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POZNÁMKA KU K O N S T R U K C I I O S V E T L E N I A 

GUEOVEJ PLOCHY V ORTOGONÁLNĚ 

AXONOMETRICKOM P R E M I E T A N Í 

(Metodický príspevok) 

G A B R I E L Č E N Ě K , Bratislava 

Úloha zostrojiť osvetlenie gulovej plochy zobrazenéj v ortogonálnej axono-
metrii vyžaduje zostrojiť obraz kružnice medze světla a tieňa a obraz jej vrhnu
tého tieňa na určitú rovinu. Ide tu zváčša o zostrojenie kuželosečiek a pre ich 
určenie používajú sa v doterajšej literatuře rozličné vlastnosti a metody orto-
gonálneho aj axonometrického premietania, najma určenie axonometrickej 
priemetne n Pelcovým spósobom; zavádzajň sa pomocné konstrukcie v otoče
ných, resp. sklopených rovinných rezoch gulovej plochy, transformujú sa 
priemetne a používajú aj pomocné gulbvé plochy, vždy podlá toho, ako 
si autoři určujú základ vlastného axonometrického ortogonálneho pre
mietania. 

Ortogonálně axonometrické premietanie osami x, y, z a počiatkom 0 si 
však móžeme určiť priamo obrysom gul'ovej plochy, t. j . kružnicou o so stre-
dom v bode 0 a obrazom bodu Z, v ktorom gulbvú plochu přetíná svislá os z 
axonometrického zobrazenia (obr. 1). Z vlastností ortogonálneho priemetu 
kružnice vyplývá, ako z uvedených údajov zostrojíme obrazy všetkých troch 
osí x, y, z a stanovíme aj priemety rovnakých (jednotkových) úsečiek na nich, 
t. j . úsečky OX a OY pri 1'ubovol'nej vol'be jedného směru x alebo y v rovině o 
hlavnej kružnice r kolmej na os z. Veď OZ je dlžka lineárnej excentricity 
elipsy obrazu kružnice r, jej hlavná os má dížku skutočného priemeru gulovej 
plochy a je kolmá na obraz osi z. 

Vlastné konstrukcie osvetlenia gulovej plochy, či už pri osvětlení paralelnom 
alebo centrálnom, vyžadujú schopnost pri tomto určení ortogonálně axono
metrického zobrazenia vyriešiť niektoré úlohy. Po prvé pojde o stanovenie 
obrazov priesečníkov rubovolného priemeru gulovej plochy s plochou, po druhé 
bude třeba zostrojiť obraz toho priemeru gulovej plochy, ktorý je na danú 
rovinu kolmý. 
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1. Obraz pricseeníkov daného priemeru $ guFovou plochou 

Priemer (obr. 1) nech je a a obraz jeho ortogonálneho priemetu do vodorov-
nej roviny o nech je ax. Nech ďalej nesplývajú spolu obrazy aa ax a ani a = a} 

nesplýva s obrazom osi z a obrazom priamky a nie je bod. Svislá rovina určená 
priemermi a a z přetíná gulbvú plochu v hlavnej kružnici h, ktorej obrazom 
bude elipsa zdražených polomerov O A x a OZ. Hladané priesečníky priemeru a 
nech sú body Ax a Ax. Su to vlastně priesečníky priamky a s hlavnou kružni-
cou li. S elipsou obrazu kružnice h 
je perspektivné afinná kružnicaf, ktorá 

Obr. 1. Obr. 2. 

s ňou má spolocný priemer ZOZ. Kružnica f je ohniskový meridián pre obrazy 
kružnic v rovinách rovnobežm>ch s rovinou Q, ktorérmi budeme ďalej hovořit 
ohniskový meridián směru z (kolmého na Q). Pomocou tejto perspektivné j 
afinity 1'ahko stanovíme hladané priesečníky Ax a ^4*. Úsečka obrazu OAx je 
súčasne polomerom ohniskového meridiánu pre směr a, teda ležia na nej ohniska 
obrazov vsetkých kružnic guTovej plochy, ktoré ležia v rovinách kolmých 
na směr a. 

