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NIEKOLNEARNA PERSPEKTYWA SZEROKOKĄTNA.

ZałoŻeniem pracy było zaproponowanie takiej perspektyrvy szerokokątnej, w ktorej
obrazami prostej bytyby tuki okręgow. Spehrienle tego załozerlla poTwala na opracowanie
konstrukcji stosunkowo prosĘch rv porÓwnaniu z irrnymi perspektywami niekolinearnymi.

Niekolinearna perspektywa szerokokątna jest złozenlem dwÓch rzutow (rys. l ). Rzut
środkowy ze środka S sfery x= odwzorowuje punkty przestrzeni na sferę. Następnle

otrzymane obrazy rzutowane są z bieguna
o sfery na tło płaskie t Ęczre do sfery
w biegunie przeciwlegĘm. Promie rnl-
towania łączący odwzorowywany punkt
ze środkiem sfery przebija sferę w dwoch
punktach. Aby uniknąć konselovencji
wynkających z tego faktu kąt wierzchot-
kon ry obrotowego stozka widzenia ogra-
niczono do 180.. odwzorowywane Są
więc tylko obieĘ zrajdujące się przed
płaszcryn,ą V przechodzącą ptzez śro.
dek sfery i rownoległą do tła na część
sfery zrajdującą się przed płaszczymą t
(na rysunku częśc sfery zalu.opkowana).
Płaszcrynę V nan)Vano, nawiązując do
rzutu śro dkoweBo, płaszcry ną n:/rrania.

Analogicay sposob odwzorowania
przedstawiony jest w "Perspektywie ma-

, larskiej" tom 2 Ka-imierza Bartla. Krotki
akapit poŚvięcony temu odwzorowaniu
autor podsumowuje jednakże stwierdze.
niem, ze ze względu na stopieó skom-
plikowania konstrukcji metoda ta nie ma
praĘczrego zastosowania. w pracy
postuzono się konstrukcjami odmiennymi
od zamleszczonych w "Perspektyrarie
malarskiej", co pozwolito na wymucie

wnioskÓw roalych od teTy Kazimierza Bartla.
Niekolinear]la perspekrywa szerokokąfua umozliwia jednoar aczn'ą charak.terysrykę

elementow przestrzetlotaz określenie relacji zaebodzących międ'y nimi. Kreśląc perspekrywę
szerokokąmą dysponujemy analogicmymi konstrukcjami jak w przypadku rzufu środkowego,
stopieó tch. z},oŻoności jest jedna|<ze większy.

w celu ptzyb|ienla problemow konstrukcyjnych nlttązanycb, z niekolineamą
p ersp ektywą szeroko kąnr ą p rze an a lizuj my ob ra z p ro stej ot az pŁaszczy my .
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Ustalenie l.

Przyjnrrjmy następujący
płaszcrynrę tła t, płaszczyT|ę
rzutu stereogl.aficanego będący
płaszcryźnte tła ozr:racmfly: k2

aparat rzutowania: sferę x. o środku S, sĘczrą do nie.;
zlikania vlh przechodzącą przez S, oraz punkt o . środek
bie-Ęunenr antypodyczirym do purrktu str'cznosci 1. i r. Na

. konfur sfely X, w rnlcie,prostokątnym na tło: s2 - obraz
rownika sfery w rzucie stere-
ogaficzrvm.

l c = e n T : g s

Nieclr będzie dana prosta a
określona jej rzutami prostokątny-
mi a ' ,  a" (rys.2).

Definicja l.
Sladem tłowym prosteJ a na.

zł,.\^/amy jej punl.t przebicia zpła-
szczrymątła.

Definicja 2.
Sladem znikania prostej a na-

zywam\/ jej puntt przebicia z pta-
szczlznąnrikania v.

