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FORORD 

Medens Bygnings-. Elektro- og Maskiningeniererne genneni 
Undervisningen i Geometri faar Kendskab til geometriske 

Afbildningsmetoder, gaelder dette ikke for Fabrikingeniorerne. idet 
deres Kursus i Matematik ikke omfatter disse Dele af Geometrien. 
Da Fabrikingeniorerne imidlertid ligesom de ovrige Studerende ud-
forer geometriske Tegneovelser, har man ment det formaalstjenligt 
at give ogsaa dem LejKghed til at stifte Bekendtskab med de geo
metriske Afbildningsmetoder, der benyttes ved Tegneundervisnin-
geii. Dette sker ved en Rsekke Forelaesninger i 1. Halvaar. 

Nservserende Hefte danner Grundlaget for en saadan Forelaes-
ningsrsekke og indeholder en Fremstilling af de anvendte Afbild
ningsmetoder, nemlig enkelt og dobbelt retvinklet Afbildning. Til
lige er som Indledning givet en kort Behandling af plane Kiuver, 
saerlig med Henblik paa Bestemmelse af Krumningscirkler, og som 
Afslutning er omtalt aksonometrisk Afbildning og ])er8])ektiv Af
bildning. 

Prof., Dr. phil. David Fog, Prof. J . Gunner og Dr. phil. Poul ^\^ 
Marke har gjort in ig den Tjeneste at gennemlaese Manuskriptet. 
For den vserdifulde Hja*]]), jeg derved har modtaget, bringer jeg en 
hjertelig Tak. 

Assistent ved Tegneundervisningen Helge Chiistensen, som har 
udarbejdet Tegningerne, skylder jeg en saerlig Tak for den Interesse, 
han har vist det foreliggende Arbejde, og for den betydehue Hja^lp, 
han paa forskeUig Maade har ydet mig. 

Danuiarks tcliiiske Hojskole, MaJ 1^43. 

Fr. Fdbriclus-Bjcrre, 
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Plane Kurver. 

1. Singulsere Punkter . K r u m n i n g s c i r k e l . Skal man tegne 
en plan Kurve , kan det ske derved, at man ved Konst rukt ion eller 
paa anden Maade finder tilstrsekkeligt mange af Kurvens Punkter , 
hvorefter man laegger en Kurve gennem de fundne Punkter . H a r 
man Adgang til a t bestemme Kurvens Tangenter, benyt ter man sig 
heraf, idet man saa kan nojes med et ringere Antal Punkter . 
Tangenten i et Kurvepunk t angiver Kurvens Retning i det te 
Punkt. I Praksis folger Tangenten Kurven paa et helt Stykke. 

Dersom et P u n k t gennemlober en Kurve, vil Tangenten i Alniin-
delighed inden for storre Dele af Kurven dreje sig ja^vnt til en 
besternt Side, saaledes a t Kurven i Omegnen af et ahniadeliijt P u n k t 
Hgger helt paa den ene Side af Tangenten (Fig. la) . Skifter Tangen
ten Drejningsretning, mens Punkte t bevarer sin Beva^gelsesretning, 

l ' i^ . l a . V\ii. 11). I ' i^ . I c . I-iU. l ' i . 

fremkomnier et VeHdepunld paa Kurven (Fig. Ib). Tangenten i et 
Vendej)unkt kaldes en Vendetangent : den gennemskan-er Kurven. 
VA\ Kurve kakles (jJat, dersom den kun indeliolder ahnindeh^^e 
Punkter og Vendepunkter . 

To glatte Kurver kan stode sannnen i en Sj)i(h. i hvilkcMi de to 
Kurver har samme Tangent (Halvtangent) . Spidsen er af 1. eller 
2. Art, eftersom Kurverne i Omegnen af Punkte t ligger i)aa modsat 
cHer paa samme Side af Spidstangenten (Fig. Ic og d). Ved Kurve-
tegning er det af Vigtighed at finde disse sa^rlige (singulsere) Punkter , 
der s tankt pra^ger Kurvens Udseende. 

Kurvens Toppunkter er de Punkter , i hvilke Kurven skieres af 

(lens Symnietriakser (smlgn. Keglesnittene). 
Skal man ansive et Maal for, hvor staerkt en Kurve krnmmn' 
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L'( (Ml 

i , t alnund.li..t Punkt, l i - e r det naT at sammenholde Kurven 

,„ , , , , , . (..,u,,. ,1.1- . O.ne.nen af det ,.ivne Punkt folger Kurven 

saa ..odt M.Mi n.uli^^t. Kt l.estemt Maal for Krumningen faar vi 

ved at indfore BeLM-ehet KniintiingscirkeL 

, ;,,„.( .u Pauktet P oii et Nahopunkt Q af Kurven k (Fig. 2) lang
en k(-l. der tillige ))erorer /.• i P. Idet Q konvergerer mod P 

längs Kurven, kaldes den eventuel
le Gra^nsestilling for den variable 
Cirkel Krumningscirklen for Kur
ven i Punk te t P. Dens Radius kal
des Krumningsradius, dens Cen
t rum Krumningscentret. Den reci-
prokke Vserdi af Krumningsradius 
kaldes Krumningen i P u n k t e t . 