2. Druhá pomocná konštrukcia hFadá obraz priemeru k guFovej plochy, 
ktorý je kolmý na dánu rovinu n. Súcasnc ricši aj úlohu zostrojiť stredom 
jjurovej plochy rovinu \0 rovnobežnú s danou rovinou oc a obraz hlavnej 

kružnice k v tejto rovině 

Konštrukcia stanoví aj kružnicu /* ohniskového meridiánu pre směr k 
(obr. 2). 

Rovinu (\0, ktorá íde stí^edom O rovnoběžné s danou rovinou oc a o ktorej 
předpokládáme, že nie je ani rovnoběžná ani kolmá na axonometrickú prie-
metňu TI, určíme si dvoma priamkami a, b, rovnoběžnými s dvoma navzá-
jom róznobežnými priamkami roviny oc tak, aby prechádzali stredom O. Jedna 
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z nich a nech leží vo vodorovnej rovině Q, druhá nech má svoj obraz b a bx 

nech je obraz jej ortogonálneho priemetu do roviny Q. 
Úlohu móžeme riešiť tak, že si stanovíme priesečníky Ax Ax a Bx Bx pria-

mok a a h s gulovou plocliou a zostrojíme si obraz tej hlavněj kružnice h, 
ktorá je nimi určená. 

Alebo si pre elipsu obrazu hlavněj kružnice h stanovíme poloměr ODx ^ d 
zdražený k poloměru OAx. Obraz jeho priemetu do roviny o je priamka rf,, 
pričom směry ax a dx sú směry zdražených priemerov elipsy r. Z dx vieme určiť 
obraz priamky rf v rovině <x0 napr. pomocou dalšej priamky c tej to roviny. 
" '̂ v,!(< C;c>\-;j zostrojiť aj priesečník Dx priemeru d s gulovou plochou. Zo zdra
žených ])oIomerov OAxx, OD si zostrojíme niektorou zo známých konštrukcií 
osi elipsy h, určíme si aj jej ohniska 1(p 2<p a z toho dostaneme ohniskový meri-
dián hladaného směru k a obrazy priesečníkov priemeru k s gulovou plochou, 
t, j . body KX,KX. 

I. P a r a l e l n é o s v e t l e n i e guTovej p l o c h y . 

A. Ortogonálně axonometrický priemet gulovej plochy si určíme jej obry-
som — kružnicou o — a svislou úsečkou OZ, pričom bod Z je obrazom prieseč-
níka osi z s gulovou plochou. Z týchto údajov vieme si zostrojiť aj elipsu obrazu 
hlavnej kružnice r, ktorá leží vo vodorovnej rovině Q (obr. 3). 

Směr lúčov rovnoběžného osvetlbvania nech je s a předběžné o ňom pred-
pokladajme, že nie je ani rovnoběžný s axonometrickou priemetňou TI ani 
neleží v ortogonálně premietacej rovině osi z. Vylúčime aj triviálny případ, 
že směr s je kolmý na priemetňu n. Jeho polohu v priestore si určíme obrazom 
lúča 80, ktorý ide stredom gulovej plochy a obrazom jeho ortogonálneho prie
metu sx do vodorovnej roviny Q. Třeba si přitom uvedomiť, že priamka s1 je 
súčasne priesečnicou svislej svetelnej roviny — určenej smerom osvetlbvania s0 

a osou z — s vodorovnou rovinou Q. Je to teda obraz vrhnutého tieňa osi z do 
roviny o. 

Medzou vlastnélio tieňa bude hJavná kružnica m v rovině /u kolmej na směr 
světelných lúčov. Podlá tejto kružnice dotýká sa gulovej plochy rotačná 
válcová plocha s povrchovými priamkami rovnoběžnými so smerom světla. 
Budeme ju nazývat světelným valcom. 

Obrazom kružnice m bude určitá elipsa, ktorej hlavná os AB je kolmá na 
obraz světelného lúča 8 a ktorej lineárna excentricita sa rovná úsečke OSx, 
ak Sx je obraz priesečníka gulovej plochy so světelným lúčom s0, ktorý ide 
stredom gulovej plochy. 

