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VORONOI
ŠKOLKA



Práce jako podklad k diplomní práci
Vytvoření mateřské školky v Českém Brodě

Místnosti tvaru voronoi s uzavřeným atriem pro dětský dvůr

Vytvoření hmotových variant řešení MŠ podle kritérií oslunění
a tvaru pomocí komponenty Galapagos

Koncept tvaru:

CÍL:

KONCEPT A ÚČEL PROJEKTU



Pomocí gene pool generuji trojici bodů,
která mi vytvoří hlavní elipsu, na které
budou umístěny jednotlivé místnosti.

Jelikož potřebuji ke svému tvaru voronoi
buňky ohraničit, vytvářím dvě další elipsy,
jednu uvnitř a jednu vně té původní.

GENE  POOL

ELIPSY

VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO TVARU



Všechny tři elipsy rozdělím na stejný počet
bodů = počet místností.

Body z elips sloučím a vytvořím z nich
voronoiovou síť.

DĚLENÍ ELIPS NA BODY

VYTVOŘENÍ VORONOI

VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO TVARU



Vybírám pomocí indexu prvních 9 bodů, což
jsou body na cílové elipse, které budou
tvořit hmotu.

Následně oddělené buňky rozdělím u jejich
vrcholů a z vzniklých hran vytvořím surface.

VÝBĚR BUNĚK PRO OBJEM

VYTVOŘENÍ PODSTAVY HMOTY

VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO TVARU



Pomocí komponentu extrude vytáhnu
půdorysný tvar do výšky 6m. 

Výslednému tvaru počítám celkovou
plochu jeho povrchu.

VYTVOŘENÍ HMOTY

POČÍTÁNÍ PLOCHY

VYTVOŘENÍ ZÁKLADNÍHO TVARU



Vzniká poměrně symetrický tvar
Všechny buňky jsou vůči sobě vždy o něco málo
vysunuté/zasunuté
Tvar odpovídá původní myšlence

Jedná se o tvar, který odpovídá nejlepšímu oslunění?

Pomocí galapagos jsem vytvořila tvar, kde jsem do vstupu
zapojila gene pool, který mi generuje souřadnice bodů elipsy a
jako fitness jsem dala maximalizaci plochy.

Výsledek:
Maximální dosažitelná plocha povrchu: 1625 m2

Poznatky:

Otázky:

TEST Č. 1



Prvním krokem je získat odkaz na počasí a
polohu slunce blízko cílového pozemku.
Vybrala jsem bod na severozápadě Prahy,
jelikož byl nejbližší dostupný.

Pro vytvoření analýzy bylo potřeba stanovit
období, pro které chci maximalizovat dopad
slunečního světla na budovu. Vybrala jsem den
21.12., jakožto datum s nejkratším dnem.

ODKAZ NA PRAŽSKÉ PODMÍNKY

LB ANALYSIS PERIOD

OVĚŘENÍ OSLUNĚNÍ POMOCÍ LADYBUG



Pro vykreslení cesty slunce v tuto konkrétní
časovou periodu jsem použila komponent k
tomu určený. 

Zobrazení analýzy na mém modelu jsem
udělala na mřížce o velikosti 1,6 metru.
Spustila jsem program a mohla sledovat
výsledky.

LB SUNPATH ANALYSIS

LB DIRECT SUN HOURS

OVĚŘENÍ OSLUNĚNÍ POMOCÍ LADYBUG



Pro každý tvar tento komponent generuje
množství bodů, pro které vyhodnocuje
počet hodin, kolik na tyto body dopadá
přímé světlo. (od 0 do 2 hod). Tyto hodnoty
jsem sečetla, abych zjistila celkový počet
hodin, kdy slunce přímo dopadá na fasádu.

UCHOPENÍ VÝSLEDKŮ ANALÝZY

OVĚŘENÍ OSLUNĚNÍ POMOCÍ LADYBUG



Pro optimalizaci oslunění je vždy velmi
důležitá orientace ke světovým stranám,
nebo v tomto případě natočení ke slunci.

Vytvořila jsem tak střed otáčení objemu
pomocí funkce Polygon center a Arithmetic
mean, které dohromady pomocí
aritmetického průměru spočítaly bod ležící
ve středu projektu.

Následně už stačilo geometrii podél tohoto
bodu pouze otáčet pomocí komponenty
rotate. Úhel je zadán ve stupních a může
variovat od 0 do 360.

OTOČENÍ KOLEM SVÉ OSY

OVĚŘENÍ OSLUNĚNÍ POMOCÍ LADYBUG



Vzniká velmi malý asketický tvar
Všechny buňky mají tendence zaplnit jakékoliv volné místa a posunují
se tak, aby měly co nejvíce společných stran = vytvářejí kruh

Jedná se o tvar, který odpovídá nejlepší konfiguraci?

Pomocí galapagos jsem vytvořila tvar, kde jsem do vstupu zapojila gene
pool, který mi generuje souřadnice bodů elipsy a k tomu i úhel otáčení
tvaru jako fitness jsem dala maximalizaci hodin oslunění.

Výsledek:
Maximální dosažitelné hodiny: 2600

Poznatky:

Otázky:

TEST Č. 2



Pro zdokonalení návrhu tedy dávám dohromady obě kritéria, kdy není možné maximalizovat obojí, ale kdy
je cílem vytvořit optimální poměr důležitostí mezi nimi.

Toto kritérium odpovídalo náhodnosti tvaru a obecně čím byla plocha obalu větší, tím se jednalo víc o
návrh, který seděl k mému konceptu. 

→ KRITÉRIUM EXTERIÉROVÉ ESTETIČNOSTI, které chci maximalizovat

Toto kritérium mělo tendenci protichůdnou, ale mnohem lépe optimalizovalo fasádu tak, aby přijímala
nejvíc možného světla v období, kdy je slunečního světla málo.

→KRITÉRIUM KVALITY OSVĚTLENÍ VNITŘNÍCH PROSTOR, které je také třeba maximalizovat

KRITÉRIUM PLOCHY

KRITÉRIUM OSLUNĚNÍ

KOMPROMIS



Mírné zvýšení důležitosti plochy pomocí násobení. (1,5x)
Tvar se otevírá, ale pořád se drží v kruhu.

Výsledek:
Kritérium plochy je potřeba vynásobit
větším číslem.

TEST Č. 3



Cílem bylo dát kritériím takové váhy, aby vznikal
smysluplný výsledek.

Z několika testů vznikl tento výpočet, který se stal
fitnessem pro komponent galapagos.

Umožňuje posuvníkem měnit důležitost plochy nad
osluněním. (čím vyšší číslo, tím víc je upřednostněna
plocha)

STANOVENÍ DŮLEŽITOSTÍ



FINÁLNÍ TEST



FINÁLNÍ TEST

Vzniká tvar, který je kombinací kritérií. Maximalizuje
plochu i oslunění s preferováním plochy. (1,85x)

Plocha: 1589 m2 (to je 97,7% z maxima)
Oslunění: 1716 hodin (to je 66% z maxima)



POROVNÁNÍ



S váhou kritéria si lze následně hrát a vyladit tak
výsledky do míry, kdy budou obě zaujímat skoro

stejnou úspěšnost z jejich maxima.



DĚKUJI ZA
POZORNOST


