
Enter vygenerujte T-spline plochu!
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Vytvoření 3D řídicího polygonu

Při použití příkazu tsFromLines pro vytvoření 3D plochy z jednoduché 
2D skici nejprve vytvořte 2D řídicí polygon a poté příkazem tsThicken 
přidejte 3. rozměr. 

1. 2D skica 2. 2D řídicí polygon

3. 2D T-spline z řídicího polygonu     4. 3D T-spline (s tloušťkou)

Dalším obvyklým postupem je vytvoření rovinného řídicího polygony a 
jeho následného vytažení. Příkazem tsExtrudeLines vytáhnete 2D řídicí 
polygon do 3D řídicího polygonu.

2D řídicí polygon (vlevo), 3D řídicí polygon (uprostřed) a T-spline plocha (vpravo).
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Řešení problémů

Pokud máte problémy s generováním plochy nebo pokud je výsledek ve volbě Face 
Layout zmatený, je to pravděpodobně způsobeno tím, že se úsečky přesně ne-
protínají. Existují dvě řešení. První je překreslit úsečky a do každého jejich průniku 
vložit bod. Nebo použijte tsSplitCurves pro rozdělení existujících úseček. Po jejich 
rozdělení budou jejich průsečíky v příkazu tsFromLines korektně rozpoznány. 

Příklad zmatených ploch.

Příklad správného rozvržení ploch (vlevo) a odpovídající T-spline plocha (vpravo)

Postup při řešení problémů:

a. Rozgrupujte segmenty. Někdy může použitý nástroj úsečky seskupit.
b. Rozpojte segmenty. Pro prevenci nežádoucích průniků je vhodné rozdělit lomené 
čáry na samostatné úsečky.
c. Rozdělte křivky. Spusťte příkaz tsSplitCurves pro rozdělení všech úseček v jejich 
průsečících. Tento nástroj použijte také pro jejich kontrolu.

Zobrazení v tsSplitCurves. Příklad špatných průsečíků (měla by zde být kolečka s 5 průsečíky, ne 7). 

d. Vyberte duplicitní křivky (VybratDuplikáty) a smažte je. Při tvorbě plochy 
představují duplicitní křivky problém. Také ručně zkontrolujte křivky, které jsou po-
dobné, ale ne totožné. Tyto podobné křivky příkaz VybratDuplikáty nevybere.
e. Vyberte defektní objekty (VybratPoškozenéObjekty) a smažte je. Někdy mohou 
kratičké segmenty, vzniklé špatným rozdělením, vygenerovat divné průsečíky, kvůli 
kterým tento nástroj selže. 
f.  Vyberte krátké křivky (VybratKrátkéKřivky) a smažte je.
g. Rozdělte křivky. Je vhodné se naposledy ujistit příkazem tsSplitCurves, že jsou již 
všechny vstupní úsečky korektní.
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Vytvoření T-Splines potažením křivek

Obrázek 34 příklad potažené T-spline plochy.

V příkazu tsLoft vyberte křivky v pořadí, v jakém mají vytvořit plochu. Po 
stisku klávesy Enter můžete změnit volby potažení; až budete spokojeni, 
stiskněte opět Enter pro dokončení potažení. Křivky budou potaženy 
podle nastavených voleb a vygenerují novou T-spline plochu.

Volby (jsou stejné jako v příkazu Rhina Potáhnout)

tsLoft
Potažení T-spline plochou je užitečné při vytváření ploch, které obsahují 
proměnlivé detaily, protože tento příkaz dokáže vytvářet T-body (neúpl-
né řady řídicích bodů). Díky tomu bude v méně detailních oblastech 
méně řídicích bodů a plocha se bude lépe editovat. Počet řídicích bodů v 
T-spline potažené ploše je ovlivněn každou křivkou.

Okno voleb tsLoft
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LoftStyle

Normal: plocha je “normálně” napnutá mezi křivkami. Tato volba je vhod-
ná pro křivky, které tvoří relativně rovnou plochu a nebo je mezi nimi 
velká mezera. 

Tight: plocha těsně následuje originální křivky. Tato volba je vhodná, 
pokud křivky “zahýbají” za roh.

Uniform: zaručuje, že každý řídicí bod ovlivňuje plochu identickým 
způsobem, bez ohledu na to, jak moc je plocha editována. 

Příklad potažené plochy s volbou Normal (vlevo), Tight (uprostřed) a Uniform (vpravo).

Loft exactness

Určuje, jak přesně bude plocha procházet křivkami.  

Křivky Minimální T-spline potažení (málo řídicích bodů)

Přesné T-spline potažení (nejvíce řídicích bodů)  Střední T-spline potažení (více řídicích bodů)

Minimal: není zaručeno, že plocha bude křivkami procházet, ale každá 
řada řídicích bodů bude mít stejný počet řídicích bodů jako vstupní 
křivky. 

Exact: plocha bude procházet křivkami, ale bude mít víc řídicích bodů 
než minimální varianta.

Moderate: výsledkem je plocha s méně řídicími body než u volby Exact, 
ovšem s přesnější definicí plochy než s volbouMinimal. 
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Close Loft
Vytvoří uzavřenou plochu, která pokračuje od poslední křivky zpět k 
první. Volba je dostupná až po výběru minimálně tří křivek.

Příklad uzavřeného potažení.

Dynamic preview
Umožní náhled v reálném čase při změně voleb. 

Cross sections options
V okně voleb příkazu tsLoft máte možnost třídění křivek. Výběrem křivek 
a jejich přesunováním nahoru a dolů pomocí šipek můžete měnit jejich 
pořadí. Použití volby cross sections můžete předejít, pokud křivky byly 
vybrány až po spuštění příkazu v pořadí, v jakém mají být potaženy.

Příklad špatného pořadí potahování křivek.

Align Curves
Klikněte na konec křivky pro otočení jejího směru.

Příklad špatně otočené křivky.
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From NURBS surface From Rhino mesh From .obj file

Autor: Ricardo Amaral Autor: al2000

7. Převod sítí a NURBS ploch na T-Splines 

tsConvert
Převod NURBS plochy, sítě z Rhina nebo ze souboru .obj na T-spline je 
díky příkazu tsConvert operace na jedno kliknutí myši.

Převod NURBS na T-splines
Jakoukoliv nestříhanou NURBS plochu stupně 3 lze přímo převést na T-
spline, protože T-spline plochy mají v Rhinu všechny stupeň 3. 
NURBS plochy stupně 4 a vyššího lze také převést na T-Splines a během 
převodu budou rekonstruovány na stupeň 3.
I NURBS plochy stupňů 1 nebo 2 lze převést na T-Splines. Ve volbách T-
Splines se nachází položka “Rebuild when increasing degree” při převodu 
z NURBS ploch 1. nebo 2. stupně na T-Splines. Je-li tato volba zatržena, 
bude plocha rekonstruována, což může mírně změnit její tvar. Pokud 
volba zatržena není, bude zvýšen stupeň plochy. Tím se zajistí, že se tvar 
plochy nezmění; nicméně v modelu se budou nacházet zlomy a bude 
proto obtížnější hladce tuto T-spline plochu deformovat. 
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Rady pro převod NURBS na T-Splines : Pokud v Rhinu vytváříte NURBS 
plochu již se záměrem jejího převodu na T-splines, držte se následujících 
doporučení:

1. Použijte nejmenší nutný počet řídicích bodů pro popis daného tvaru. 
V případě potřeby plochu rekonstruujte. Jedním z důvodů, proč 
převádět NURBS na T-spline, je lepší editace plochy a ta je tím snazší, 
čím méně bodů plocha má. 

Extrémní snížení počtu řídicích bodů bez změny tvaru. Zleva doprava: vstupní 
křivky; tažení po 1 trase (U:46 V:6, celkem 276 bodů); rekonstruovaná plocha (U:12 
V:6, celkem 72 bodů); převedená T-spline plocha (U:12 V:6, celkem bodů se skrytými 
tečnými manipulátory.

2. Pokud máte T-spline plochu a chcete sloučit NURBS s T-spline, 
uvažujte nejprve o rekonstrukci NURBS, aby měla o 2 vyšší počet U/V 
řídicích bodů než je počet viditelných T-spline vrcholů.

Příklady NURBS ploch s různými počty řídicích bodů a jejich převodu na T-splines 
(zobrazeno v polygonovém T-spline režimu).
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3. Pokud převádíte spojenou plochy, která se skládá z nestříhaných 
NURBS ploch, snažte se, je-li to možné, aby jejich čáry plynuly přes 
společné hranice souhlasně. T-splines může sloučit NURBS dohro-
mady dokonce i když izočáry nenavazují, ale výsledná plocha bude 
lépe editovatelná, když budou izočáry plynout souhlasně než když 
bude mít každá plocha jiný směr izočar. 

Příklad souhlasných (vpravo) a nesouhlasných (vlevo) izočar.

4. Stříhané NURBS plochy převedené na T-splines ztratí informaci 
o střihu. Mnoho spojených ploch a modelů v Rhinu se skládá ze 
stříhaných NURBS ploch. Proto převod dokončeného NURBS modelu 
z Rhina do T-Splines za účelem další editace obvykle není schůdná 
cesta, ačkoliv budoucí verze T-Splines budou podporovat střihové 
křivky. Nicméně existuje zajímavý postup pro převod stříhaných 
NURBS do T-Splines. 

Stříhaná NURBS plocha (vlevo). Převedená T-spline plocha (vpravo).
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Převod sítí Rhina na T-splines
Rhino osahuje sadu nástrojů pro práci se sítěmi. Najdete je v menu Síť.

Pomocí těchto nástrojů je možné vytvářet a editovat jednoduché 
polygonové objekty. Tyto sítě lze převést na T-splines příkazem tsCon-
vert. Převod sítí na T-splines je jednoduchý. Každý řídicí bod sítě se 
stane řídicím bodem T-spline. T-spline plocha nebude přímo procházet 
body, ale bude je hladce aproximovat. Čím více bodů v síti je, tím blíže k 
řídicím bodům bude T-Spline plocha procházet.

Převod sítí na T-Splines
1x1x1 polygonový kvádr 1x1x1 T-spline 10x10x10 polygon. kvádr 10x10x10 T-spline

Nepokoušejte se přímo převádět .stl soubory na T-Splines:   Mnoho 
sítí, importovaných do Rhina, jsou buď .stl soubory z naskenovaných dat 
nebo sítě vytvořené ze spojených ploch příkazem Síť. Tyto sítě nejsou 
dobrými kandidáty na převod do T-splines hned ze dvou důvodů. 

Různé typy sítí v Rhinu

.stl z naskenovaných 
dat

Síť ze spojené plochy Hrubá (low-res) síť

Nepokoušejte se o 
přímý převod na T-
splines.

Nepokoušejte se o 
převod na T-splines.

Tento typ sítě je pro 
převod na T-splines 
nejlepší.

T-spline plocha 
převedená z (3)

Model od Animax Designu

Za prvé, pokus o převod může způsobit, že Rhinu dojde volná paměť. 
T-spline plochy vyžadují více paměti než sítě. Sítě jsou “hloupé” - jsou 
tvořeny navzájem propojenými body v prostoru. T-splines jsou daleko 
složitější - každá T-spline plocha uchovává potřebný počet informací pro 
výpočet vyhlazené verze sebe sama, což vyžaduje více paměti. A za dru-
hé, pokud převedete hustou síť na T-spline, bude obtížně editovatelná. 
Těžko budete hladce editovat hustý T-spline plný řídicích bodů.
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tsImportOBJ

Převod .obj sítí na T-splines: modely, vytvořené v jiných subdivision 
surface nebo polygonových modelářích, jako je Hexagon, Silo, Maya, 
3DS Max, modo, Blender, Lightwave atd. lze do Rhina importovat jako 
hladkou plochu prostřednictvím T-Splines. Nahrejte buď síť do Rhina a 
poté spusťte příkaz tsConvert a nebo síť importujte a převeďte najednou 
příkazem tsImportOBJ.

Téměř každý balík pro subdivision surface modelování má vlastní způsob 
vytváření zlomů (creases) v ploše. Protože jsou to proprietární technolo-
gie, ztěžuje to kompatibilitu a při převodu do T-splines nemusí vypadat 
plocha identicky.

