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Link: https://steen-toft.dk/mat/3d-print/treetop.htm#seminar
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• 25 m højt

• 6.2 m i diameter i bunden

• 12.7 m i diameter i toppen

• Materiale: corten stål

• Entrépris voksen: 90 DKK

• Stor succes!



▪REB

▪SPIRALER

▪ARMBÅND

▪MAPLE-PAKKER
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▪ Fortsættelse af 3D-modellering

▪ ”Reb” er inspireret af 3 artikler fra Jakob Bohr (DTU) og Kasper Olsen (KU):
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00214-009-0639-4.pdf
https://iopscience.iop.org/article/10.1209/0295-5075/93/60004/pdf
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s00214-010-0761-3.pdf

▪ Link til min Maple-modellering af reb:
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/reb.htm

▪ 1. forsøg (lodret cirkel, som roteres og løftes løbende):
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/reb/reb1.pdf
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▪ Problem: vandret snit giver ikke cirkler!
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/reb/reb2.pdf
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▪ Udvidelse af helix med en cirkel vinkelret på snoningen:
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/reb/reb3.pdf
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▪ Nu skal snoningerne ligge tæt:
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/reb/reb4.pdf

▪ Går let med 1 kordel,
idet stigningen er lig med
diameteren af cirklen.

▪ Er der flere kordeler, så kan stigningen pr. omgang
ikke beregnes analytisk, men alene numerisk.

Det sorte punkt skal have 0 afstand til den røde bundlinje!
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▪ Når stigningen pr. omgang er beregnet numerisk,
så kan der tegnes:

▪ Med 4 kordeler:

10



▪ Ambition: udvidelsen af helixen er elliptisk (frem for cirkulær)!
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▪ ”Spiraler” er inspireret af denne artikel fundet på internettet:
http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/vm/57/vmn57p2-10.pdf

▪ Link til mit Maple-modellering af spiraler:
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/spiraler.htm

▪ Handler om at udvide helix-begrebet,
så man tegner spiraler på andet end en cylinder!

12

http://elib.mi.sanu.ac.rs/files/journals/vm/57/vmn57p2-10.pdf
https://steen-toft.dk/mat/3d-print/spiraler.htm


13



14



15



16



▪ Se mit website: https://steen-toft.dk/mat/3d-print/armbaand.htm

▪ Nærmere filen (28 sider): https://steen-toft.dk/mat/3d-print/armbaand/armbaand.pdf

▪ Parametrisering af cirkel, ellipse og asteroide

▪ Anvendelse af rotationsmatricer om akserne

▪ Vridning (tvist) og variation af tykkelsen

▪ Lagring som STL-fil, så armbåndet kan 3D-printes
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▪ Praktiske udvidelser, som jeg anvender på DTU!

▪ Man får adgang til funktionerne via kald af: with(pakkenavn)

▪ NB: unwith(pakkenavn) smider pakken ud igen

▪ Kan kalde blot én funktion i pakken med: pakkenavn[funktion]

▪ Se på mit website: https://steen-toft.dk/mat/maple/pakker/

▪ Download samt forklaring på fremstillingen.

▪ ”Gym”-pakken af Knud Nissen er inklusiv hjælpefil. Bruges i gymnasiematematik.
Den installerer sig via et installations program.

▪ 3 pakker nedenfor, som skal ‘håndinstalleres’ af brugeren
(MLA-filen skal kopieres til rette sted, nemlig LIB-mappen):
https://steen-toft.dk/mat/maple/pakker/placer.pdf 19
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▪ ”Integrator8”-pakken af Steen Markvorsen, DTU.

▪ ”VektorAnalyse4”-pakken. Lavet af mig efter rutiner fra Karsten Schmidt.
Anvendes i Matematik 1 på DTU.

▪ ”plot2D3D2”-pakken. Lavet af mig, da jeg savnede visse plot-rutiner i Maple.
Passer med pensum i Matematik 1 på DTU.

▪ Nedenfor vises anvendelser af pakken ”plot2D3D2” (sidste 2-tal er versionsnummeret) 
for at forbedre forståelsen af matematikken.
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▪ Plot af 2D-område:

▪ Plot af 3D-område:
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▪ Er højrekonventionen i Stokes sætning opfyldt?
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▪ Kan bruges til at tjekke om en parametrisering er korrekt!
https://steen-toft.dk/mat/dtu/20202021/noter/farlig.pdf
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▪Håber at du er blevet inspireret til 
modellering i Maple.

▪Tak for i dag.
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