Krumningscirklens Eksistens af-
ha>nger ojensynligt af, om Radius 
r = OP = OQ i den variable Cirkel 
har en Grsensevserdi ^ =[= 0, naar 
Q -> P. Fra Q nedfseldes den vin-
kelrette QR i)aa Kurvens Tangent 

/ i / ' og Normalen QS paa Radius OP. Liniestykket ß = PR kaldes 
Tdiigentsfi/kket. a = RQ Tvcerstykket. Til Bestemmelse af r faas 
af Trekant (JSQ N2 i 02 

livoraf 

VvA. 

2a 
a 

l(k't nu Q ' i^ vil a-> 0 og /?-> 0, hvorefter Krumningsradius Q 
bestennnes ved Formlen 

g = lim — . 
Q ^ P 2a 

Knonnifiysradius bestemmes som Grcensevcerdien af Forholdet mel
lem Tangentstykkets Kvadrat og det dobbelte af Tvcerstykket, 

idet begge Stykker konvergerer mod Nul. 

Dersom Graensevaerdien er Nul, svinder Krumningscirklen ind til 
et Punkt, og der er da ikke Tale om nogen egentlig Krumnings-

cu'kel. \ okse r Broken — over alle Gr^nser, vil Kurven i det til-
2a 

svarende Punkt i Almindehghed vsere temmelig flad og folge Tan
genten et saerhg langt Stykke. 

file:///okser
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Krumningscirklen i et P u n k t P er den Cirkel, der bedst folger 
Kurven i Omegnen af P . I Praksis vil Krumningscirklen ofte paa 
et langt Stykke kunne ers ta t te Kurven , saaledes at Bestemmelse 
af Krumningscirkler, isaer i Toppunkter , er af stör Vaerdi ved 
Kurvetegning. 

2. Keglesn i t tene . I det folgende skal vi angive Metoder til 
praktisk Tegning af de t re Keglesnit. 

A. Parablen. 
Vi vil begynde med a t bestemme Krumningsradius i Toppunkte t 

af Parablen y^ = px. Idet k i Fig. 2 nu kan betyde Parablen, kan 

y^ P c 
vi saette (a, ß) = (x, y), hvorefter vi faar o = lim — = - . Af s tanden 

fra Krumningscentret C, hvis Koordinater er ( - , 0 j , til et vilkaar-

ligt Parabelpunkt {x, y) er 

1 X 
p' r / 2 'P^ ^p 

I x^A > - , 
4 ~ 2 

saaledes a t Krumningscirklen helt omsluttes af Parablen. 
Er Parablen givet ved Toppunkte t T, Toi)punktstangenten / oge t 

vilkaarligt P u n k t F (Fig. 3), og betegner Q Projektionen af F i)aa /, 
kan vi konstruere Krumningscentret paa f 
folgende Maade. Tangenten til Parablen i 
P , der ifolge en bekendt Saetning gaar gen
nem Midtpunktet R af TQ, tegnes. Den 
vinkelrette fra Q paa FR vil ska^re Parab-
lens Akse i Krumningscentre t i\ Kaldes 
Bra^ndpunktet P , vil RF nemlig vaere 
Midtpunktstransversal i Trekant TQL\ 

altsaa TC = - . 
2 

Flere Parabelpunkter kan konstrueres, 
idet man skaerer l^arablen med Linier pa-
rallelle med Aksen. Lad / v a r e en saadan 
Linie, der ska re r Linien 7'F i S (Fig. 4). 
(Jennem S Uvgges en Linie ])arallel med Toppunkts tangenten /; 
den skarer Linien I'Q i T. Linien TU skare r da / i Parabelpunk
tet l'. Beviset for Konstrukt ionens Rigtighed fores ved Betragt-

Fiß. 3. 
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Vv' \. 

ning af ensvinklede Trekanter. Har P 
Koordinaterne {a,b), V Koordinaterne 
(.r, y), og ssettes WS = QU =^ z, faas 

y 

b 

X 

z 
z 

a 
livoraf 

X y^ b^ 
= - eller — = — 

a X a p, 

Hvorledes man finder Tangenterne 
til Parablen i de fundne Punkter, er 
omtalt ovenfor. 

