
GEOMETRIA DESCRIPTIVA II                                                                     ETSAB    

PRÀCTIQUES                                                                                    CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre 

Tema 4.- Visualització i representació tridimensional de formes elementals.  Modelat de formes bàsiques. 

 
Exercici 15a.- Generació de models de geometria simple: formes per edició directa de cares, arestes i 
vèrtexs  
 
Partint d’un cub de dimensió unitària, modificar-lo per tal de generar en tres dimensions les següents figures
representades per les seves projeccions dièdriques. 
La modificació del cub inicial es farà per edició directa de cares, arestes i vèrtexs. 
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PRÀCTIQUES                                                                                    CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre 

Tema 4.- Visualització i representació tridimensional de formes elementals.  Modelat de formes bàsiques. 

 
Exercici 15b.- Generació de models de geometria simple: formes a editar mitjançant l’afegit de cares 
per subdivisió. 
Partint d’un cub de dimensió unitària, modificar-lo per tal de generar en tres dimensions les següents figures
representades per les seves projeccions dièdriques. 
La modificació del cub inicial es farà per generació de noves cares i edició d'arestes i vèrtexs. 
 
Exercici 15c.- Generació de models de geometria simple: formes per subtracció mitjançant un pla de 
tall. 
Partint d’un cub de dimensió unitària, modificar-lo per tal de generar en tres dimensions les següents figures
representades per les seves projeccions dièdriques. 
La modificació del cub inicial es farà preferentment per mitjà de plans de tall. 
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Tema 4.- Modelat de formes sòlides per mitjà d’operacions booleanes. 

 
Exercici 16. Deduir el procediment necessari per obtenir el model 

tridimensional de la figura proposada, aplicant els recursos 
d’operacions booleanes. Aquest procediment ha de ser el més 
curt i senzill possible, així doncs, el nombre d’operacions de 
generació, transformació i edició ha de ser també el menor 
possible.  
Cal descriure gràficament cada pas efectuat per arribar al 
model final. 
 



GEOMETRIA DESCRIPTIVA II                                                                     ETSAB    

PRÀCTIQUES                                                                             CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre 

Tema 4.- Modelat de formes sòlides per mitjà d’operacions booleanes. 

 
Exercici 17.-  Peça d’encaix 
 
Exercici:  Deduir el procediment necessari per obtenir el model tridimensional de la figura proposada,

aplicant els recursos d’operacions booleanes. Aquest procediment ha de ser el més curt i
senzill possible, així doncs, el nombre d’operacions de generació, transformació i edició ha de
ser també el menor possible.  
Cal descriure gràficament cada pas efectuat per arribar al model final. 
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PRÀCTIQUES   CURS 2010-2011 – 1r Quadrimestre 

Tema 4.- Modelat d’objectes i elements 
d’arquitectura mitjançant sòlids. 

 
Exercici 18.- Tamboret de quatre potes.      
(full1/2) 
 
Dades: Planta, alçat, secció, detalls i esquema 
d’eixos. 
 
Exercici:  Resoldre cadascuna de les peces que 
composen el tamboret i col·locar-les correctament 
al seu lloc. 
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Tema 4.- Modelat d’objectes i volumetries simples d’arquitectura mitjançant sòlids. 

 
Exercici 18.- Tamboret de quatre potes. (full 2/2). 
 
Dades:  Planta, alçat, secció, detalls i esquema d’eixos. 
Exercici:  Resoldre cadascuna de les peces que composen el tamboret i col·locar-les correctament al 

seu lloc. 
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Tema 4.- Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids. 

 
Exercici 19.- Llum reflector d’un fanal. 
 
Dades:  Plantes i alçats del llum i el reflector. 
Exercici:  Modelar cadascuna de les peces que composen el conjunt i col·locar-les a la posició indicada 

mantenint-les com a entitats independents. 
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GEOMETRIA DESCRIPTIVA II 
PRÀCTIQUES 

Tema 4: Modelat d’objectes i elements d’arquitectura mitjançant sòlids 
Exercici 20.- Cadira de Potes Inclinades 
Dades: Planta, alçats y axonometría dels diferents elements que composen una cadira. 
 
Exercici:  a.- Modelar cadascuna de les peces que composen el conjunt.  

b.- Situar les diferents parts que composen la cadira en la seva posició tridimensional. 
c.- Totes les peces que es proposen es poden modelar independentment, per tant, l’ordre per 

construir-les és indiferent. 
d.- En l’exercici es valorarà la precisió del modelat de cada peça, el seu correcte 

posicionament tridimensional, y l’ensamblatje entre les diferents parts que dónen lloc a la 
cadira proposada.    
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