Roviny Q a JU sa pretínajú v priamke p, ktorá je priemerom kružnice r a kto
rej koncové body R, R ležia v priesečníkoch kružnic m a r. Tangenta tr kruž
nice r v bode R je rovnoběžná so smerom sx, pretože v bode R dotýlta sa gulo
vej plochy tangenciálna rovina, rovnoběžná so zvislou světelnou rovinou. 
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Priemer p = ROR je teda združený k priemeru 8X v kružnici r, čo platí aj 
pre ich obrazy. Konštrukcia bodu R používá sa často aj pre stánovenie obrazu 
kružnice m. 

Vrhnutým tieňom gulovej plochy na lubovolnú rovinu oc bude rovinný rez 
rotačného světelného valca s touto rovinou. V tom případe, že rovina oc nie je 
rovnoběžná so smerom světelných lúčov, bude to teda kuželosečka m! typu 
elipsa, ktorá v případe, že rovina oc je na směr s kolmá, bude kružnicou. 

Medzi obrazmi m a m platí preto vztah perspektívnej afinity, ktorej sme
rom je směr 8, páry sebe zodpovedajúcich bodov sú body OR a O'R', ak O' a R' 

sú priesečníky příslušných světelných 
lúčov s rovinou oc. A tie vieme zostro-

Obr. 3. 

jit. Zvislá světelná tangenciálna rovina aR v bode R přetíná rovinu// v tangente t 
kružnice m a rovinu oc v tangente ť kuželosečky m'. Priamky t a ť si v uvažo
vané j perspektívnej afinitě zodpovedajú. Preto dostaneme os perspektívnej 
afinity aj v obraze ako spojnicu priesečníkov I = t X ť a II = OR X 0'R'. 

J e to súčasne obraz priesečnice rovin JLL X oc = p>". Tým sme afinný vzťah 
presne určili a vieme zostrojiť združené priemery A'B', CD' obrazu elipsy m', 
ktoré zodpovedajú zdraženým priemerom čiary medze světla a tieňa a zostro-
jili sme tak obraz kuželosečky vrhnutého tieňa gulovej plochy na rovinu oc. 

Na obr. 3 je zostrojený vrhnutý tieň na tangenciálnu rovinu oc, rovnobežnú 
s rovinou O, ktorá sa danej gulovej plochy dotýká v bode Z. Všetky konštrukcie, 
nech priamky p, bodov RR' alebo tangent t a, ť možno zostrojiť presne po-
mocou perspektivné afinných vzťahov medzi kružnicou obrysu o a elipsami 
obrazov ra, resp. r. Pretože v tomto případe je OR # OR', je pJl ako os afinity 
rovnoběžná so smerom p a tangenta ť bodom R' je rovnoběžná s sx aj s tr. 

B. Elipsa m' a kružnica o majú v našom zobrazení spoločné, navzájom 
rovnoběžné tangenty, ktoré sa dotýkajú kružnice o v bodoch AB. Preto aj 
medzi m' a o platí vzťah perspektívnej afinity, ktorej smerom je^smer spoloč-
ných tangent, t . j . směr s obrazu světelného lúča. V tejto afinitě bodu O zodpo-
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veda bod O' a bodu ^ bod R'. Tangente H kružnice o v bode XJ? zodpovídá 
tangenta ť v bode R'. Preto vieme stanovit aj os tejto afinity a na podklade 
afinného vztahu stanovit pre obraz elipsy vrhnutého tlena příslušné zdruípnc 
priemery, alebo v tomto případe priamo aj osi. 

Tento afinný vzťah použijeme pre zostrojenie obrazu vrhnutého tieňa aj 
v tom případe, ak směr světelného lúča je rovnoběžný s axonometrickou 
priemetňou (Obr. 4.) Obrazom medze světla a tieňa je tu úsečka (prie-
mer) A B, ktorá přetíná obraz kružnice r v bodoch R, R. Tangenta elipsy r v bode R 
je obrazom rovnoběžky s obrazom ortogonálneho priemetu sx směru světla s 
do roviny o. Body Sx, Sr ležia na kružnici o. 