Při exportu ze subdivision surface modeláře se také ujistěte, že expor-
tujte základní síť v té nejhrubější podobě. T-Splines model automaticky 
vyhladí. Také se snažte, aby síť obsahovala převážně čtyřúhelníky a mini-
mum trojúhelníků. 

Jako příklad se podíváme na následující T-spline plochy. Jedna plocha 
je převedena z hrubého polygonového modelu; druhá je převedena 
z jemné polygonové sítě. Model s malým počtem řídicích bodů bude 
jednoznačně lépe editovatelný.

Hrubá (nebo základní) síť v subdivision surface modeláři 
Silo.

Jemnější síť v tomtéž modeláři.

T-spline model převedený z hrubé sítě.  T-spline model převedený z jemnější sítě. Editace je 
obtížnější.

Příkaz tsImportOBJ pracuje pouze s jedním objektem. Pokud je ve scéně 
více objektů, exportujte je samostatně a naimportujte je do Rhina jeden 
po druhém. Toto omezení už neplatí v Rhinu 4 SR 6.
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3. část:
Seznamujeme se s T-spline plochami
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8. Anatomie T-spline ploch

T-Spline v hladkém režimu   T-Spline v polygonovém režimu

T-spline plochy obsahují plošky, hrany a vrcholy a můžete je zobrazit jako 
hrubou síť nebo jako hladkou plochu, podobně jako subdivision surfaces. 
T-spline plochy mohou obsahovat díry, zlomy, mohou být otevřené nebo 
uzavřené, čtyřhranné nebo vícehranné, mohou obsahovat čtyřúhelníky 
nebo n-úhelníky a místa lokálních detailů a stále to je jediná plocha. 
Všechny T-splines v Rhinu mají stupeň 3.

Otevřený a uzavřený T-spline s otvory 

Uzavřený T-spline se zlomy

Otevřený, pravoúhlý T-spline

Uzavřený, nepravoúhlý T-spline

Otevřený T-spline s lokálním detailem

 T-spline plocha s trojúhelníky

Některé z mnoha typů tvarů, které lze vyjádřit pomocí T-splines.
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T-splines definují čtyři typy vrcholů (nebo řídicích bodů): T-body, 
hvězdicové body, tečné manipulátory a normální řídicí body. Tyto 
vrcholy se rozlišují podle jejich valence (počet hran sbíhajících se 
v tomto vrcholu) a hladkosti. Pokud pochopíte základní vlastnosti 
vrcholů, budete moci daleko lépe modelovat pomocí T-splines.

9. Typy vrcholůTyp vrcholu Valence Hladkost
T-bod 3 (nebo 2) Spojitá křivost (C2)
Hvězdicový bod 3, 5, 6, 7, 8, … Spojitá tečnost (G1)
Normální řídicí bod 4 (na hranici i 2, 3 

nebo 4)
Spojitá křivost (C2)

Tečný manipulátor 1, 2 nebo 3 Řídí tečnost na 
zlomu nebo hraně 
plochy (C0)

Když zobrazíte body příkazem BodyZapnout, zobrazí se na všech 
vrcholech podobné manipulátory. Pokud chcete rozlišit T-body 
nebo hvězdicové body, spusťte příkaz tsLayout. 

BodyZapnout tsLayout identifikuje T-body a hvězdicové body



51

Body na ploše

Řídicí body T-Splines leží mimo plochu, stejně jako u NURBS, ale 
zatržením volby  “Display Control Points on Surface” v panelu voleb 
T-Splines můžete zvolit, že řídicí body budou ležet na ploše.  Budete 
je pak moci přesunovat přímo po ploše.

Volby zobrazení T-Splines (vlevo). Plocha s řídicími body mimo plochu (uprostřed) a na ploše (vpravo)..

Tečné manipulátory

Tečné manipulátory řídí tečnost T-spline plochy na zlomu nebo na 
hraně plochy. Tečné manipulátory na ploše existují u všech zlomů a 
hran; jejich viditelnost ale můžete zapnout nebo vypnout. Existují 
tři režimy viditelnosti - Display All, Display None a Display Moved. 
Display Moved je výchozí a zobrazí pouze ty tečné manipulátory, 
které byly záměrně editovány uživatelem; všechny ostatní tečné 
manipulátory zůstanou skryté.
 

Příklad automaticky přemístěných tečných manipulátorů. Zůstávají 1/3 vzdálenosti mezi svými řídicími body a jejich 
sousedem.

Skryté tečné manipulátory, které nebyly záměrně editovány 
uživatelem, jsou při přesunutí souvisejících řídicích bodů au-
tomaticky přemístěny. Jakmile je tečný manipulátor přesunutý 
uživatelem, nebude už nikdy přemístěn automaticky.

Příklad záměrně  přemístěných tečných manipulátorů uživatelem. Při přesunu řídicích bodů se již nepřemístí.
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T-body: ukončovací linky detailů

T-splines mohou na rozdíl od NURBS obsahovat neúplné řady 
řídicích bodů. Tyto řady jsou zakončeny T-body, odtud název T-
splines. T-body lze vytvořit mnoha příkazy, například vložení hrany, 
vložení bodu, členění plochy, slučování a svařování a používají se 
pro omezení rozsahu detailu pouze na část plochy. Plocha kolem 
T-bodů zůstane hladká a nebude se natahovat nebo lámat. Mate-
maticky řečeno jsou T-body křivostně spojité (C2).

T-body omezují detail na hrany T-spline plochy.   NURBS plocha musí mít po celé délce plné sady izočar pro 
zachování stejné míry detailů.

Hvězdicové body: vytváření nečtyřhranných ploch 

Hvězdicové body umožňují existenci nečtyřhranných T-splines. 
Hvězdicové body mohou být vygenerovány příkazy jako je 
vytažení, smazání plošky a sloučení. V hvězdicových bodech je 
obtížnější řídit tvar T-spline, takže byste je měli používat jen pokud 
je to nezbytné. Hvězdicové body umisťujte spíše na plošší části plo-
chy, kde je pravděpodobnější, že výsledek bude esteticky uspoko-
jivý. Mezi nevhodná místa pro hvězdicové body patří ostřejší části 
modelu jako hrany se zlomy, oblasti kde se výrazně mění křivost 
nebo hrany otevřených ploch. 

Hvězdicové body také ovlivňují způsob převodu T-spline na 
NURBS. Když je T-spline exportován do NURBS, bude v každém 
hvězdicovém bodě rozdělen na samostatné plochy.

T-spline (vlevo) převedený na NURBS (vpravo). Všimněte si, že NURBS je v každém hvězdicovém bodě rozdělený na 
čtyřhranné pláty. Do NURBS ploch byly přidány další řady izočar pro zachování spojitosti ploch.
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Použití T-bodů a hvězdicových bodů v modelu

Pro efektivní modelování s T-splines je velice důležité správné mo-
delování pomocí hvězdicových a T-bodů. T-body se používají pro 
přidávání lokálních detailů omezením sféry vlivu na omezenou část 
plochy. Hvězdicové body se používají tehdy, když model vyžaduje 
použití nečtyřhranné topologie, příkladem mohou plochy s otvory 
(nestříhané), uzavřené plochy, větvení ve tvaru“Y”a podobně.

Existuje pravidlo pro umisťování T-bodů a hvězdicových bodů—
nesmíte je umisťovat příliš blízko sobě, protože T-body souvi-
sí s NURBS geometrií a vyžadují, aby plocha kolem nich byla 
čtyřhranná, zatímco hvězdicové body souvisí se subdivision plo-
chami, které nemusí být čtyřhranné. Poblíž hvězdicového bodu se 
plocha chová jako subdivision ploch, ale poblíž T-bodu se chová 
jako NURBS. Zde je pravidlo: kolem hvězdicového bodu je oblast 
“žádný-T-bod”. Tato oblast má rozsah dvou plošek (počet plošek 
vychází ze stupně plochy; T-spline plochy mají vždy stupeň 3, takže 
rozsah je vždy 2 plošky). Tyto plošky nesmí hraničit s T-body. Je to ta 
samá oblast, která se změní, když přesunete hvězdicový bod. Mimo 
tuto oblast můžete používat T-body zcela volně.

Oblast vlivu hvězdicového bodu (šířka dvou plošek). V této oblasti se nemohou nacházet žádné T-body.

Pro hvězdicové body poblíž T-bodů platí podobné pravidlo. Obsa-
hem tohoto pravidla je, že při přesunutí T-bodu nesmí část plochy, 
která se přitom přesunuje, obsahovat hvězdicový bod.

A dobrá zpráva: dokonce i když tato pravidla porušíte, software 
vaši plochu automaticky upraví tak, aby byla pravidla zachována. T-
body budou “vystrčeny” z regionů hvězdicových bodů a do plochy 
budou přidány další body, které omezí vliv těchto T-bodů. Aby se 
vám snadněji modelovalo, tyto dodatečné body budou skryté do té 
doby, než použijete příkaz tsStandardize.
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Několik příkladů správného použití T-bodů a hvězdicových bodů:
Na tomto jednoduchém modelu si 
můžeme ukázat, jak zhruba použít 
při modelování hvězdicové body. 
Hvězdicové body jsou zde správně 
použity pro vytvoření “nohou” a také 
oblých špiček.

Na tomto modelu vidíte hvězdicové 
body, které jsou použity pro vytvoření 
nestříhaných otvorů v ploše.

Jednoduchý model představuje 
správné použití T-bodů a hvězdicových 
bodů při modelování. Hvězdicové body 
jsou vhodně použity pro vytvoření 
hladkých zakončení špiček. T-body jsou 
použity pro omezení detailu na zostření 
vnitřní hrany prstenu.

V tomto případě jsou hvězdicové body 
nezbytné ve dvou oblastech.

1. Na výběžcích generují potřebnou 
topologii. 

2. Ve středu umožňují vytvořit hladkou 
uzavřenou plochu.

T-body se používají pro přidání detailů. 
Dolní část je mnohem plynulejší a 
má méně izočar než horní část, která 
potřebuje více geometrie pro vyjádření 
vlnitého tvaru.

V tomto modelu sluchátek se 
hvězdicové body používají pro získání 
uzavřených hladkých tvarů, zatímco T-
body jsou využity pro omezení změny 
křivosti na specifickou oblast.
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V tomto komplexnějším modelu 
se hvězdicové body používají pro 
dosažení správné topologie děr a zaku-
lacených konců. T-body umožňují mít 
střední část čistou, bez řídících bodů, 
zatímco tělo a dolní část modelu jsou 
dostatečně detailní.

V tomto modelu jsou T-body skvělými 
pomocníky pro přidání geometrie za 
účelem získání potřebných detailů 
obličeje, zatímco zbytek hlavy zůstává 
z hlediska počtu bodů jednoduchý. 
Hvězdicové body usnadňují vytvořit 
hladké, splývající hrany kolem otvorů 
pro oči a ústa.

V tomto modelu brýlí byly hvězdicové 
body použity pro přizpůsobení 
otevřené části plochy.

V tomto modelu cyklistické helmy 
umožňují hvězdicové body vícenásob-
né otvory v ploše.

V tomto příkladu byly hvězdicové body 
využity ke třem různým účelům: 

1. Vytvoření očí
2. Vytvoření zakulacených bříšek 

prstů  
3. Větvení ve tvaru “Y” v místech 

přechodů mezi prsty a dlaní

T-body umožňují lokálně zahustit 
izočáry za účelem tvarování obličeje, 
zatímco zbytek ruky zůstane jednodu-
chý a snadno editovatelný.
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10. Standardizace (zobrazení všech řídicích bodů)

Program T-Splines je navržen tak, aby byl co nejflexibilnější a 
nejjednodušší, nicméně v zájmu zachování kompatibility s NUR-
BS je nutné T-Splines standardizovat. Standardizace nezmění tvar 
plochy, ale může do ní přidat nové řídicí body, aby byly splněny 
nezbytné geometrické podmínky pro převod do NURBS. Ačkoliv 
je standardizace vždy prováděna v hladkém režimu T-spline, jsou 
přidané řídicí body standardně skryté. Pokud tyto body chcete 
vidět, použijte příkaz tsStandardize.

Když standardizujete plochu, všechny T-body do vzdálenosti dvou 
izočar od hvězdicových bodů (žlutý region na obrázku) budou 
protaženy, až budou T-body (zvýrazněné červeně) odděleny od 
hvězdicových bodů minimálně dvěma izočarami. 

