
Kvadratisk tårn (forskudt, roteret og skaleret)

Udgangspunktet er et kvadrat i bunden.
Ved forskydning, rotation og skalering med højden dannes et tårn.

Der er også lagt bund og top på tårnene, og derefter genereret STL-filer til 3D-visning!

Parametrisering:

 = <=

hvor 

Grundfiguren:



Højden:

Forskydning
Forskydningsvektor:

 = 

Skal skaleres, så forskydningen er 0 ved bunden, og f ved højden h:

 = 

Skalering i begge retninger



Skalering med faktoren i toppen:

Skalerings matrix (kun i x-aksens retning), så faktor er 1 i bunden og f i toppen:

Rotation
Rotationens gradtal op i toppen:

Omregning til radiantal:

Rotations matrix (om z-aksen):

Matricen skaleres, så vinklen er 0 ved bunden, og drejet r grader ved højden h:

 = 

Tårn (lige op)
Parametrisering:



 =  

hvor  og  



Lægge top og bund på tårnet, og generere en STL-fil til 3D-visning:



Fremstilling af STL-filen "ligetarn.stl":
 = 691284

NB: Filen ligger i brugerens mappe i Windows (f.eks. "C:\Users\Steen").

Tårnet roterer 90° fra bund til top
Parametrisering:

 = 



 

hvor  og  



Lægge top og bund på tårnet, og generere en STL-fil til 3D-visning:



Fremstilling af STL-filen "rottarn.stl":
 = 691284

NB: Filen ligger i brugerens mappe i Windows (f.eks. "C:\Users\Steen").

Skaleret tårn (udvider sig lineært opad til dobbelte bredde)
Parametrisering:

 = 



 

hvor  og  



Lægge top og bund på tårnet, og generere en STL-fil til 3D-visning:



Fremstilling af STL-filen "udvtarn.stl":
 = 691284

NB: Filen ligger i brugerens mappe i Windows (f.eks. "C:\Users\Steen").

Skaleret tårn (spidser lineært til opad)

Parametrisering:



 =  

hvor  og  



Lægge bund på tårnet, og generere en STL-fil til 3D-visning:



Fremstilling af STL-filen "toptarn.stl":
 = 460884

NB: Filen ligger i brugerens mappe i Windows (f.eks. "C:\Users\Steen").

Skaleret, roteret og forskudt tårn

Parametrisering:

 = 





 
hvor  og  



Lægge top og bund på tårnet, og generere en STL-fil til 3D-visning:



Fremstilling af STL-filen "xtratarn.stl":
 = 691284

NB: Filen ligger i brugerens mappe i Windows (f.eks. "C:\Users\Steen").