C. V případe, že obraz světelného lúča splývá s obrazom svojho ortog. prie
metu do roviny o, t. j . ak světelný lúč leží v rovině kružnice r, konštrukcia 
medze vlastného tieňa nevyžaduje zvláštně obraty. Len v tom případe, že 
světelný luč leží v ortogonálně premietacej rovině osi z, polohu lúča třeba 
presne určiť, čo spravíme stanovením ulila, ktorý lúč zviera s rovinou O alebo 
s osou z, alebo určením jeho priesečníka Sr s gulovou plochou. Pre konštrukciu 
možeme použiť ohniskový meridián směru z alebo axonometrickú premietaciu 
rovinu osi z za novů pomocnú priemetňu (obr. 5). 

D. Vrhnutý tieň m" gulovej plochy na lubovoinú ďalšiu rovinu /? zostro-
jíme stanovením perspektivné] afinity medzi elipsami obrazov m a m" alebo 
určením inej perspektívnej afinity medzi m' a m", ktorej osou je obraz prieseč-
nice rovin oc a /?. V prvom případe stačí zostrojiť kolmicu k stredom gulovej 
plochy na rovinu /? vrhnutého tieňa, stanovit jej priesečníky Kx a Kr s gulo
vou plochou a v konštrukcii pokračovat ako v případe A, pričom bod Kr 

nahradí bod Z tohto riešenia. 

I I . C e n t r á l n ě o s v e t l e n i e g u f o v e j p l o c h y . 

Střed osvetlenia S musí mať od středu gulovej plochy vzdialenosť VP.CSÍU 
ako je poloměr gulovej plochy, ak má osvetlenie existovat. Potom z bodu S 
vieme ku gulovej ploché zostrojiť dotykový rotačný kužel' — světelný kužel' — 
s vrcholom v bode S, ktorý sa plochy dotýká podlá jej vedlajšej kružnice m: 

čiary medze světla a tieňa. Kružnica m leží v rovině fi, kolmej na spojnicu OS. 
Ak střed S neleží v rovině TT0 idúcej stredom gulovej plochy rov?:obcžne 

s axonometrickou priemetňou, ani jeho obraz nesplýva s O, potom obrazom 
kružnice m bucYj elipsa. Aby sme ju zostrojili, stačí stanovit prieseči^íky 
S"', Sx priemeru(7^ s gulovou plochou. Tým směsi už určili poloměr kružnice ohnis
kového meridiánu f pre směr OS a tangenty z bodu # sa dotýkajú f8 v bodoch l(p2(f, 
čo sú už ohniska elipsy m obrazu kružnice medze světla a tieňa. Zo známých 
obnísk eliptického obrazu vedlajšej kružnice na gulovej ploché vieme obmedzjť 
aj osi elipsy tohto obrazu. Konštrukciu nemožno použiť len v tom případe, ak 
obraz bodu S leží na obraze osi z alebo priamo v bode O. Vtedy pre konštrukciu 
obrazu m použijeme ohniskový meridián fk, podobné ako v případe rovnobež-
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ného osvetlovania v obraze 5. Pre případ, že obraz S splývá s O, obrazom 
kružnice m bude opat kružnica. 

Ak možno z bodu S zostrojit tangenty ku kružnici o, tvoria obrys světelného 
kužela a dotýkajú sa kružnice o v bodoch ocfí. Body oc a /? ležia aj na elipse 
obrazu kružnice m a tangenty v nich sú Soc a Sj3. 

Rovina //0, idúca stredom O, rovnoběžné s rovinou [x, přetíná gulovú plochu 
v hlavnej kružnici m0. Jej obrazom je elipsa s hlavnou osou AB, ktorá je 
kolmá na obraz spojnice SO (obr. 6). 

Vrhnutý tieň m! gulovej plochy na rubovolnú rovinu oc, ktorá neprechádza stre
dom S, určíme si ako rovinný rez světelného kužela s touto rovinou. Kružnica m 
je jeden rovinný rez tohto svě
telného kužela. Medzi dvoma ro-

Obr. 6. 