Nestandardní T-spline. T-body jsou příliš blízko 
hvězdicového bodu. 

Standardní T-spline. T-body a hvězdicové jsou odděleny 
alespoň dvěma ploškami.

Pokud je váš model již ve standardní formě, nic se po spuštění 
příkazu tsStandardize nestane. Pokud převedete nestandardní 
T-spline na NURBS, bude automaticky před převodem standardizo-
ván.

11. Stříhání T-Splines
T-Splines můžete stříhat, ale při stříhání se převedou na NURBS. To 
znamená, že je doporučeno, abyste v T-Splines nejprve prováděli 
deformace a zkoumání tvaru modelu a až na konci model stříhali.
 

  (Nahoře) T-spline. (Dole) stříhaný T-spline převedený na NURBS.
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Alternativa ke stříhání: “bezestřihový” T-spline

Když je NURBS plocha stříhána, je na tuto plochu promítnuta křivka 
a část plochy vně této křivky je pro uživatele neviditelná.  T-Splines 
nabízí alternativu ke stříhání — nestříhaný model s detaily, které 
vypadají jako stříhané.

Přínosem tohoto postupu je, že výsledný model bude mít řídicí 
body přímo na hraně “falešného střihu”, takže s nimi můžete ma-
nipulovat. Nestříhané plochy také můžete sloučit dohromady a 
získáte skutečný, vodotěsný Boolean! Tato možnost bude v příštích 
verzích automatizována, zde je zatím ruční proces.

Vytvoření “bezestřihové” T-spline plochy

1. T-spline plocha a střihová křivka. 2. Křivku ofsetujte směrem ven.

3. Proveďte dělení a smažte všechny 
plošky, které se dotýkají křivky. 

4. Rekonstruujte křivky (aby měly stejný počet 
řídicích bodů jako hranice díry) a potáhněte je 
příkazem tsLoft.

5. Svařte body ručně a obdržíte výsled-
nou T-spline plochu.
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Další příklad nestříhané plochy

1. Ofsetujte střihovou křivku a promítněte ji na 
plochu. 

2. Smažte plošky, které se dotýkají křivky.

3. Rekonstruujte a potáhněte křivky (tsLoft). 4. Přidejte plošky pro zaplnění mezer.

5. Svařte vrcholy.
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4. část:
  Jak modelovat s T-Splines

Při modelování s T-Splines hraje velkou roli koncept kontroly 
nad plochou. T-Splines poskytují více kontroly  nad každou 

částí plochy než NURBS—T-Splines umožňují uživateli kamkoliv 
přidávat řídicí body, vytahovat části ploch atd. Většina příkazů T-
Splines ale slouží k obecnému tvarování plochy, ne k dodržování 

přesných rozměrů. Přesné rozměry byste měli vytvářet pomocí 
příkazů Rhina.
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12. Deformace T-spline: editační režim

Při modelování v T-Splines budete plochy často táhnout nebo nao-
pak tlačit. Musíte mít nezbytně po ruce nástroje, které to provedou 
rychle. Proto jsme v Rhinu vytvořili nový “editační režim”, který obs-
ahuje optimalizované nástroje pro vytahování a zatlačování plochy.  
Editační režim aktivujete kliknutím na nějakou ikonu manipulátorů 
nebo gripů T-Splines: 

Pro vyvolání editačního režimu klikněte na tuto ikonu

Identifikačním prvkem editačního režimu je “heads-up display”, 
který je umístěn v pravém horním rohu aktivního pohledu. 

Heads-up Display v editačním režimu

Heads-up display nabízí informace o speciálních funkcích 
editačního režimu: o manipulátoru, režimu gripů, režimu tažení, 
horkých klávesách a o tom, které objekty ve scéně jsou právě 
vybrané. Položky zobrazené modrým textem lze klikáním přepínat. 
Editační režim ukončíte klávesou ESC.

Manipulátor:  přesun,  otočení,  velikost
Manipulátory vám umožní rychle otáčet, zvětšovat, zmenšovat a 
přesunovat části modelu. T-Splines přináší tyto čas šetřící pomůcky 
do Rhina z animačních programů. Manipulátory obsažené v T-
Splines lze aplikovat na všechny objekty T-Splines i Rhina, včetně 
NURBS a polygonových sítí.

Manipulátor aktivujete kliknutím na jednu z ikon manipulátoru. 
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Manipulátor pro přesun

Pro použití manipulátoru Transform nejprve vyberte gripy, které 
chcete přesunou. Dále táhněte osy manipulátoru v požadovaném 
směru, pokud chcete omezit pohyb na osu X, Y nebo Z. Manipulátor 
se při přejezdu myší zvýrazní, aby vám pomohl rozlišit, zda vybírá-
te osu mynipulátoru nebo grip. Tažení disku{ manipulátoru omezí 
pohyb na roviny XY, XZ nebo YZ. Tažení středové krychle umožní 
neomezený pohyb. 

Režim přesné vzdálenosti

Kliknutím na osu manipulátoru vyvoláte v příkazovém řádku výzvu 
k zadání přesné vzdálenosti pro přesun. Zadáním záporného čísla 
přesunete vybrané objekty v záporném smyslu osy. Kliknutím na 
disk manipulátoru přesunete objekt x jednotek v obou osách dané 
roviny. Pokud na osu kliknete omylem a hodnotu zadávat nechcete, 
stiskněte klávesu ESC pro zrušení výzvy.

Přesun o přesnou vzdálenost s manipulátorem.

Manipulátor pro otočení

Manipulátor pro otáčení zobrazuje kolem každé osy otáčení 
kružnici . Chová se podobně jako manipulátor pro přesun: tažením 
kružnice vyvoláte otáčení; kliknutím na kružnici vyvoláte číselné 
zadání úhlu. Během tažení vidíte numerickou odezvu. Pokud 
při tažení podržíte Shift, bude otáčení probíhat ve skokových 
přírůstcích 5 stupňů. 
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Manipulátor pro velikost

Podobně jako u manipulátorů pro otáčení a přesun měníte tažením 
příslušné osy měřítko objektu(ů) v 1D. Kliknutím na osu získáte 
možnost číselného zadání měřítka. Například hodnota 2 zdvojnás-
obí velikost objektu, 0.5 jej zmenší na polovinu. Pro změnu velikosti 
ve 2D táhněte šedý disk, který přísluší k dané rovině. Pro změnu ve 
3D vyberte středovou krychli. 

Pivot - kotevní bod

Umístění pivotu manipulátoru lze změnit kliknutím na ikonu pivotu. 
Díky tomu budete moci otáčet nebo měnit velikost excentricky z 
jedné strany modelu a ne z prostředku. 

Tip při přesunování pivotu je vhodné zapnout si úchopové režimy 
Rhina, abyste jej mohli přesunout k nějaké hraně nebo bodu.

Nastavení pivotu pro manipulátor měřítkaulator

Výchozí umístění manipuláto-
ru měřítka (uprostřed výběru)

Nastavení pivotu na jednu 
stranu

Měřítko (vůči tomuto bodu)
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Nastavení pivotu pro manipulátor rotace

Výchozí umístění manipuláto-
ru rotace

Nastavení pivotu na jednu 
stranu

Otáčení (vůči tomuto bodu)

Gripy pro plošky, hrany, vrcholy a tečny

Uživatelé Rhina důvěrně znají gripy vrcholů, takzvané řídicí body. 
Tyto gripy lze přesunovat myší a tím tvarovat křivky nebo plochy. 
T-spline plochy obsahují řídicí body stejně jako NURBS. T-splines lze 
navíc tvarovat pomocí gripů hran a plošek. Přesunem gripu hrany 
vlastně přesunujete dva vrcholy najednou a přesunováním plošky 
přesunujete najednou všechny vrcholy této plošky.

Gripy hran Gripy plošek Gripy vrcholů

T-spline gripy plošek a hran se zvýrazňují při přejetí myší, takže 
výběr je znázorněn ještě před tím, než jej provedete. T-spline gripy 
vrcholů zvýrazňují selekci při zapnutém editačním režimu. 

Režim tažení
Kliknutím na modrý text v heads-up displeji lze přepínat režim 
tažení manipulátoru mezi CPlane, View, World a UVN. Díky tomu 
budete moci táhnout objekty rovnoběžně s konstrukční rovinou, s 
pohledem, s globálními osami X a Y nebo s plochou. Tato funkčnost 
je přímo zabudována v příkazu Rhina RežimTažení (DragMode).
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Horké klávesy
Když je manipulátor aktivní, nelze použít klávesnici k zadávání 
příkazů Rhina, pokud není kurzor umístěn v poli příkazového řádku 
nebo pokud nejsou horké klávesy vypnuté. Klávesnice je místo 
toho vyhrazena horkým klávesám T-Splines (viz. kapitola Pokročilý 
editační režim).  Pokud s T-Splines teprve začínáte, bude lepší, když 
si horké klávesy vypnete, aby vás nemátla nemožnost zadávat 
příkazy z klávesnice. Jakmile však začnete s T-Splines modelovat 
seriózně, vřele doporučujeme, abyste horké klávesy využívali, 
protože významně šetří modelovací čas.

Vybrané objekty
Heads-up displej zobrazuje seznam aktuálně vybraných objektů. To 
je užitečné, protože někdy je například obtížné vizuálně určit, kolik 
řídicích bodů je vybráno. Heads-up displej vám pomůže zjistit, zda 
jste omylem nevybrali bod i na druhé straně modelu, pokud se více 
bodů nachází v zákrytu a podobně.

Hladký a polygonový editační režim

T-spline lze zobrazit jako hladkou plochu nebo jako hranatou 
polygonovou síť. U složitých modelů může být manipulace v 
polygonovém režimu mnohem rychlejší, zatímco hladký režim se 
používá pro posouzení estetiky a rozměrů modelu. Mezi těmito 
režimy přepínáte tak, že vyberete objekt, jehož zobrazovací režim 
chcete přepnout a kliknete na ikonu tsSmoothToggle. Pokud jste v 
editačním režimu, můžete také stisknout klávesu TAB pro přepnutí 
režimu všech T-splines ve scéně.

T-spline plocha v hladkém (vlevo) a polygonovém (vpravo) režimu.
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Hladký režim: hladký režim zobrazuje skutečný tvar vaší Tspline 
plochy. Skrytá zobrazovací síť hladkého režimu je vytvářena vlast-
ním převodníkem T-Splines, nikoliv převodníkem (“mesherem”) Rhi-
na. Hustotu T-spline sítě můžete globálně změnit ve volbách Rhina 
v záložce display options nebo u každého objektu v okně Vlastnosti 
objektů (okno v Rhinu vyvoláte klávesou F3.) Je zde kompromis 
mezi rychlostí a kvalitou — s hrubými sítěmi se rychleji manipuluje, 
hladší sítě mohou být na manipulaci pomalejší. 

Pro rychlou změnu kvality zobrazovací sítě vstupte do editačního 
režimu a zapněte horké klávesy. Pro přepínání kvality převodu T-
Splines na sítě mezi nízkou, střední a vysokou stiskněte numerickou 
klávesu 1, 2 nebo 3. Hodnoty převodu přiřazené těmto klávesám lze 
změnit v záložce voleb zobrazení T-Splines. 

Tip  

Polygonový režim: polygonový režim pomáhá získat lepší 
představu o přesunované nebo přidávané geometrii a při práci s 
velkými modely má rychlejší odezvu. 

Polygonový režim také toleruje non-manifold geometrii, například 
před svařováním, kdy se dotýká pouze jeden vrchol. Pokud přidáte 
do objektu v hladkém režimu neplatnou geometrii, přepne se do 
polygonového režimu do doby, než problém odstraníte.

Manifold a non-manifold plochy Tip

Manifold plocha je taková, kde každá plocha má jasný rub a líc. 
Každá hrana by se neměla stýkat s více jak dvěma ploškami a 
plošky, které sdílí vrchol, musí také sdílet hranu, náležící k tomuto 
vrcholu (Möbiova páska není manifold, protože u plochy nelze určit 
rub a líc.) Non-manifold T-splines lze zobrazit pouze v polygonovém 
režimu a před přepnutím do hladkého režimu je musíte opravit.1, 2 a 3 jsou non-manifold oblasti plochy.  Svařením bodu v (1) a smazáním plošek označených (2) 

a (3) se z plochy stane manifold.
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Použití příkazů Rhina s T-splines

Použití příkazů Rhina při tvorbě T-spline modelu může být význam-
nou posilou vaší práce v T-Splines. Je to další důležitý rys T-Splines: 
žádný další program pro organické modelování není vestavěný do 
Rhina a neumožňuje vám tím pádem ani využívat v průběhu mode-
lování skvělé funkce Rhina pro tvorbu ploch. 

