
Voronoi 
náhrdelník



1. V rhinu uděláme elipsy, které určí tvar náhrdelníku, v grasshoperu vytvoříme “nádobu“ curve a tyto křivky vybereme.



2. Elipsy napojíme do komponentu loft, tím vznikne povrch tvaru budoucího náhrdelníku.



3. Vytvoříme komponent populate geometry. Do něj napojíme loft. Tím se na povrchu vytvoří náhodné body.



4. Vytvoříme dva slidery s hodnotou 0 až 100. Prvním z nich ovládáme počet náhodných bodů, druhým měníme rozmístění bodů.



5. Vytvoříme komponent voronoi 3d a napojíme do něj náhodně vzniklé body. Tím se vytvoří prostorový voronoiův diagram.



6. Vytvoříme komponent brep intercestion.  Zapojíme do něj voronoiův diagram a povrch náhrdelníku. Protnutím vznikne voroniová síť na povrchu 
náhrdelníku.  Průnikem vznikají také elipsy, které nechceme. Důvod je popsaný v následujícím bodě. 



7. S povrchem náhrdelníku se protíná nejen voroiúv diagram ale i box, ve kterém se nachází. 



8. Je proto potřeba ho zvětšit. Vytvoříme proto bounding box okolo povrchu náhrdelníku, který 1.1x zvětšíme a napojíme do voronoi komponentu. 
Tím se zvětší i box, ve kterém je voronoiův diagram a s povrchem náhrdelníku už se protínat nebude.



9. S elipsami nyní problém nemáme. Teď je třeba křivky na povrchu “narovnat“ na úsečky.



10. K nalezení průsečíků poslouží komponent discontinuity a na spojení průsečíků úsečkami komponent polyline.



11. Nyní použijeme komponent explode, který z polylines udělá lines, aby je byl schopný plugin topologizer  zpracovat.



12. Nyní použijeme komponent topologizer (je třeba mít v grasspopperu nahraný plugin topologizer). Topogizer spojí blízké body v jeden a tím se síť  
vyčistí. Aby fungoval, jen nutné do vstupu tolerance zapojit nějaké číslo, klidně nulu.



13. Topologizer napojíme do komponentu pipe. Tím vznikne podél voronoiové sítě potrubí.  Pro korekci jeho průměru použijeme slider. 

Snažil jsem se jednotlivé dílky potrubí spojit v jeden objekt najednou v grasshopperu, ale vždy se mi zasekl počítač. Je tedy třeba, pokud má jít 
náhrdelník do tisku, spojit kousky potrubí ručně v rhinu.