vinnými rezmi kužela platí vztah perspektívnej kolineácie, ktorej osou je 
priesečnica rovin obidvoch rezov. Tento vztah tu platí aj o obrazoch, teda aj 
o kuželosečkách m a m', ak rovina oc nie je kolmá na priemetňu n. Stredom 
kolineácie bud/3 obraz středu osvetlovania S a osou bude obraz priesečnice 
rovin [x a oc. Kuželosečka vrhnutého tieňa gulovej plochy na rovinu oc móže 
mať rozličný typ, podlá toho, či rovina vrhnutého tieňa přetíná všetky priamky 
světelného kužela vo vlastných bodoch, alebo či je rovnoběžná s niektorou 
povrchovou priamkou, alebo rovnoběžná s dvoma povrchovými priamkami. 
To znamená, že vrhnutým tieňom bude parabola, ak rovina oc bude rovnoběžná 
s tangenciálnou rovinou gulovej plochy v niektorom bode Mp kružnice m 
medze svetía a tieňa na gulovej ploché. Vrhnutý tieň bude elipsa, ak jeho 
rovina bude rovnoběžná s tang. rovinou gulovej plochy v niektorom bode 
gulbvého vrchlíka obmedzeného kružnicou m, ktorý obsahuje bod Sx. Je jasné, 
že toto tvrdeni^ neplatí pre body kružnice m a pre roviny rovnoběžné s tan
genciálnou rovinou bodu Sx, lebo v poslednom případe to budu kružnice. 
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Všeobecné to znamená, že druh kuželosečky vrhnutého tieňa nám určí poloha 
bodu Kx\ v ktorom plochu přetne priemer kolmý na rovinu vrhnutého 
tieňa. 

A. Vrhnutý tieií tyiiTove] plochy je elipsa (obr. 6). 

Vieme, že vrhnuté tiene bodov Kx, Kx do roviny oc sú ohniskami skutocnej 
kuželosečky vrhnutého tieňa do roviny oc. Ak rovina oc nie je rovnoběžná 
s priemetňou n, nebudu body AJ/ Kx' ohniskami obrazu kuželosečky vrhnu
tého tieňa, ale ich spojnica bude priemerom kuželosečky m' obrazu a poltiaci 
bod a' úsečky Kx' Kx' bude stredom obrazu m' v případe eliptického aj hyper
bolického tieňa. Bod a' je teda vrhnutým tieňom určitého bodu a spojnice 
k ř= Kx Kx. Rovina vos určená stredom osvetlovania S a priemerom k přetíná 
gulovú plochu v hlavnej kružíiici % a tangenty z bodu S dotýkajú sa jej v bo-
doch M a N. Vrhnuté tiene M' a A7' bodov M a N obmedzia nám jeden priemer 
kuželosečky vrhnutého tieňa. Spojnica MN prechádza aj stredom a> kuželo-
sečky m. Priamka q - MN je priesečnicou roviny JLI s rovinou vns. Z uvedeného 
ďalej vyplývá, že tangenty kuželosečky ni' v bodoch M'N' sú navzájom 
rovnoběžné a sú rovnoběžné aj s tangentami bodov M a N kružnice m. Sú teda 
rovnoběžné aj s osou perspektivnéj kolineácie, ktorá platí medzi rovinami JLI a oc 
a rovnoběžné aj s priemerom p sdruženým v kužefosečke m' s priemerom 
q' ~k' ^M'N'. Obraz tohto směru p' móžeme preto zostrojiť rozličným spóso-
bom. Je to napr. směr v elipse m združený k priemeru q^ MN. Je to ďalej směr 
priemeru OR, ktorý je združený k priemeru OS v hlavnej kružnici h. Tá lež 
v rovině v() idúcej stredom gulovej plochy rovnoběžné s rovinou vrhnutého 
tieňa a bod Sx je ortog. priemet bodu S do tejto roviny. Směr p je ďalej směr 
priesečnice rovin p' -~/n X oc aj směr priesečnice roviny /i s rovinou oc0. 