Některé příkazy Rhina převedou T-spline plochu na spojenou 
plochu, nicméně mnoho dalších příkazů plně spolupracuje s T-
Splines a po svém vykonání zanechá objekt ve formátu T-spline. 
Další příkazy Rhina, zvláště příkazy UDT, fungují nejlépe, když jsou 
aplikovány na řídicí body T-spline plochy. Například při ohýbání 
bude T-spline plocha převedena na spojenou plochu a poté bude 
deformována, ale ohýbání všech řídicích bodů T-spline provede 
deformaci při současném zachování T-spline plochy. 

Podrobný seznam příkazů Rhina a jejich chování ve spojení s T-
splines naleznete v příloze. 
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Příkazy T-Splines pro přidávání a mazání geometrie
Přidávání detailů Přidávání ploch Mazání detailů a ploch

 Rozčlenit plošku  Vytáhnout plošku  Smazat

 Vložit hranu  Vytáhnout hranu  Odstranit zlom

 Vložit řídicí bod  Tloušťka stěny

 Zlom

13. Přidávání a mazání geometrie

Při tvorbě tradičních NURBS modelů jsou složité tvary často 
vytvořeny z mnoha částí pomocí stříhání a kombinování ploch. 
Vytváření složitých T-spline ploch podléhá odlišnému přístupu. 
Tvary se vytváří tažením a vytlačováním plochy, přidáváním dalších 
detailů a slučováním a svařováním objektů pro získání organických 
tvarů. Na konci modelování můžete přidávat přesné detaily pomocí 
příkazů Rhina.

Existuje několik příkazů pro přidávání a mazání detailů v T-spline 
ploše. 
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Přidávání detailů

Subdivide face - Rozčlenit plošku

Rozčlenění plošky je nejjednodušším způsobem přidávání detailů 
do modelu v T-splines. Vyberte plošku a spusťte příkaz tsSubdivide-
Face. Ploška bude rozčleněna na čtyři. 

Simple
Rozčlenění plošky v tomto jednoduchém režimu plochu změní; 
učiní ji plošší a ostřejší (bude mít více izočar). Tento nástroj může 
být velice užitečný pro přidávání detailů do rovinných plošek, které 
takto rychle rozčleníte a získáte další řídicí body. 

Exact
Rozčlenění plošky v přesném režimu zachová tvar plochy. Přesné 
režimy v příkazech tsInsertEdge a tsInsertPoint jsou jedinečné funk-
ce T-Splines a umožňují vám přidávat další detaily bez deformační 
změny plochy. V některých oblastech plochy, například poblíž 
hvězdicových bodů, musí být kvůli zachování tvaru plochy přidány 
další řídicí body.

Příkaz má dvě volby: simple a exact. Subdividing a face
Box 
mode

Smooth 
mode

Původní T-spline plocha 
(nahoře polygonový, dole 
hladký režim).

Jednoduché rozčlenění 
plošky. Tvar sítě zůstane 
nezměněn, ale plocha 
bude plošší.

Přesné rozčlenění. Tvar 
sítě se změní, ale plocha 
zůstane nezměněna.
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Rozčlenění plošky poblíž hvězdicového bodu
Polygo-
nový 
režim

Hladký 
režim

Původní T-spline plocha 
(nahoře polygonový, dole 
hladký režim).

Jednoduché rozčlenění 
plošky.

Přesné rozčlenění. Byly 
rozčleněny další plošky, 
aby plocha zůstala poblíž 
hvězdicového bodu přesná.
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Insert control point - Vložit řídicí bod

Příkaz tsInsertPoint umožňuje vložit do hran body. Také umožňuje 
protáhnout existující řídicí body. Příkaz použijete tak, že klikněte na 
hranu, do které chcete vložit body.

Před Během Po

Příkaz má dvě volby: simple a exact. 

Simple lze použít v hladkém i polygonovém režimu. Přidání bodu 
jednoduchým vložením nedojde k přesunu žádného jiného řídicího 
bodu, tvar plochy se ale pravděpodobně změní.

Inserting control points
poly-
gonový 
režim

Hladký 
režim

T-Spline plocha Jednoduché vkládání bodů Přesné vkládání bodů

Exact nezmění tvar plochy. Můžete ho provést pouze v hladkém 
režimu a může přidat více řídicích bodů, než jste si přáli, stejně jako 
může posunout již existující řídicí body, aby zabránil změně tvaru 
plochy. Režim “Exact” v příkazu tsInsertPoint také  standardizuje 
plochu, protože vkládání bodů se současným zabránění tvarové 
změny plochu lze provádět pouze na standardní ploše.
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Příklad přesného vkládání bodů pobléž hvězdicového bodu

T-Spline plocha Vložení prvního bodu

Vložení druhého bodu a dokončení příkazu Přidají se automaticky další řídicí body pro 
standardizaci
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Body lze vkládat po jednom, více najednou, rovnoběžně i 
diagonálně k plošce.

Příklad vložení jednoho bodu

T-Spline plocha Jednoduché vložení bodu

Řídicí body plochy Oblast vlivu



73

Příklad vložení více bodů najednou (rovnoběžně)

T-Splines plocha Vložení prvního bodu Vložení druhého bodu Vložení třetího bodu

Vložení čtvrtého bodu Řídicí body plochy Ovlivněná oblast
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Příklad vložení více bodů najednou (rovnoběžně, úhlopříčně a v bodě)

T-Splines plocha Vložení prvního bodu (v bodě - on 
point)

Vložení druhého bodu Vložení třetího, čtvrtého a pátého bodu 
(úhlopříčně)

Vložení šestého a sedmého bodu 
(rovnoběžně)

Řídicí body plochy Ovlivněná oblast
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Příklad vložení jednoho bodu poblíž hvězdicového bodu

T-Spline plocha Jednoduché vložení bodu

Řídicí body plochy Standardizace plochy odhalí přidané hrany

Řešení problémů: při nesprávném použití nástroje pro vkládání 
řídicích bodů by se mohlo stát, že si plochu zesložitíte. Pamatujte 
si zlaté pravidlo modelování s T-splines: hvězdicové body a trojú-
helníkové a n-úhelníkové plošky používejte pouze tam, kde je to 
nezbytně nutné. Pokud příkaz pro vložení bodů nevytvoří žádné 
trojúhelníky nebo hvězdicové body, bude výsledná plocha čistá. 

Nejčastější chybou při vkládání řídicích bodů je vytvoření mode-
lu, který lze zobrazovat pouze v polygonovém režimu a nelze jej 
převést do hladkého režimu. Tuto chybu lze napravit příkazem 
tsLayout.
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Insert edge - Vložit hranu

Hrany lze vkládat příkazem tsInsertEdge. Pokud chcete tento příkaz 
použít, vyberte plošky nebo hrany, kam chcete vložit novou hranu a 
hranu přidejte.

Před Během Po

Příkaz má dvě volby: simple a exact. Tyto volby mají stejný účinek na 
plochu jako obdobné volby v příkazech tsSubdivideFace a tsInser-
tPoint.  

Exact nezmění tvar plochy, ale může dojít k přidání dalších řídicích 
bodů.

Simple se může použít v polygonovém i hladkém režimu. Přidání 
bodu jednoduchým vložením nezmění polohu žádných dalších 
bodů, ovšem tvar plochy se zřejmě změní.

Hrany lze vkládat do částečných i úplných smyček plošek, prstenců 
hran a smyček hran. Na vložené hrany reagují úchopové režimy 
Rhina a pokud jsou vypnuté, můžete je umisťovat zcela volně. Na 
následujících obrázcích vidíte způsob využití jednotlivých výběrů v 
příkazu tsInsertEdge.

Vybrána častečná smyčka plošekEdge Do smyčky plošky byla přidána hrana 
(režim Simple)

Křivost plochy se změnila
Jednoduché vložení do částečné smyčky plošek
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Vybrána částečná smyčka plošek Do smyčky byla přidána hrana (režim 
Exact)

Křivost plochy se nezměnila

Vybrán částečný prstenec hran Byla přidána hrana (režim Simple) Křivost plochy se změnila

Vybrán částečný prstenec hran Byla přidána hrana (režim Exact) Křivost plochy se nezměnila

Přesné vložení do částečné smyčky plošek

Jednoduché vložení do částečného prstence hran

Přesné vložení do částečného prstence hran
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Vybrána částečná smyčka hran Hranu lze vložit (režim Simple) jen na 
jednu stranu...

…nebo na obě strany smyčky hran

Vybrána částečná smyčka hran Hranu lze vložit (režim Exact) jen na 
jednu stranu...

…nebo na obě strany smyčky hran

tsInsertEdge lze také použít k vytvoření měkkého zlomu.

Jednoduché vložení částečné smyčky hran

Přesné vložení částečné smyčky hran
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Crease - Zlom

Příkazem tsCrease můžete na hranách T-spline vytvořit perfektně 
ostré zlomy. Při použití tohoto příkazu vyberete hrany pro vytvoření 
zlomů a stisknete Enter.

Před During Po

Tangency - Tečnost

Pro řízení tečné návaznosti zlomu na zbytek plochy použijte tečné 
manipulátory. Tečné manipulátory nejsou standardně viditelné; 
zapnete je políčkem Tangency Handles na stránce voleb T-Splines. 
Tečné manipulátory lze mazat příkazem tsRemoveCreases, čímž 
dojde k vyhlazení plochy.

 Tečné manipulátory zlomu jsou zobrazeny žlutě
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Vliv zlomů: Stejně jako všechny řídicí body T-Splines a NURBS i 
řídicí body zlomů ovlivňují plochu do vzdálenosti dvou plošek. 
To znamená, že pokud má jedna hrana zlom, budou mít další dvě 
hrany ve smyčce částečný zlom a třetí hrana už nebude mít zlom 
žádný. 

Vliv zlomů

a. hrana na které bude zlom b. po vložení zlomu

c. zvětšený obrázek (b) s pruhy zebry. Jak se zlom rozpouští do plochy. 1: Hrana se zlomem. 
2 a 3: Vliv zlomu (1) částečně slábne. 4: Za oblastí vlivu zlomu je plocha již hladká.
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Chování zlomu poblíž hvězdicových bodů: vliv zlomů má poblíž 
hvězdicových bodů jisté neblahé důsledky. Pokud je na jakékoliv 
hraně hvězdicového bodu zlom, objeví se zlomy i na všech hra-
nách vycházejících z tohoto bodu - stejně jako ze všech bodů až tři 
hrany daleko. Proto je doporučeno aplikovat zlom na všechny hrany 
hvězdicového bodu nebo na žádnou z těchto hran - nebo příkazem 
tsInsertEdge vložit poblíž hvězdicového bodu měkký zlom.

Hrana T-spline kvádru Ostrý zlom vložený příkazem tsCrease. Objeví se tečné mani-
pulátory (je-li v tsOptions zapnuta jejich viditelnost). Všimněte 
si, že zlom pokračuje tři hrany od hvězdicového bodu.

Měkké zlomy (Soft creases)
Někdy si můžete přát, aby bylo na hraně místo ostrého zlomu malé 
zaoblení. Tzv. měkké zlomy, v některých polygonových programech 
nazývané “vážení hran” (edge weighting), lze vytvořit příkazem 
tsInsertEdge.

Ostrý zlom (tsCrease) Měkký zlom (tsInsertEdge)
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Měkký zlom v rohu: Místo vložení ostrého zlomu vložte hranu. 
Vložením těchto hran blízko původní hrany docílíte efektu 
měkkého zlomu

Hrana T-spline kvádru Smyčka hran (zvýrazněna) vložena příkazem 
tsInsertEdge pro malý poloměr (0.05)

Smyčka hran vložena příkazem tsInser-
tEdge pro malý poloměr (0.2)

Smyčka hran vložena příkazem tsInsertEdge 
pro malý poloměr (0.4)

Měkký zlom na vytažení (extruzi): když vytahujete sloupco-
vý útvar, můžete řídit zaoblení vršku a spodku sloupu vložením 
smyček hran příkazem tsInsertEdge (nebo provést vícenásobné 
vytažení). Smyčky hran lze poté přesunovat a měni tak poloměr 
zakřivení. 