Poprowad^y rzufującą pła-
szcrymę t przechodząCą przez
rozpatrywaną prostą a oraz punkt
S. Krawędz n, tej pł'aszcą,my 'z

pt'aszczyzrrą zrikania l, przechodzi
oczywrścte przez puntt S i przez
ślad zrikania N.. Krawędz t,'
przechodn zas przez ślad tłorvy T.
rownolegle do n*. (t,/in,) i jest to
obraz prostej a w klaqrczrym
rzucie środkowym z punktu S na

rys.z tto płaskie t .
Przekloj sfery "f pł'aszczyną

e jest obrazem prostej a w rzucie środkowym na tę sferę' Jest to oczywiście okrąg wiellii na
sferze, a dokładniej tuk tego okręgu lezący przed ptaszczynrą zrikania.

obrazem tego fuk-u w rzucie stereograficzrym na tło jest takze fuk okręgu (fuk ao na
rys.2) |ezący całkowicie we wnętrzu s2'

lnyyyvhrlY, że fuk a"przechodziprzez punĘ A, i Ą,w ktorych rzut prostokątrry na
tło n.'' przectna okrąg s'. Istonrie: lir.awędźn,.przecina sferę w punktach lezących na pofudniku
konfurorvym, rzufując te punl-ty z punktu o na tło otrzymujemy dwie proste rzufujące'
ktor1ch obrary w rzucie prostokątnym na tło pokrywają się Zn,,,.

Nalezy n,a|eźc trzect punk1 łuku ao. W fym celu poprowa dź^y płaszcryn,ę a
prostopadłą do tła r i prostopadłą do a. Pł'aszcryna tajest ocąrwiście prostopadła do t*. i do n.
oraz wykonajmy jej kład na tło. Na rys.3 ozr:.^czono: o* - kład punkru o i S- - kład punttu S.
Wykorzystując ten kład n,a1dnemy w omawianym odwzorowaniu obraz B" punlifu B. Jest to
szukany trzecipunkt fuku ao. Na ryS.3 pokazarro także konstnrkcję środka S" tego futu.

/{ t  =(J  _
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Poprowa dź^y przez punk1 S prostą rownoległą do a (promieó zbiegu). obraz w rzu.
cie prostokątnym na tło tego promienia przecina t*- w puŃcie Z^', lrrory jest śladem zbiegu
prostej a w perspektywie kollnearnej na tło t, zaś tuk an w punkcie Z," będącym śladem zbiegu
prostej a w omawianej perspekrywie niekohneamej.

Wniosek l.
Perspekrywa dowolnej prostej a jest oiaeślona jednomac7nie, gdy dane są: rzut pro.

stokątny na tło jej śladu znikania N,'' oraz ślad zbie W Z^, .

Niech będzie dany aparat rzutowania jak w ustaleniu 2.|.I. oraz dowolna płaszczyn'a ct
(rys.3 ).

Definicja 3.
Sladem zrlkania płaszcry^y ct nazywamy jej krawędź zpłaszczanrą znikania v.

Poprowadnmy pł'aszczynę zblegu ella przechodzącąprzez punkt S. Płaszczyn,a e
przecina płaszcryarę arikania w krawędzi n, przechodzącej przez punkt S ( s e s ). Wynika z
tego, że fuk zo" (obraz prostej niewłaściwej płaszcryny cr) oparry jest na średnicy okręgu g'
zawartej rv rzucie prostokąbrym na tło śladu zrikania n. ptaszczymy e. Ponieważpł,aszcryn.a
o i jej płaszczyna zbte.gu t są do siebie rownoległe, rownoległe są do siebie tak'że ślady
znikania n., i n,., i ich rnJty prostokątne na płaszcrym,ętła.

-40-



Definicja 4.
Sladem zbiegu płaszcry^ly a nazywamy tuk oliręgu z.'n potl.StaĘ jako obraz w rzucie

stel.eograficzrym fuku okręgu wielkiego, stanc'.^/iącego przekr.oj sfery x2 pł,aszczym|ą e i le.
żącego przed pł'aszcrynrą zrikania v.