Bodom a ide priamka p v rovině //, ktorá přetíná kružnicu m v bodoch PQ. 
Vrhnuté tiene P'Q' bodov PQ obmedzia priemer JJ' združený k priemeru q' - k' 
v kuželosečke m' medze vrhnutého tieňa gulovej plochy na rovinu oc. Tětiva 
PaQ leží teda v rovině Á0 kolméj na rovinu a0 a gulovú plochu přetíná v hlavnej 
kružnici l. ktorej dva zdražené poloměry sú OR a OK. Roviny oc0vos a Á0 tvoria 
pravoúhlý trojhran, ktorého priesečnice sú priamky UOU, ROR, KOK. Troj-
hran přetíná gulovú plochu v hlafvných kružniciach h, n, l. 

a) Vlastná konštrukcia elipsy' m' obrazu vrhnutého tieňa na rovinu oc bude 
teda vyzerať takto: (obr. 7). Za předpokladu, že střed osvetlovania neleží 
v rovině idúcej stredom gulovej plochy rovnoběžné s axonometrickou prie
metňou, zostrojíme si obraz bodu 8x a pomocou něho aj obraz kružnice m medze 
vlastného tieňa. Ďalej zostrojíme obrazy priesecníkov Kx &KX priemeru k, kol
mého na rovinu oc vrhnutého tieňa, s guTovou plochou a obraz hlavnej kružnice 
h, ktorá leží v rovině oc{), idúce stredom gulovej plochy rovnoběžné s rovinou oc. 
Stanovíme aj obraz Sx ortog. priernetu středu osvetlovania S do roviny oc0. 
V elipse h určíme priemer UOU, ktorý leží v spojnici 0SX a k němu združený 
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priemer ROŘ. Zostrojíme dalej obraz priesečnice fll rovin /u a <x0, ktorá ide 
priesečníkom priamok Oc/3 a yd rovnoběžné so smerom OR. Na priemere OU do
staneme tak bod V. Bodom V ide priemer MoN elipsy m, přetíná ju v bodoch 
MN a priamku k v bode o*. (Tětiva PoQ rovnoběžná s fl' určí na m body PQ. 
Vrhnuté tiene bodov MNPQ na rovinu oc určia obmedzenie zdražených prie-

merov elipsy irí obrazu vrhnutého tieňa. Přitom M'N' je rovnoběžné s prieme-
rom" UOU a P'Q' s priemerom OR elipsy obrazu kružnice h. 
JI b)JAk střed osvettevania leží v rovině JT0 idúcej stredom gulovej plochy 
rovnoběžné s axonometrickou priemetňou, obraz kružnice m je potom spojnica 
bodov cxfi a body ST\ Sx sú priesecníky spojnice SO s kružnicou o (obr. 8). Rovina 
//()

rpretína rovinu N0 v priamke ROR. Rovina vos přetíná gul'ovú plochu v hlav-
nej kružnici n, ktorej obrazom je elipsa zdražených ipolomerovOKx,0U& hlavnej 
osi SxOSx. Tá přetíná m v bodoch MN. Rovina X přetíná gulbvú plochu v hlav
nej kružnici Z. ktorej obrazom je elipsa zdražených polomerov OR, OKx a hlav
nej osi kolmej na obraz OU. Tá přetíná ni v bodoch P a Q. Vrhnuté tiene bodov 
MNPQ určia obraz zdražených priemerov (v skutečnosti osi) elipsy m' vrh
nutého tieňa. 

B. Vrhnutý tich gulovej plochy je parabola (obr. 9). 

Nech tangenciálna rovina rovnoběžná s rovinou vrhnutého tieňa sa dotýká 
gulovej plochy v bode M, ktorý musí ležáť na kružnici m, medze světla a tieňa. 
Vrhnutý tieň si zostrojíme na tú rovinu a, ktorá je tangenciálnou rovinou 
gul'ovej plochy, teda v jej bode M, diametrálnom k bodu M. Rovina vos^, 
určená stredoťn S a kolmicou k, přetíná rovinu ne v priamke k', ktorá je vrhnu
tým tieňom prieméru k, Priamka k' ide preto bodom M rovnoběžné s priamkou 
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SM. Priemer Mco přetíná m v bode N, ktorého vrhnutý tieň N' leží na k! a 
v skutočnosti je vrcholom paraboly vrhnutého tieňa. Priamka k' je v skutoc-
nosti osou paraboly. Priesečníkom MN x k = I kle stopa roviny \x do roviny a, 

Obr. 9. Obr. 10. 

teda aj os perspektívnej k,olineácie medzi elipsou m a parabolou m' ide bodom I 
rovnoběžné s priemerom AcoB, zdraženým k priemeru McoN v kuželosečke m. 