Extruze Nahoru byla vložena smyčka hran pro 
zmenšení zaoblení...

…a druhá do paty sloupu.



83

Přidání plochy

Extrude face - Vytáhnout plošku

Vyberte plošku nebo plošky. Spusťte příkaz tsExtrude Když 
přesunujete manipulátorem plošky (faces), bude kolem původní 
plošky přidán “sloup” nových plošek, které ji propojí s plochou. 

Před Během Po

Vytahování více plošek: dvě nebo více současně vybraných plošek 
bude vytaženo v podobě jednolitého výčnělku. Pokud chcete mezi 
vytaženými ploškami udělat mezeru, vytáhněte je postupně. 

Dvě plošky vytažené jedna po druhé
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Tip Vytahování nečtyřhranných plošek

Někdy je žádoucí vytáhnout a nečtyřhrannou plošku, abyste získali 
více kontroly nad vytaženými body. Zde je jeden způsob vytvoření 
a vytažení oválné 6hranné plošky:

Vyberte hranu Smažte hranu Vyberte dva body Příkazem Měřítko1D 
body oddalte

Vyberte plošku 

Vytáhněte plošku Další dvě vytažení. 
Vytažení je podlouhlé, 
protože na bocích 
jsou dva T-body.

V příkazu tsLayout klikněte na “T” pro 
změnu na hvězdicové 
body; ukončete příkaz.

Nyní je extruze 
vyvážená.

Vytahování se symetrií: pro vytažení přes hranici symetrie vyberte 
plošky na obou stranách hranice symetrie. Pokud vyberete jenom 
jednu plošku, bude na každé straně symetrie provedeno samostat-
né vytažení.

Vytahování přes osu symetrie
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Extrude edge - Vytáhnout hranu

Vytahování hran vám umožní přidat na hranici modelu další geo-
metrii. Vyberte hranu nebo hrany, které chcete vytáhnout a spusťte 
příkaz tsExtrude. Vytažení hran je povoleno pouze na okraji ploch.
 

Vyberte celou hranici Spusťte tsExtrude Přesuňte hrany

Vytahovat lze individuální hrany i celou hranici.

Vyberte hranu / hrany pro vytažení Spusťte tsExtrude Přesuňte hranu

Tip Vytažení hran do hladkého okraje T-Splines  

Pokud je na hraně T-spline modelu zlom, zde je způsob, jak ho ods-
tranit. Tento tip je velice důležitý, protože může značně zlepšit vaše 
modelování!

T-spline plocha Byly vytaženy dvě hrany. 
Všimněte si, že plocha má 
zlomy; to proto, že hranice 
obsahuje ostrý vnitřní roh, 
který “protlačí” zlom do 
zbytku plochy přes izočáry.
 

Jednou z možností vyhla-
zení této plochy je přidání 
kompletní smyčky hran. 
Vyberte všechny hrany 
plochy. 

Vytáhněte tyto hrany. Všimněte 
si, že se topologie hran změní a 
všechny body hran nyní budou 
mít valenci 3, která je pro 
hladké tvary nejlepší.
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Thicken - Tloušťka

Příkaz tsThicken umožňuje rychle vytvořit hrubou kořepinu nebo 
dát ploše tloušťku. 

Před Tloušťka (hladké kraje)

tsThicken nevytváří přesné skořepiny; vytvoří editovatelné těleso 
s minimálním počtem řídicích bodů. Pro tvorbu přesných skořepin 
použijte příkaz Rhina OdsaditPlochu (OffsetSrf ) který je přesný v 
rámci nastavené globální tolerance.
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Tloušťka stěny otevřených ploch: tento příkaz vezme plochu a 
udělí ji tloušťku tak, že ji odsadí a propojí obě plochy podél hran. 
Uživael může specifikovat tloušťku zadáním číselné hodnoty nebo 
ukázáním pomocí kurzoru myši. Tloušťka se měří v každém bodě 
plochy ve směru její normály. 

Otevřená T-spline plocha Tloušťka 3 jednotky, hrany bez zlomů Tloušťka 3 jednotky, hrany se zlomy

Volba DirectionType umožní definovat tloušťku kolmo (Normal) k 
ploše nebo kolmo ke každému vrcholu (PerVertexNormal).

T-spline plocha Thicken (Normal) Thicken (PerVertexNormal)

Volby
Volba CreaseEdges umožní na “tlusté” ploše vytvářet ostré hrany.

Tloušťka uzavřené plochy: pokud je plocha uzavřená, příkaz Thic-
ken vytvoří druhou, samostatnou plochu.

T-spline má zadanou tloušťku, výsledkem je žlutá plocha. Ořezová rovina ukáže obě plochy.

Když příkaz Thicken vytvoří sebeprotínající plochu: tsThicken 
nekontroluje, zda výsledný objekt neprotíná sám sebe; pokud je 
zadaná tloušťka vyšší než minimální křivost objektu, plocha bude 
protínat sebe sama. Proto doporučujeme model vizuálně posoudit. 
Nežádoucí průsečíky lze odstranit ručně editací řídicích bodů.
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Mazání detailů a plochy

Delete - Smazat

Příkaz Delete umožní z modelu mazat plošky, hrany a vrcholy.
  

Mazáním plošek mažete části modelu. Mazání plošek je alternativou ke stříhání a 
výsledný model bude editovatelný.

Mazání hran a vrcholů modelu vede ke změně jeho křivosti.

Mazáním odstraňujete hrany z plochy. Je to podobné jako příkaz Rhina
OdstranitUzel, až na to, že lze mazat i částečné hrany. 

Smazáním vrcholu dojde také ke smazání všech hran, které se v něm sbíhají.
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Tip místo klikání na tuto ikonu raděij použijte klávesu Delete na kláves-
nici!

Mazání versus stříhání plošek: Mazání plošek je pro tradiční NUR-
BS modeláře zcela nový koncept. Je to alternativa ke stříhání plo-
chy. Na rozdíl od stříhání dojde ke skutečnému odstranění plošek z 
modelu, na jehož okrajích zůstanou konečné hrany s řídicími body, 
zatímco při stříhání je odstřižená část plochy “skrytá”. Více srovnání 
stříhání a mazání plošek najdete v kapitole Stříhání T-Splines.

Mazání plošek versus stříhání

Střihací křivka a stříhaná plo-
cha.

Výsledek po vykonání operace 
Rhina Stříhat. Část plochy je 
“neviditelná”, ale její řídicí body 
jsou stále viditelné.

Konečný výsledek po smazání 
T-Splines plošek. Hrany plochy 
leží na střihací křivce. 

Tip: jak pomocí mazání plošek vytvořit “bezestřihový” T-spline

Smažte všechny 
plošky, které protínají 
křivku.

Po smazání. Vyberte krajní hrany. Vytáhněte hrany. Přemístěte ručně 
řídicí body tak, aby 
hrana plochy ležela na 
střihací křivce.

“Bezestřihový” 
T-spline.

Jednou z výhod je, že 
hrana je skutečná a lze 
ji vytáhnout.
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Pro jemnější kontrolu 
plošky před smazá-
ním rozčleňte.

Vyberte krajní hrany. Vytažení hrany a 
přemístění bodů.

“Bezestřihový” 
T-spline.

Smazáním může vzniknout neplatná plocha: Většinu mazání lze 
provádět buď v polygonovém nebo hladkém režimu. Někdy však 
může vzniknou neplatná plocha a T-spline se v takovém případě 
automaticky přepne do polygonového režimu. T-spline pak musíte 
nejprve opravit, abyste jej mohli zobrazit v hladkém režimu. 

Mazání plošek, které se dotýkají pouze svými rohy: pokud 
smažete plošku tak, že se jiné plošky budou dotýkat pouze rohem, 
bude tato plocha v hladkém režimu neplatná a bude zobrazena v 
polygonovém režimu..

Neplatná plocha (plošky se dotýkají 
jen svými rohy). Dotyčná místa jsou 
označena červenými tečkami. 

Po přidání této plošky bude plocha 
platná. 

Platná plocha.

Tip Vytvoření díry v T-spline s okrouhlými okraji

Tuto plošku smažeme. Po smazání jsou rohy 
ostré. 

Vyberte hranici díry. Vytáhněte všechny hrany. Díra 
je nyní oválná bez ostrých rohů.
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Remove creases - Odstranit zlomy

Příkaz tsRemoveCreases odstraní zlomy v T-spline ploše. Zlomy 
jsou v T-Splines definované tečnými manipulátory, když je smažete, 
plocha se vyhladí. Vyberte hrau se zlomem a spusťte příkaz. Zlom 
bude smazán a plocha bude hladká.

Před Drátový model levého obrázku s tečnými 
manipulátory

Po odstranění zlomu

Tip Tečné manipulátory lze zapnout a vypnout. Pokud je v ploše zlom, 
ale v režimu zobrazení vrcholů nevidíte žádné tečné manipulátory, 
klikněte na ikonu Tečný manipulátor! 
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Kombinování ploch

Fill hole - Vyplnit díru 

Příkaz tsFillHole vyplní díry v T-spline ploše. Pro vyplnění díry 
spusťte příkaz a klikněte na hranu díry. Model zůstane editovatelný 
jako jedna plocha.

Zaplnění jedné díry.

Díra v T-spline ploše Díra vyplněná příkazem tsFillHole

Můžete vyplnit více děr najednou.
Lze vyplnit více děr najednou. Zde byla předem 
vybrána jedna hrana z každé díry.  

Díry byly vyplněny příkazem tsFillHole

Zaplnění nepravidelných děr.      
Příkazem tsFillHole lze vyplnit 
dokonce i díry se složitými ne-
pravidelnými okraji.

Díra byla zaplněna, nicméně 
příkazem tsInsertPoint byste 
měli vložit dodatečné hrany, 
protože tato n-hranná ploška 
nebude stínovaná tak, jak je 
žádoucí. 

Byly vloženy zvýrazněné 
hrany.

Výsledná hladká plocha.



93

Weld points - Svařit body

Příkaz tsWeld vám umožní svařit body uvnitř jedné T-spline plochy 
nebo kombinovat dvě T-spline plochy do jedné. 

Před Po

Pokud jsou dva body vybrány před spuštěním, příkaz automaticky 
zprůměruje jejich vzdálenost.

Pokud jsou body vybrány po spuštění, bude první bod přesunutý 
na pozici druhého bodu.
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Když jsou svařeny body samostatných T-splines ploch nebo při 
zaslepení díry v jedné T-spline ploše se často první pár svařených 
bodů zbarví červeně. Červený bod znamená, že momentálně nelze 
zobrazit hladkou verzi T-spline. Jakmile na této hraně svaříte další 
bod, červená barva zmizí a T-spline lze zobrazit v hladkém režimu.

Pokročilejší příklad svařování. První pár bodů byl vybrán před spuštěním příkazu 
a každý bod byl při svaření přesunutý na půl cesty. Druhé dva body byly vybrány 
jednotlivě po spuštění příkazu, nejprve pravý a pak levý, takže pravý bod se při 
svařování přesunul na pozici levého. Třetí pár bodů byl vybrán opět po spuštění, 
nejprve levý a pak pravý.
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Unweld points - Zrušit svar bodů

tsUnweld zruší svar bodů v T-spline ploše. Nesvařené body 
zůstávají na identické pozici, dokud je nepřesunete. 

Byl vybrán prostřední bod. zrušení jeho svaru zůstaly na identické 
pozici 4 totožné řídicí body. 
 

Řídicí body byly přesunuty a vidíte, že 
již nejsou propojené.

Každý “rozvařený” bod bude rozdělen na N bodů, kde N je počet 
hran, které s v tomto bodě původně sbíhaly. 

Append - Připojit

Příkaz tsAppend připojí k T-spline novou plošku. Je to podobné 
jako příkazy pro vytažení hrany a zaplnění díry. 

Připojení plošky mezi dvěma částmi modelu.

