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CESTA K V Ě D Ě N Í
(theoretické i praktické) používají vedle lineárních method
zobrazovacích prostorových útvarů také jiných obrazů, které
nejsou odvozeny z viděni a u
nichž tedy o názornosti nelze
mluviti, a které umožňují snazší přehlédnutí vzájemných vztahu prostorových objektů a jejich studium. (Víme, jak mnoho
pomáhá na př. cyklografie při
řešeni některých úloh planimetrických.) Autor probral proto
důležitějdi taková zobrazení,
jako kinematické zobrazeni
(ukazující souvislost mezi útvary v prostoru a pohybem útvarů v rovině), cyklografii, síťové
promítáni, ¿roubové promítání,
stejnoploché zobrazení kulové
plochy na rovinu a j.
Na konec seznamuje čtenáře
i Be zobrazením abstraktního
prostoru čtyrrozměrného. Tím
vším zodpovídá otázky, které
se vyskytují v denním životě
o podstatě promítání, o úkolu
zobrazování a o možnosti zobrazování objektů prostorů vytvořených logickými úvahami,
ale o nichž nemůžeme míti
představy o tvaru.
K dostáni všude u knihkupců
nebo přímo v nakladatelství
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