C. Vrhnutý tieň gxďovej plochy je hyperbola (obr. 10). 

Tangenciálně roviny gulovej plochy rovnoběžné s rovinou vrhnutého tieňa 
dotýkajú sa v bodoch T a T. Hladajme vrhnutý tieň na tangenciálnu rovinu 
v bode Ť. Rovina #0, idúca stredom O rovnoběžné s rovinou a vrhnutého 
tieňa, přetíná gulovú plochu v kružnici h. Rovina vog přetíná gulovú plochu 
v hlavnej kružnici n, ktorá prechádza bodmi TTSXŠX. Tangenty z bodu S ku 
kružnici n dotýkajú sa jej v bodoch MN, ktorých spojnica ide stredom co a 
ktoré ležia aj na kružnici m. Spojnica MN přetíná k - TT v bode a. Ako v pří
pade eliptického vrhnutého tieňa, aj tu si stanovíme směry OU a OR aj směr p. 
Vede!i by sme zostrojiť aj os perspektívnej kolineácie medzi kuželosečkou m 
a hyperbolou m'. Směry asymptot hyperboly m' dostaneme, ak bodom S zo-
strojíme rovinu oct rovnoběžní! s rovinou <x vrhnutého tieňa. Tá přetíná rovinu 
vog v priamke SQ, rovnobežnej s OU a rovinu /i v priamke AQB, rovnobežnej 
s priamkou p. Směry SA a SB sú směry asymptot hyperboly m'. 
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Копв1гиксш кияеГовеёку V^Кпи^ёЬо 11епа (рагаЬо1у а ЬурегЬо1у) V рг{-

рас!е, яе 81гес1 5 1.321 V г с т п е кЬдсе] 8{хес1от §и!оте] р1осЬу гс^поЪегпе 8 рпе-

тейпои л, пе!хеЪа озоЫЪпе иуас1.га15, 1еЪо ]'е арИкасюи п е з е т а еКр1лскёпо 

угЪпиЪёпо Мепа, ц^ейепёЬо V 1ех1е рге ЪепЪо ртрас! рокЖу Ьо(1и $ . 

^о81о 4. I. 1955. 

ПРИМЕЧАНИЕ К К О Н С Т Р У К Ц И И ОСВЕЩЕНИЯ ШАРНОЙ 

ПОВЕРХНОСТИ В ОРТОГОНАЛЬНО-АКСОНОМЕТРИЧЕСКОЙ 

П Р О Е К Ц И И . 

(Методический май) 

Г А Б Р И Е Л Ч Е Н Е К , Братислава 

В ы в о д ы 

Ортогонально аксонометрическую проекцию можно тоже определить аксоно
метрической проекцией шарной поверхности. Контурой шара здесь окружность, 
радиус которой есть действительный радиус шарной поверхности. Её положение 
в отношении к аксонометрической проекционной плоскости можно определить 
изображением точки пересечения её вертикального диаметра с поверхностью. 
Из этих данных можно дедуцировать изображения осей знакомого вида опреде
ления ортогонально-аксонометрической проекции и изображения проекцией в дей
ствительности одинаковых абсцией на этих осях. Конструкцию изображения па
раллельного освещения шарной поверхности и изображения её тени падающей 
на любую плоскость составляем возле того определением перспективного афин 
ного отношения, которое имеет между изображениями окружностей тени соб
ственной и линии тени падающей действие на основании качества ортогональной 
проекции окружностей на шарной поверхности. Этим самым образом можно по
строить тоже изображение центрального освещения шарной поверхности и изо
бражение её тени падающей на любую плоскость, пусть эта тень падающая будет 
коническое сечение любого рода. Употреблённые конструкции не требуют глу
боких знаний из проективной геометрии и их обоснование не требует ни знания 
поларитета шарной поверхности. Можно пользоваться такими конструкциями, 
которые вообще сохраняют наглядность. 

Matematiekc-řyzikáhiy Časopis V, $. -tgi 


		webmaster@dml.cz
	2012-07-31T11:10:56+0200
	CZ
	DML-CZ attests to the accuracy and integrity of this document