Připojení zahajte výběrem otevřeného T-spline modelu. Vyberte 
bod na hraně model, kde chcete začít připojovat (je výhodné zap-
nout si úchopové režimy Rhina). Klikejte na body v prostoru pro 
označení hranic plošky, kterou chcete připojit a ukončete uchope-
ním vrcholu na stejné hraně, jako originální bod v modelu. 

Připojení plošky k modelu.
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Merge edges - Sloučit hrany

Příkaz tsMerge vám umožní sloučit hrany v jedné T-spline ploše 
nebo kombinovat dvě T-splines plochy do jedné. Vyberete dva 
řetězce hran a sloučíte je dohromady. 

Kombinování ploch pomocí slučování hran

1. Vyberte smyčku  
krajních hran ploch     
A a B

2. Slučte hrany 3. Vyberte smyčku 
krajních hran ploch 
AB a C

4. Slučte hrany

Slučování hran jedné plochy

1. Vyberte hrany 2. Slučte je 3. Vyberte hrany 4. Slučte je
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Slučování předem vybraných hran (preselekce)

1. Vyberte hrany obou ploch 2. Slučte je

Slučování následně vybraných hran (postselekce)

1. Spusťte příkaz tsMerge. Vyberte hrany jedné 
plochy a poté vyberte hrany druhé plochy.

2. Hrany první plochy budou přesunuty na po-
zici hran druhé plochy a poté budou sloučeny.
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Příklad slučování hran

1. Tři různé T-Spline plochy. 2. Vyberte každou řadu hran 
pro svaření. Všimněte si, že plo-
chy mají různý počet hran (2 
na levé ploše a 3 na pravé).

3. Plochy se parametricky 
sloučí a na hranici sloučení 
vzniknou T –body.

4. Vyberte hrany pro sloučení. 
Všimněte si, že můžete 
sloučit celou hranici plochy s 
částečnou hranou jiné plochy.

5. Při stejném počtu hran na 
obou stranách bude sloučení 
čistější.

6. Můžete také sloučit hrany té 
samé plochy. Vyberte hrany.

Příkaz tsMerge je podobný jako tsWeld, nicméně tsMerge je 
unikátní v tom, že vám umožní sloučit dvě plochy s nenavazujícími 
izočarami do jediné plochy.

7. Výsledná T-spline plocha.
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14. Modelování se symetrií

 tsSymmetry umožní zrcadlit, sloučit a symetricky upravovat část 
modelu. Pro definici symetrie vytvořte polovinu (nebo jinou část) 
modelu (nebo smažte vše kromě této části modelu) a poté na ni 
aplikujte symetrii.

Plný model (autor: Ricardo Amaral) Polovina byla smazána  Aplikace symetrie; při přesunu jednoho 
boku se přesune i druhý

Radiální symetrie: T-splines umí i symetrii v radiálních řezech.
1/8 modelu anuloidu Aplikována radiální symetrie Extruze na symetrickém objektu

Když má T-spline model symetrii, budou izočáry na hranici symetrie 
zvýrazněny, abyste je zřetelně viděli (výchozí barva je zelená, lze ji 
změnit v tsOptions v panelu Display). T-Spline symetrie je nezávislá 
na historii v Rhinu.

Vytváření primitiv se symetrií: T-spline primitivy lze vytvářet s 
axiální nebo s radiální symetrií. 

Axiální symetrie: T-splines mohou být symetrické v globálních 
osách x, y, a/nebo z.

symetrie x    symetrie x, y symetrie x, y, z
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Symetrii lze vypnut příkazem tsSymmetryOff. Po vypnutí syme-
trie je jediným způsobem, jak opět symetrii obnovit, smazání části 
modelu a opětovném spuštění příkazu pro symetrii pro zrcadlení 
této části.

Volby
Weld: určí, zda chcete svařit vrcholy na hranicích modelu. Weld=No 
kombinuje části do jednoho objektu, ale nesvaří vrcholy.

Vytvoření symetrie v osách x a y z tohoto segmentu, bez a se svařením (Tolerance=10)    

Tolerance: Pokud nastavíte Weld=Yes, všechny vrcholy na hranici 
symetrie budou svařeny, pokud jejich vzdálenost spadá do této 
tolerance.

SymmetrySegments=8
FacesPerSegment=1

SymmetrySegments=8
FacesPerSegment=2

SymmetrySegments=16
FacesPerSegment=1

SymmetrySegments: toto číslo udává, kolikrát bude původně vybra-
ná plocha symetricky zrcadlena. 
FacesPerSegment: řady plošek v každém segmentu radiální syme-
trie.
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Sweep: úhlové stupně, přes které se bude symetrie rozprostírat.

Sweep = 360 Sweep = 270

RadialPlane: definuje, ve které rovině bude objekt zrcadlen.

Příklad radiální symetrie s RadialPlane=ZY
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5. část:
 Jak exportovat T-splines
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14. Převod T-spline na NURBS plochy
Jednou z velkých předností T-splines před klasickými subdivision plochami je to, že převod Tsplines na 
NURBS je 100% přesná operace na jedno stisknutí tlačítka, která nedeformuje plochu a uchovává spo-
jitost. Pokud jste již dokončili tvorbu svého modelu s nástroji T-splines, převeďte jej do NURBS a exportuj-
te do jiného programu nebo pošlete do výroby.

tsConvertToRhinosurf

Existují dva způsoby převodu T-spline plochy do NURBS Rhina. Prvním z nich je spuštění příkazu tsCon-
vertToRhinosurf. Druhým je spuštění příkazu Rhina. Pokud příkaz vyžaduje NURBS plochu, převede se 
T-spline automaticky na NURBS.

Jedna nečtyřhranná T-Splines plocha.

Několik čtyřhranných NURBS ploch.

Převod T-spline na NURBS vyžaduje, aby byl T-spline rozdělen na čtyřhranné regiony. Pro ovlivnění 
hladkosti a hustoty NURBS změňte volbu “Set star smoothness” na stránce voleb T-Splines. T-Splines jsou 
v hvězdicových bodech G1 hladké; nicméně pokud plocha v hvězdicových bodech není vizuálně tak 
hladká, jak byste si přáli, může změna tohoto parametru pomoci. 
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15. Převod T-spline na polygonovou síť
T-splines lze převést na sítě pro renderování nebo výrobu 
příkazem tsMesh i příkazem Síť (Mesh). T-splines lze také expor-
tovat jako hrubou (low-poly) síť ve formátu .obj. 
 

tsMesh

tsMesh vezme jako vstup T-spline plochu a vytvoří polygonovou 
síť. 

tsMesh obvykle vytvoří pro T-Spline optimálnější síť než příkaz Síť 
v Rhinu, protože tsMesh pracuje s T-body. tsMesh lze také použít 
na NURBS plochy a spojené plochy. 

Volby
UseTolerance určuje, zda použít zadaný počet dělení na plošku 
nebo zda proložit plošku v toleranci.

Tolerance je hodnota tolerance. Příkaz tsMesh vytvoří dostatečně 
hustou síť, aby v žádném bodě nebyla od T-spline vzdálenější, 
než je tato hodnota. 

Zleva: T-spline plocha; polygonová síť, tolerance=0.1; polygonová 
síť,tolerance=0.01.
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DivisionsPerFace je počet dělení každé T-spline plošky. Pokud je 
UseTolerance=No, pak bude každá ploška dělena přesně tolikrát, 
jaká hodnota je zadána a ne více, dokonce i kdyby došlo k výraz-
né ztrátě detailů. 

T-spline plocha (nahoře) převedená na síť (dole). Zleva: DivisionsPerFace: 1, 2, 3, 
4.

Je-li UseTolerance=Yes, pak DivisionsPerFace představuje mi-
nimální počet dělení každé plošky, ale v případě potřeby bude 
počet dělení vyšší, aby bylo dosaženo požadované tolerance.

Tip tsMesh spolupracuje s historií Rhina. Před spuštěním tohoto 
příkazu zatrhněte ve stavovém řádku tlačítko Zaznamenávat 
historii a jakákoliv úprava T-spline se okamžitě promítne do sítě. 

Příkaz Rhina Síť (Mesh)
Příkaz Rhina Síť lze aplikovat na T-spline stejně, jako na NUR-
BS plochy Rhina. Další informace o tomto příkazu najdete v 
nápovědě Rhina. 
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Export převážně obdélníkové T-spline sítě jako .obj
Vyberte T-spline v polygonovém režimu a exportujte jej jako .obj. 
Exportovaná síť bude převážně obdélníková, kromě plošek s 
triagnulovanými T-body. 

Zleva: T-spline v polygonovém režimu, hladký T-spline v Rhinu.

Zleva: síť exportovaná do subdivision surface modeláře (šipky ukazují na plošky 
s T-body, které budou v subdivision surface modeláři triangulovány). Vyhlazená 
síť v subdivision surface modeláři.
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6. část:
 Pokročilé modelování s T-Splines 
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16. Pokročilý editační režim: horké klávesy a selekce

T-splines přináší do Rhina nový styl editace, který obsahuje optimalizované nástroje pro vytahování a 
zatlačování plošek.  

Editační režim lze zapnout a vypnout kliknutím na ikonu T-Spline manipulátoru.
       
Většina funkcí editačního režimu bude probrána v kapitole věnované editačnímu režimu. Zde si 
vysvětlíme dvě dodatečné funkce: horké klávesy a pokročilá selekce (výběr).

Horké klávesy
Horké klávesy jsou v editačním režimu standardně povoleny. Pokud je chcete vypnout, klikněte na mo-
drý text v heads-up displeji. Když jsou horké klávesy zapnuté, nelze použít klávesnici k zadávání příkazů 
Rhina, pokud přímo neumístíte kurzor do příkazového řádku.

 
Standardně jsou horkým klávesám přiřazeny příkazy pro T-Spline manipulátor a výběr objektů.

Heads-up displej s povolenými horkými klávesami.

Použití horkých kláves výrazně zrychluje práci při masivní editaci T-spline modelu. Pokud jednou rukou 
ovládáte myš a druhou měníte režimy gripu a manipulátory a voláte funkce programu, vaše práce se 
dramaticky zrychlí. Horkým klávesám lze přiřadit příkazy T-Splines i Rhina ve volbách horkých kláves 
T-Splines. 
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V roletovém políčku můžete vybrat další T-Spline příkazy a přiřadit je horkým klávesám.

Příkazy Rhina lze zadat z klávesnice a přiřadit je rovněž horkým klávesám.
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Zvýrazňování výběru

Příklad postselekce v Rhinu. 

Příklad preselekce v T-Splines.

 V editačním režimu jsou při najetí myší zvýrazňovány všechny T-spline gripy pro plošky, hrany a vrcholy. 
To je zásadní rozdíl oproti tradiční metodě Rhina, které zvýrazňuje objekty až po jejich výběru. V Rhinu 
kliknete na objekt a objekt se vybere. Pokud je na tomto místě více objektů, zobrazí se výběrové menu, 
ve kterém můžete zvolit požadovaný objekt. V editačním režimu je při najetí myší na T-spline příslušný 
grip zvýrazněn a když kliknete myší, je vybrán. Díky tomu stačí k výběru méně klikání myší. 
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Výběr

Když je kreslení výběru zapnuté, můžete kliknout a táhnout přes gripy, abyste je přidali do výběru, aniž 
byste na ně museli klikat individuálně a držet přitom klávesu Shift.

Klikněte na první plošku, 

držte stisknuté tlačítko myši a kreslením přidávejte další plošky.

 Tyto příkazy pro výběr (Paint, Grow, Shrink, Edge Loop a Edge Ring)  urychlují manipulaci s gripy v 
editačním režimu. Každý z těchto příkazů lze vyvolat kliknutím na jeho ikonu nebo pomocí jeho horké 
klávesy.

Paint selection - Kreslit výběr
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Grow selection - Rozšířit výběr

Zleva: původně vybraná ploška, rozšíření a opětovné rozšíření výběru.

Shrink selection - Zúžit výběr

     
Zleva: Počáteční vybraná plošky, zúžení výběru a další zúžení výběru.

Když je vybrán jeden nebo více gripů, tento příkaz přidá do 
výběru jejich sousední gripy.