B. EUipsen, 

Skal man tegne en Elhpse med givne Halvakser a og b, kan man 
begynde med at bestemme Krumningsradierne i Toppunkterne 
A og B (Fig. 5). For at finde ^4 opsoger vi Tvarstykket a og 
Tangentstykket ß svarende til et Nabopunkt ^ til ^ . Vi faar 
a = a —.r, ß = y og skal bestemme Gransevardien for Broken 

y' 
- ^—, idet xogyer forbundet ved 

2la — x) 
b^ 

Ellii^seliirningen ^^ = — {a^ — x^), 
a^ 

(»g X konvergerer mod a. Udreg-
ning giver 

r _ 6 2 ( a 2 - a ; 2 ) b^ 

2{a~7) ^ 2a^{a^x) ^ 2^^ ^''^''^' 

Analogt 
62 

hvoraf ses, at o^ = —. 
a 

faas Qß = —. De tilhorende Kram
te 

ningseentrer findes ved fra Skaringspunktet M mellem Ellipsens 
Tangenter i .4 og P at nedfalde den vinkelrette paa AB. Denne 
Linie skarer Akserne i de sogte Krumningscentrer C^ og C^, idet 
man let ved ensvinklede Trekanter ser, at AC^ = Q^ og BC^ = Qß. 
Man beviser som ved Parablen, at Krumningscirklen i A omsluttes 
af Ellipsen, der atter er indeholdt i Krumningscirklen i B. — For-
uden de to Krumningscirkler vil det til Tegning af en Kvartellipse 
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i Almindehghed v a r e t i ls t rakkel igt at finde et P u n k t af Kurven 
med Tangent . 

En Ellipses Punk te r konstrueres bekvemt ud fra Cirklen med 
b 

Storaksen som Diameter, idet alle Ordinater multipliceres med - . 
a 

Denne velkendte Kons t rukt ion faas umiddelbart ved Sammenhg-
ning mellem Cirklens Ligning y'^ = a^—x^ og Ellipsens ovenfor 
angivne Ligning. Skal man finde mange EUipsepunkter, altsaa fore-
tage mange Multiplikationer, anvendes ofte en ReduktionsvinkeL 

b 
d. V. s. en Vinkel, hvis sinus er - . Vinklen selv findes ved at af s a t t e 

a 
et Stykke FQ = a, med Q som Centrum tegne en Cirkel med Radius 
b og lagge en Tangent fra F til Cirklen. Tages nu en Cirkelordinat i 
Maalepasseren, og afsa t tes den fra F mod Q, vil Afstanden fra Ende
punkte t til det andet Vinkelben v a r e den tilsvarende Elhpseordinat . 

Ellipsen kan ogsaa opfattes som 
Projektion af en Cirkel. Drejer 
man saaledes den ovenfor omtalte 
(*irkel med Elli[)sens Storakse som 
Diameter en Vinkel (^n denne, 

hvis Cosinus er - , vil Projektio-
a i-ig. r, 

wen ])aa Tegne|)lanen blive den 
forelagte E]lij)se. 'J'il en Ciikeltangent svarer en Ellipsetangent. 
De to Tangenters Skar ingspunkt ligger {)aa Storaksen (Fig. <>). 

Figurcr i en Plan IIKMI sanunc gensidigi* ^(»lipgenhcd S<MII Kll ipsni oj^ 
Cirklen ovenfor kaldes affine (ortogonal-affinr). Karakti'rirftisk for saadanii i ' 
Figur(*r vv de t , a t tilsvarciulc^ Puiiktt^rs Forhindf'Isf'slinic <'r vi i ikr lrr t paa <MI 
givcu Linie o\x, delos af dtuinr i (*t kons tan t Korhoki / . D(*n rnc Figur kan 
al t id oj)fattos soni Pro jekt ion af den andtMi. Tilsvarendt* Figurers Arealer 
har d a ogsaa F o r h o l d e t / . 

(J. Hyperblen. 
62 

Ud fra Hvperblens Ligning y~ = — [x'—a'^) findes nojagtigt som 

b' 
ved Ellipsen Knnnningsradius i et Toppunkt .4. Man finder 04 = — 

a 
og konstruerer det tilsvarende Krunmingscentrum ved i .4 at op-
rejse Normalen til Aksen OA og i denne Linies Skar ingspunkt B 
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,„ed eu Asvuiptote at tegne Normalen til denne Asympto te . Den 

sidste Normal skivrer Aksen i Krumningseentret C (Fig. 7). 
Punk te r af Hyperblen kan findes 

ved Ska^ring mellem Kurven og Li
nier ])arallelle med 2. Akse. Lad LP 

vsere en saadan Linie. Ide t Abscis-
sen OL = x kendes, beregnes den 
ti lsvarende Ordinat efter ovenstaa-
ende Ligning, der giver 

y \ 

^b y 
- X j • 

1 M ^ . 7. 

Stykket LF er netop lig med - x, og 
a 

y findes derefter som K a t e t e i en ret

vinklet Trekant , hvor OD = AB = b 

er den anden Kate te , og LF er Hyi)otenuse. y = LF^ kan da fin

des i)aa Figuren alene ved Hja lp af Maalepasseren. 

