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W pracy [4] prof. M. PALEJ zapropono-
wał pewną modyfikację rzutowania w metodzie
Monge'a poprzez zastąpienie rzutni pionowej n2
prostą prostopadłą p do rzutni poziomej nr (rYs.
1). Rzut zdegenerowany A, punktu A, będący
odpowiednikrem r2tu pionowego w metodzie
Monge'a, jest punktem przebicia rzutni poziomej
promieniem pionowo-rzufującym, zał'amanym w
punkcie przecięcia prostej p pod kątem 45". Rzut
poziomy punktu jest identyczny z rzutem
poziomym w metodzie Monge'a.

Zaproponowane przez prof. M.PALEJA
pr zeksfrałceni e m ozna p o ddac ko l ej n ej m o dyfi ka-
cji poprzez rezygnację z poziomej częŚci
promienia rzufującego. Promien rzutujący dowol.
ny punkt A będzie zatem prostą przechodzącą przez punkt A i
kątem 45" (rys. 2)' Takie określenie promienia rzufującego nie
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przez dowolny punkt właściwy nie lezący na prostej p przechodzą zawsze dwie roine
proste fworzące z prostą p kąt 45o (rys 3) Dokonajmy zatem kolejnej modyfikacji
przekształcenia poprzez przyjęcie załoŻenia, Że przez punkt przechodzą dwa promienie
rzufujące. ostateczn|e otrzymujemy następującą definicję rozważanego odwzorowania, ktore
będziemy dalej nazywać rzutem osiowvm.

DEFINICJA: obrazami dowolne4o punWu A nie należącego do rzutni rr w rz.ucie osiotwm
ną4lwamy pun@ przebicia Al i Az rzutni prostymi, przechodzącymi przez punh A i
tworzqcymi z prostą p l,ąty 45".

Wprowadzone przekształcenie jest odwzorowaniem dwuobrazowym . dowolnemu
punktowi w połozeniu ogolnym odpowiadują dwa roŻne punlcty. oczywiście mozliwe jest
rozpatrywanie przypadku ogolniejsze3o, w ktorym prosta p moze miec dowolny kąt z
pł'aszcryznąrnltni n a promien rzufujący dowolny kąt z prostą p.

Zwrocmy uwagę' ze promienie rzufujące punlĆy przestrzeni i przecinające prostą p w
pewnym ustalonym punkcie tworzą powierzchnię stozkową obrotową f, ktorej osią jest
prosta p' KuŻdy z promieni rzufujących musi być rownolegĘ do jednej z tworzących
powierzchni f. Płaszcryzna co- przecina powierzchnię stozkową f w stozkowej niewłaŚciwej
s-. Kazdy z promieni rzutujących punkty przestrzeni przecina stozkową s- i prostą p, ogoł
promieni rzufujących tworzy zatem kongruencję prostych rzędu i klasy II.

Stozkowa S- i prosta p rozpatrywane ł'ącznie tworzą krrywą skośną rzędu III,
promienie rzufujące Są dwusiecznymi tej krzyrvej Rzut punktow przestrzeni z |<rzywej skośnej
nieznieksaałconej rzędu III był rozpatrywany przez W.STANKIEWICZA [5] a przypadek
szczego|ny, w ktorym |<rrywa rzędu III rozpada się na stozkową i przecinającą ją * jednym
punkcie prostą był badany przez B.GROCHOWSKIEGO tl] i A.KOCHA [2] w przypadku
ogolnym jest to rzut IV stopnia, w ktorym obrazem krzywej płaskiej stopnia n jest |<rzywa
płaska stopnia 4n.

Rozpatrywany przypadek jest o tyle interesujący, ie obrazem prostej w połozeniu
ogolnym jest krzywa płaska rzędu IV przypominająca konchoidę Nikomedesa. Wprowadźmy
układ wspołrzędnych prostokątnych tak, aby oś z układu jednoczyła się z prostą p. W tak
przyjętym układzie wspołrzędnych obrazem punktu A o wspołrzędnych (x, y, z) będą punkty
Ar i Ą wspołrzędnych:

x ' r , ,  =  x  t
xz yz

! ' r , z  =  Y  t

Jeśli załoĄmy, że prosta a, ktÓrej obraz wznaczamy, posiada rownania x : P, z : |cy+c, to
rÓwnanie krzywej, będącej jej obrazem' ma postać (we wspołrzędnych biegunowych):

p _ + x (kp tan ę + .) Porownując otrzymane rÓwnanie z rÓwnaniem konchoidy
cos(p

Nikomedesa p = P + , stwierdzamy, ze obydwa rÓwnania roŻntą się Ęlko wyrazeniem
cos(p

kptanp.Na rysunkach4 - 6 zamieszczonotrzy przykłady otrzymanych |<rrywych dla roŻnych
połozen prosĘch rzutowanych.
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ON SOME MODIFICATION OF THE DEGENERATED PROJECTION

The article presents a modification of the so-called degenerated projection, proposed
originally by M.Palej. The projector consists of the projection plane n and the straight line p
perpendicular to the plane n. The image of an arbitrary point A of space is constructed in the
following way. There are two projecting rays that pass through the point A and intersect the
straight hne p, and include an angle 45" with p. The traces Ar and Az of the projecting rays in
the plane n form images of the point A in the considered projection.
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