Když je vybrán jeden nebo více gripů, tento příkaz z výběru 
odebere všechny krajní gripy.
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Edge loop - Smyčka hran

Jednoduchá smyčka hran

Vícenásobné smyčky hran

Dvojím poklepáním na hranu vyberete celou smyčku hran 
bez použití ikony nebo horké klávesy! 

Tip

 Pro hrany: když je vybrána hrana, tento příkaz vybe-
re všechny hrany podél smyčky hran až do kraje nebo 
hvězdicového bodu.
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Pro body: když vyberete dva sousední body, vybere tento 
příkaz zbývající body ve smyčce bodů.

Výběr smyčky řídicích bodů

Pro plošky: když vyberete dvě sousední plošky, vybere tento 
příkaz zbývající body ve smyčce plošek.

Výběr smyčky plošek

Výběr smyčky plošek (vícenásobný výběr)
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Edge ring - Prstenec hran

 Výběr jednoho prstence hran

 Výběr více prstenců hran

Pro hrany: když vyberete hranu, tento příkaz vybere 
všechny hrany podél prstence hran.
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17. Další příkazy
 
Fit to curves - Proložit křivky

Síť křivek 

T-spline pocha

Příkaz tsSkin proloží nečtyřhrannou síť křivek T-spline plochou.
   
Příkaz tsSkin představuje nový způsob tvorby organických modelů, které dokonce mohou obsahovat 
díry a výstupky, ve formě jedné hladké plochy a pomocí jediné operace. tsSkin proloží křivky plochou. ts-
FromLines představuje podobný postup jako tsSkin; jako vstup použijete úsečky a příkaz vytvoří plochu 
s řídicími body v místě styku úseček místo toho, aby jimi prokládal plochu. Protože použití příkazu tsSkin 
je někdy náročnější, nedoporučujeme jej začátečníkům. Nicméně tsSkin může být velice silným nástroje 
pro tvorbu ploch. 
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Tvary, které snadno vytvoříte pomocí tsSkin
Typ 
plochy

Vstupní křivky T-Spline plocha

Nestří-
haná 
plocha s 
otvory

Nečtyř-
hranná 
plocha

Větvení 
ve tvaru 
“Y”
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Tvary, které snadno vytvoříte pomocí tsSkin
Typ 
plochy

Vstupní křivky T-Spline plocha

Uzavře-
ná 
plocha s 
otvory

Otevře-
ná 
plocha s 
výčněl-
ky

Uzavře-
ná 
plocha s 
výčněl-
ky
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Tvary, které snadno vytvoříte pomocí tsSkin
Typ 
plochy

Vstupní křivky T-Spline plocha

Plocha s 
kom-
plexní  
topolo-
gií

tsSkin jako vstup převezme křivky a vytvoří plochu, která 
prochází všemi křivkami. tsSkin je podobný jako příkaz Rhi-
na SíťKřivek (NetworkSurface);zásadní rozdíl je ale v tom, 
že tsSkin lze využít pro tvorbu nečtyřhranných modelů. 
tsSkin obykle vyžaduje více vstupních křivek než příkaz 
Rhina SíťKřivek. 

Během jedné relace příkazu tsSkin nemůžete vytvořit 
dvě samostatné plochy. Pokud chcete vytvořit více ploch, 
vytvářejte jednu po druhé.

Pokud váš první pokus o vytvoření plochy příkazem tsSkin 
nepřinese dobré výsledky, můžete obvykle zvýšit kvalitu 
výsledné plochy zvýšením počtu křivek, které definují 
budoucí plochu. tsSkin proloží všemi těmito křivkami plo-
chu jak nejblíže je to možné, ale pokud jsou mezi těmito 
křivkami otevřené oblasti, příkazu tsSkin nemusí být jasné, 
jak se plocha mezi těmito křivkami má chovat (například 
zda má být zakulacená nebo rovná). Přidáním více křivek 
získáte lepší kontrolu nad tím, jak bude plocha vypadat.
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Výběr křivek pro dosažení dobrého výsledku v příkazu tsSkin

Princip Španě Dobře
Vytvářejte co nejjednodušší vstupní 
křivky.

Vytvořte křivky, které popisují celou 
plochu.

Rozvržení vstupních křivek pro tsSkin
Správné rozvržení sady vstupních křivek je zdaleka 
nejdůležitější součástí tohoto pracovního postupu. Pokud 
jsou křivky dobré, bude dobrá i plocha. Pokud křivky 
nejsou dobré, může plocha vypadat jako pomačkaný kus 
papíru. Zde je několik příkladů, které vám pomohou určit, 
zda je či není síť křivek dobrá: 

Vždy vytvářejte křivky co nejjednodušší, s co nejmenším 
počtem řídicích bodů, které popisují požadovaný tvar. 

Výsledkem bude hladší plocha v průsečících než kdyby 
křivky pouze definovaly řezy plochy. Nemusíte se starat o 
vzájemné rozdělování křivek v průsečících—o to se příkaz 
postará sám. Křivky by se měl protínat co nejblíže je to 
možné.
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Snažte se dodržovat pokud možno 
stejné rozteče křivek v celé síti.

Používejte 4hranné regiony kdekoliv 
je to možné.

Pokud je to možné, měly by se v 
každém průsečíku setkávat 4 nebo 3 
křivky. 

  
     

Oblasti které mají 3, 5 nebo dokonce více hran budou při 
generování plochy automaticky rozděleny s hvězdicovými 
body. Hvězdicové body nejsou tak hladké jako jiné řídicí 
body, proto se snažte všude používat 4hranné oblasti.

Snažte se, aby se v jednom bodě nesetkávalo více křivek, 
než je nutné. Proč? Řídicí body na průsečíků 4 křivkových 
segmentů a v T-bodech, kde se setkávají 3 křivkové seg-
menty, jsou C2 (křivostně spojité). Řídicí body, ze kterých 
vychází 5 nebo více křivek, nebo ty, ze kterých vychází 3 
křivkové segmenty a jsou to hvězdicové body, nejsou tak 
hladké (jsou G1 spojité). Pokud vám jde o správný tok geo-
metrie, měli byste je používat co nejméně.
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Další příklady špatného rozvrženís

Změna v křivosti bez protnutí jinou čarou. Použití příkazu Kontury (Contour) pro generování 
křivek. Vodorovné a vertikální řezy lodí nejsou dobrým 
vstupem pro tsSkin kvůli trojúhelníkovým a 5-hranným 
oblastem podél hran.

Křivky se neprotínají. Velice krátké křivky. Obvykle pochází z příkaz Vyjmout-
DrátovýModel (ExtractWireframe).
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Vytvoření plochy z křivek pomocí tsSkin

1. krok: Adjust Curve Intersection - nastavení průsečíků křivek
Pro vytvoření plochy je důležitá detekce správných průsečíků křivek. Křivky se standardně berou jako 
protínající se, pokud jejich průnik spadá do tolerance, nastavené ve vlastnostech Rhina. Číslo v textovém 
kolečku, umístěném v průsečíku křivek, nese informaci o tom, kolik křivek se v tomto místě protíná v 
rámci tolerance. Pokud je to pro detekci všech křivek nezbytné, můžete toto číslo zvýšit v rámci příkazu. 

Vstupní křivky.

Zobrazení průsečíků křivek. Tyto křivky se v rámci zadané tolerance neprotínají.

Po zvýšení tolerance jsou nyní křivky brány jako protínající se. 
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2. krok: Topology - topologie
V tomto kroku si můžete vypínat a zapínat viditelnost 
plošek v modelu, označit křivky jako zlomy a specifikovat 
oblasti hladkého přechodu. Volby topologie jsou stejné 
jako v příkazech tsSkin a tsFromLines. Pokud se o volbách 
chcete dozvědět více, podívejte se na příkaz tsFromLines. 

3. krok: Fit parameters - parametry proložení
V tomto kroku můžete určit, jak těsně bude plocha násle-
dovat vstupní křivky. také můžete ovlivnit chování plochy 
mezi vstupními křivkami.

Spans
Volba Spans určuje, jak těsně bude plocha následovat 
křivky prostřednictvím vkládání nových řídicích bodů. 
Standardní hodnota je jednička; to znamená, že v každém 
průsečíku bude vygenerován jeden řídicí bod. Při zvýšení 
hodnoty Spans na 2 bude do křivky vložen další řídicí bod. 
Zvýšením na 3 dojde ke vložení dalšího řídicího bodu a tak 
dále.  Zvyšování této hodnoty vede k lepšímu proložení 
plochy, ale také k vyššímu počtu jejích řídicích bodů.

Zleva: hodnota Spans nastavena postupně na 1, 3 a 6. 

Dole: plocha vygenerovaná s výše uvedenými hodnotami Span.
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Zleva: hodnota Spans na horním segmentu postupně nastavena na 1,2 
a 4. 

Dole: plocha vygenerovaná s výše uvedenými hodnotami Span.

Chord length
Tato volba přináší lepší proložení plochy, pokud máte na 
jedné straně dlouhé a na druhé krátké segmenty křivek.

Zleva: vstupní křivky, Chord length vypnuto, Chord length zapnuto.
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Tight curve fitting
Tato volba nabízí alternativu k prokládání plochy blízko ke 
křivkám.

Fairing
Tato volba zjednodušuje vstupní křivky. 

Stiffness
Pokud je Stiffness nastaveno na 0, získáte plochu, která se 
chová podobně jako mýdlová bublina. Když je tato hod-
nota vyšší, změní se normála co nejméně a výsledek bude 
podobný příkazu HraničníKřivky (EdgeSrf ) v Rhinu. 

Pro vygenerování plochy v tsSkin se nejprve tlačítkem Pre-
view podívejte na náhled a poté klikněte na OK.

Tip tsSkin můžete skriptovat. Pro generování skriptu spusťte 
příkaz v příkazovém řádku v podobě –tsSkin. Po výběru 
křivek klikněte v příkazovém řádku na volbu RecordTo-
Notes. Pokračujte normálně v příkazu tsSkin, jeho volby 
se zobrazí v příkazovém řádku. Po dokončení budete mít 
skript pro vytvoření plochy v Poznámkách (dostupné v 
okně Volby Rhina). Pro přegenerování plochy stačí skript 
kopírovat a vložit do příkazového řádku.
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Split curves - Rozdělit křivky

Pro snazší identifikaci jsou průsečíky barevně kódovány. Číslo v kroužku udává počet křivek, které se zde setkávají.

tsSplitCurves je užitečný pro přípravu sítě křivek před spuštěním příkazů tsFromLines nebo tsSkin.

Použití tsSplitCurves s tsFromLines: korektní generování plošek je klíčovou fází příkazu tsFromLines a 
identifikace průsečíků úseček má zásadní vliv na to, jak budou tyto plošky generovány. Pokud se úsečky 
křižují, aniž by alespoň jedna měla na tomto průsečíku bod, příkaz tsFromLines tento průsečík nepozná. 
Existují dva způsoby řešení. Jedním je překreslení úseček a vložením bodů do jejich průsečíků. Druhým 
je použití příkazu tsSplitCurves pro rozdělení všech úseček v průsečících. Po rozdělení již příkaz tsFromLi-
nes jejich průsečíky pozná.

Použití tsSplitCurves s tsSkin: příkaz tsSplitCurves rozděluje křivky jako součást procesu opláštění 
křivek, ale pokud se chcete vrátit zpět a něco změnit, bude informace o rozdělování ztracena. Pokud 
nechcete rozdělovat křivky při každém spuštění příkazu tsSkin, můžete je rozdělit příkazem tsSplitCurves 
a ušetřit si tak jeden krok v příkazu tsSkin.

Příkaz tsSplitCurves vám umožní rychle rozdělit síť křivek na jednotlivé křivkové segmenty. Můžete jej 
také využít pro identifikaci křivek, které se protínají v rámci tolerance.

tsSplitCurves standardně hledá průsečíky v rámci tolerance, která je nastavená ve volbách Rhina. Pokud 
se průsečíky některých křivek nachází mimo tuto toleranci, můžete toleranci zvýšit, aby bylo nalezeno 
více průsečíků. 
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Flip surface normal - otočit normálu plochy

T-Spline plocha s normálami směřujícími dovnitř (vlevo) a ven (vpravo).

Extract control polygon - Vyjmout řídicí polygon

T-spline plocha (vlevo) s vyjmutými řídicím polygonem (vpravo).

tsFlip je T-spline ekvivalent příkazu Rhina OtočitSměr (Flip) ). Slouží k otočení nor-
mály T-spline plochy.