Wniosek 2.
Slad zbiegu płaszcry7ny zuo i rzut prostokątny na tło śladu zrikania n..'' jednozraczrie

określaj ą p o łozeni e o dwzo rowywan ej p ła sz czy zrly w p rzestrzeni.
Przez punlt o prowadzimy pł'aszcryanę y prostopadłą do płaszcryny tła i płi-

szczryny u. Wykonujemy kład ptaszczyny y na tło t. Na ryS.3 ozrtalzono: S* - kład środka
stbry S; o* - kład punktu o; g= . kład ok.ęgu wielkiego stanorriącego przekroj sfury x.
pł'aszczynąy; o,* . kład kr.awędzi pł'aszczym|y y iptaszcrymy ankania v .

Znajdtrjemy kład k- krawędzi k = T n cX, . Prosta k* powstała z połączenia punktu
N; _ n] a n/! (kładu śladu zrikania prostej k) oraz punktu T* - śladu tłowego tej prostej. Kąt
(p - < kb'* jest kątem nachylenla płaszczyny u do p|aszczynry arikania v i zatem także do
tła.

Przez punkt S* prorvadzimy prostą nt* ll k- . kład kraw,ędzi rniędzy płaszczynrą zbiegu
t pł,aszcryT|ąy: nt = E n 7' Punkt Z',, = nt., (1y// jest śladem zbiegu prostej m w perspektywie
kolinearnej. Znajdujemy punkt Z,''* powstaĘ z przeclęcia prostej m* z okręgiem q'. Punkt
Z?,, = (o, Z;,,) r\y,, jest zaś śladem zbiegu tej prostej w perspektywie niekolinęarnej
Zauwafuly, ze fuk z.o przechodn przez puntty przecięcia prostej D",, Z okręglem s'. Istobrie:
fuk ten powstał jak obra z w rzvcie stereograficznym fuku koła wielkiego sfery 1? powstałego
jako jej przekroj płaszczyaĄe, zatem przechodzącego przez punĘ, przecięcia n*- z konturem
sfery k]. Proste rzutujące te pun|<q z punkru o pokrywają się w rzucie prostokąnrym na tło
Zl,,,.7-na|eaony punkt Zn.n Stanowi trzeci punkt wm,alzający tuk zu"'

Wykonane konstrukcje podstawowe oraz zastosowanie ich rv konstrukcjach złoionych
pozwalają na ocenę ich przryldatności w praĘce.

Niezbędnym etapem pośrednim pewnyclr konstrukcji perspektywy niekolinearnej Są
konstrukcj e rzufu środkorvego.

W perspektywie niekolinearlej mozliwe jest określenie punktu mierzenia prostej.
Zastosowanie go jednak rv praĘce, ze względu na stopie złozoności konstrukcji nie znajduje
uzasadnienia.

Kreśląc p ersp ektywę szerokokątną otrrymuj emy obr az o zrleks ztał'conych p rop orcj a ch
i ksaaha ch, cz1telny natomiast pod względem przestrzennego układu przedstawianych brył.

Ze względu na złozonośc konstrukcji niezbędnych do wykreślenia perspekrywy
szerokokąmej szczegolnie uzasarlnione wydaje się opracowanie uzytkowego programu
komputerowego realizującego omawiane odwzorowanie. Analityczre zalezrości otaz
algorytmy zamteszczoue w pracy wskazuj ą, i,e mogłby on pracować w oparciu o program
kreślący p erqp ektylvę kollne a nrą.

TFIE WIDE-ANGLE NONCOLLINEAR PERSPECTTVE

The paper contains a description of a construction of noncollinear perspective in which
circular arcs are line images. The points of space which are in front of the plane parallel to the
background and going through the center of the sphere are projected fi'om the sphere center
first onto the sphere surface and then fi'om the sphere pole which is opposite to the point of
tangency of the sphere and backglound plane onto the background.
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