Příkaz  tsExtractControlPolygon vyjme řídicí polygon (úsečky) z T-spline objektu. 
To je užitečné, protože řídicí polygon můžete upravit, propojit s jinými objekty, 
můžete smazat některé části a poté můžete model vytvořit znovu příkazem ts-
FromLines. Tento příkaz byl často používán zejména před příchodem T-Splines 2.0.
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Flatten points - Zarovnat body

Příkaz tsFlattenPoints zarovná řídicí body do jedné roviny, procházející skupinou 
řídicích bodů.

Příkaz vyžaduje na vstupu alespoň čtyři řídicí body.
Příkaz pracuje s řídicími body T-Splines, NURBS a polygonových sítí.

Zarovnání bodů
Hladký 
režim

Polygo-
nový 
režim

Před zarovnáním bodů Po zarovnání bodů
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18. Oprava T-spline sítě

Někdy mohou části T-spline plochy po převodu do hladkého režimu vypadat 
pokřiveně. Nebo může dokonce dojít k tomu, že se T-splines odmítne přepnout zpět 
do hladkého režimu. V takovém případě je pravděpodobné, že byste měli zaměnit 
T-body a hvězdicové body. Vzpomeňte si, že T-body jsou hladší než hvězdicové body, 
ale v některých částech modlu musí být místo T-bodů použity hvězdicové body. V 
závislosti na tom, jak byl váš model zkonstruován, mohly být některé body navrženy 
jako hvězdicové, i když to měly být spíše T-body a naopak. 
 
tsLayout vám umožní zaměnit T-body a hvězdicové body.

Záměna T-bodů a hvězdicových bodů
V příkazu tsLayout se hvězdicové body a T-body zobrazí jako ikona hvězdičky   

a písmene . Pro změnu T-bodu na hvězdicový bod na bod klikněte a ikona se 
změní. U T-bodu také můžete kliknutím změnit směr, kterým ukazuje. Ne všechny 
hvězdicové body lze změnit na T-body. Zde jsou pravidla:

Hvězdicový bod lze změnit na T-bod, pokud:

                       • valence vrcholu je menší než 4.
                       • výsledná ploška, do které bude T-bod ukazovat, bude čtyřhranná.

Za určitých okolností je změna z T-bodu na hvězdicový bod to a nutným 
požadavkem, aby se mohla plocha zobrazit v hladkém režimu. 
tsLayout také může být užitečný pro získání různých tvarů z vašeho modelu. Podívej-
te se například na postup jak vytvořit a vytáhnout šestihrannou plošku.
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Použití příkazu tsLayout pro opravu chyb tsInsertPoint

Obvyklý zdroj problémů při hladkém 
zobrazení: body vloženy do diagonály 
periodické plochy.

Zobrazení se přepne do polygonového 
režimu a objeví se následující hlášení:

V tsLayout musíte kliknout na tyto T-
body a udělat z nich hvězdicové body.

Nyní jsou to hvězdicové body.
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Po ukončení příkazu tsLayout lze nyní 
plochu zobrazit v hladkém režimu.
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Příloha 1: T-splines a příkazy Rhina
Příkazy Rhina můžete aplikovat přímo na T-spline plochu a nebo na její řídicí body.

Obecným pravidlem je to, že příkazy Rhina, které pracují se spojenými plochami, pra-
cují také s T-spline plochami.  Některé převedou T-spline plochu na NURBS plochu, 
zatímco jiné ji zachovají jako T-spline. Níže najdete rozsáhlý seznam příkazů Rhina s 
popisem jejich účinků na  T-spline plochy.

Použité zkratky:

TS= příkaz pracuje s T-spline plochou podle očekávání. Vstup: T-Spline plocha.
Výstup: T-Spline plocha.

CP= příkaz  pracuje s řídicími body T-splines. Vstup: řídicí body T-spline plochy.
Výstup: T-spline plocha.

TS-NURBS= příkaz pracuje s  T-spline plochou, ale automaticky ji převede na NURBS 
plochu. Vstup: T-spline plocha. Výstup: NURBS plocha.

Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_Align    TS
_Area TS
_AreaCentroid   TS
_AreaMoments TS
_Array TS, CP
_ArrayCrv TS, CP 
_ArrayCrvOnSrf TS, CP
_ArrayPolar TS, CP
_ArraySrf  TS, CP
_Bend  CP 
_Blend     TS
_BlendSrf TS-NURBS
_Boolean2Ob-
jects  

TS-NURBS Všechny 
booleovské ope-
race převedou 
T-Spline plochy 
na NURBS.

Booleovský rozdíl dvou T-spline 
ploch.

_BooleanDiffe-
rence

TS-NURBS

_BooleanInter-
section

TS-NURBS
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Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_BooleanSplit    TS-NURBS
_BooleanUnion  TS-NURBS
_Boss  TS-NURBS
_BoundingBox  TS
_CageEdit TS-NURBS Tento příkaz pracuje s T-spline plochami. 

Pokud vyberete plochu a editujete klec, 
převede ji automaticky na NURBS plochu. 
Editaci pomocí klece nelze aplikovat na řídicí 
body T-spline.

_Cap  TS-NURBS
_ChamferSrf  TS-NURBS
_Check  TS
_Contour TS

T-spline plocha (nahoře) a výs-
ledné kontury (dole).

Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_Copy TS, CP 
_CreateSolid   TS-NURBS
_CreateUVCrv  TS Pracuje se čtyřhrannými regiony T-spline plo-

chy (v jednom okamžiku pouze s jedním).
_CullControlPo-
lygon

TS Tento nástroj 
je užitečný pro 
skrytí odvrá-
cených bodů, 
hran a plošek 
T-spline plochy 
a usnadňuje 
editaci složitých 
modelů s vel-
kým množstvím 
řídicích bodů. 

T-spline plocha s  Cull=No 
(nahoře) a Cull=Yes (dole).

_Curvature TS Pracuje se 
čtyřhrannými 
regiony T-
spline plochy 
(v jednom 
okamžiku pouze 
s jedním). Řídicí 
body T-splines 
a editační režim 
musí být vyp-
nuté.
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Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_CurvatureAnaly-
sis

TS Řídicí body 
T-splines a 
editační režim 
musí být vyp-
nuté.

_CurvatureGraph TS Během příkazu 
zobrazí T-spline 
jako spojenou 
plochu.

Řídicí body 
T-splines a 
editační režim 
musí být vyp-
nuté.

_DeleteHole  TS-NURBS
_Dir TS

Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_DraftAngleA-
nalysis   

TS

_DragMode  TS Užitečné pro UVN přesun selekce. Dostupné i 
přes heads-up display v editačním režimu.

_Drape  TS
_DupBorder TS
_DupEdge TS Duplikace hran 

a izočar T-spline 
plochy.

_DupMeshEdge TS
_EMap  TS

_Explode  TS-NURBS Rozpojí  T-spline na NURBS pláty.
_ExtractIsoCurve TS Tento nástroj vyjme izočáry NURBS plátů, 

které tvoří T-spline plochu. Pro získání kom-
pletní T-Splines izočáry budete možná muset 
vyjmout izočáry z více NURBS plátů.
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Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_ExtractPt   TS Vyjme body z NURBS plátů T-spline plochy. V 

polygonovém režimu vyjme body polygono-
vé sítě.

_ExtractSrf TS-NURBS Tento příkaz vyj-
me čtyřhranný 
region z T-spline 
plochy.

Vyjmutí plochy z  T-spline plochy.

_ExtractWirefra-
me

TS Vyjme všechny 
viditelné izočáry 
T-spline.

T-Spline plocha (nahoře) a vyj-
mutý drátový model (dole).

Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_ExtrudeSrf TS-NURBS
_ExtrudeSrfAlon-
gCrv

TS-NURBS

_ExtrudeSrfTape-
red

TS-NURBS

_ExtrudeSrfTo-
Point  

TS-NURBS

_FilletSrf   TS-NURBS
_Flow CP Užitečné pro 

tvarování 
T-spline plo-
chy pomocí 
přizpůsobení 
tvaru řídicích 
bodů křivce.

Příklad deformace řídicích bodů 
T-spline podél křivky.

_FlowAlongSur-
face

CP

_GCon   TS
_Hydrostatics TS
_InterpcrvOnSrf TS Pracuje se čtyřhrannými oblastmi T-spline 

plochy. 
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Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_Intersect TS

Průsečík dvou T-spline ploch.

_Join TS-NURBS 

_List    TS
_Maelstrom CP
_Make2D TS Tento příkaz funguje, ale výstup obsahuje 

všechny izočáry T-spline. 
_MakeHole   TS-NURBS Všechny příkazy Rhina pro díry lze použít jen 

na jeden čtyřhranný T-spline plát. 
_Mesh    TS Většiina polygonových příkazů Rhina pracuje 

s T-spline objektem v polygonovém režimu, 
ale převede T-spline na síť Rhina.

_MeshOutline  TS Pracuje s  T-spline plochami v polygonovém i 
hladkém režimu.

_Mirror TS, CP
_Move TS, CP 
_MoveUVN Nepracuje s  T-spline plochami.
_OffsetCrvOnSrf TS Pracuje se čtyřhrannými regiony  T-spline 

plochy.
_OffsetNormal TS Pracuje se čtyřhrannými regiony  T-spline 

plochy.
_OffsetSrf    TS-NURBS
_Orient2Points  TS, CP
_Orient3Points  TS, CP
_OrientOncrv    TS, CP

Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_OrientOnSrf  TS, CP 
_PlaceHole TS-NURBS
_PointOffSelected TS
_PointsOn    TS
_PolylineOnMesh TS Pracuje s T-splines v polygonovém 

režimu. 
_Project TS
_ProjectToCPlane TS, CP Užitečné pro 

umisťování 
bodů v rovinách 
XZ, XY a ZY pro 
symetrii.

Před (nahoře) a po promítuntí do 
konstrukční roviny.

_RemapCPlane TS, CP
_RevolvedHole  TS-NURBS
_Rib TS-NURBS
_Rotate  TS, CP 
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Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_Rotate3D TS, CP 
_RoundHole TS-NURBS
_Scale    TS, CP 
_Scale1D TS, CP 
_Scale2D   TS, CP 
_ScaleNU TS, CP
_Section   TS
_SetPt    CP Užitečné pro 

přesun řídicích 
bodů do stejné 
roviny v zada-
ném umístění. 
Užitečné 
například pro 
zploštění části 
plochy.

Před nastavením bodů příkazem 
SetPt (nahoře) a po nastavení 
bodů (dole).

_Shear CP
_ShortPath TS Pracuje se čtyřhrannými regiony  T-spline 

plochy.
_Silhouette TS
_Sketch TS 

Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_Smash   TS-NURBS Rozvine 

samostatně 
všechny NURBS 
pláty T-spline 
plochy. 

Příklad rozvinuté T-Spline plochy.

_Smooth  TSmesh Vyhlazení praceuje s T-Spline plochou, ale 
převede ji na síť Rhina. Poté ji můžete převést 
opět na T-spline; každý T-bod ale bude 
triangulován a proto nebude T-Spline plocha 
stejná). 

_SoftMove CP 
_Split    TS-NURBS Všechny T-

spline plochy 
lze použít pro 
stříhání nebo 
rozdělování 
NURBS ploch, 
ale pokud 
stříháte nebo 
rozdělujete 
T-spline, bude 
automaticky 
převeden na 
NURBS.

Příklad rozdělení 
T-spline plochy. 

_Splop     CP
_Squish      TS Pracuje se čtyřhrannými regiony  T-spline 

plochy.
_Stretch      CP
_Taper    CP
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Příkazy Rhina
Příkaz Kód Popis, obrázek
_Trim TS-NURBS
_Twist   CP
_VariableBlend-
Srf    

TS-NURBS

_VariableCha-
mferSrf  

TS-NURBS

_VariableFilletSrf    TS-NURBS
_VariableOffset-
Srf  

TS-NURBS Pracuje se 
čtyřhrannými 
regiony  T-spline 
plochy..

Příkolad proměnného odsazení 
na T-Spline ploše.

_Volume TS 
_VolumeCentroid   TS
_VolumeMo-
ments

TS

_WireCut  TS-NURBS
_Zebra  TS

     
     

         
     
       
     