Tangenten i et Kurvejnmkt F^ konstrueres let, idet F^ skal va re 

:\li(ltpunkt af det Liniestykke, Asymptoterne afskarer paa Tan

genten. 
Som Kontrol paa Tegningens Nojagtighed kan man lagge en 

vilkaarlig Linie, der skarer Asymptoterne i S og T, Hyperblen i 
U og r . Da skal ifolge en bekendt Sa tn ing om Hyperblen SU og 
TV va re lige störe. 

3. s i n u s - K u r v e r . For at tegne en Periode af en sinus-Kurve 
X 

med Ligningen y = a sin - , f. Eks. i Interval let —nb ^ x -^ nb, 
6 

maa man kunne finde Langden jib, 
d. v. s. rektificere en Halvcirkel med 
given Radius 6. Dette kan udfores ved 
(med en Regnestok) at udregne Pro-
duktet rr6. En geometrisk Tilnarmelse 
faas ved folgende Konstruktion (Fig. 8). 

Lad AB va re en Diameter i Cirklen 
med Radius 6 og Centrum 0. Punk te t 
C ligger paa Tangenten i P , saaledes a t l_ BOG = 30^ CD af
sa t tes lig med 36, hvorefter AD med sardeles god Ti lnarmelse er 
Tib. Man har nemlig: 

Fig. 8. 
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AD^ = 62(22-f(3-\^)-), 

idet tg 30̂ ^ = V i . Det te giver ved Udregning AD ~ 3,14153 6, mens 
71 med 5 Decimaler er 3,14159. 

s inus-Kurven er symmetrisk omkring Begyndelsespunktet 0 , og 
en Bue GAB er symmetrisk om den lodrette Linie gennem det 

l-'iM. 9. 

a 
hojeste P u n k t A {A er Toppunkt) . I O er Tangentens Haldn ing - , 

hvorefter Tangenten konstrueres som angivet paa Figuren. Paa 
Grund af Symmetrien om O er Tangenten i O Vendetangent {O Ven-
(l(^f)unkt), og den folger derfor Kurven paa et betydeligt Stykke. 

1 To[)punktet A bestemmes Krunmingsradius oj^, idet vi s a t t e r 

a = a~y = a f 1—sin - j , ß = x— l:rb . 

1 Udt rykke t for a indsat tes x -^ ß f- lib. livilket giver 

ß' 
a = a I 1 —cos 

Q^^ findes derefter som (JraMisevardien 
ß' 

QA nn 1 

2(t 1 —cos bJ 

ß ß 
Da 1 ( • ( )« -= 2 s i n - — , bliver 

b '2b 

ß' ß' 

2r/ I 1 — cos - I 4a sm- — 
26 

6*̂  

a 

•2 b 

sin 26 
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62 
OL' da (wa'useva'rdieu for den sidste Brok er 1, faas QJ^ = —. Krum-
^ a 

ningsradius konstrueres nu som vist jiaa Figuren, Krumnings
cirklen i A tegnes, hvorefter Buen OAB tegnes fajrdig. 

Kr si)ecielt a ^ b, vil Tangenten i 0 ha4de 45° med Akserne, og 
Krumuiugscentret svarende til Punktet Ä er Midtpunktet af Linie-
•stykket OB. 

X . 

Kiuven y =^ a cos - kan ogsaa opfattes som en sinus-Kurve; den 
6 

kau ovcrfoies i den ovenfor omtalte sinus-Kurve ved en Parallel-
forskyduiug i A'-Aksens Retning paa en kvart Periode. 

/ 
/? 

l-'i<'. 10 . 

VI 

4. Cirkelafvikleren. Lad AB^ (Fig. 10) vsere en forelagt Kurve, 
paa hvis Vderside en Traad er lagt stramt til. Tsenker vi os denne 

Traad viklet af Buen fra Ä, vil Snorens 
'^1 Endepunkt beskrive en Bue AB, der kaldes 

Afvikleren til Buen AB^. Omvendt kaldes 
ABl Buen ^ ^ ' s Evolut. E t vilkaarligt 
Punkt P paa K^ AB svarer til et Punkt 
P i paa \^ AB^, saaledes at Linien P^P er 
Tangent til K^ AB^ i P^, og Liniestykket 
PP,= K^AP,. 

Kr A B^ .specielt en Cirkel, kaldes Buen AB en Cirkelafvikler. Et 
kaailigt Punkt P af Cirkelafvikleren findes ved ud ad Tangenten 

i Punktet Pj i)aa Cirklen at afsa^tte P^P = w AP^. Deler man 
("irklen i et jjassende stört Antal lige störe Dele, kan Lsengderne af 
de fremkomne Buer bestemmes, idet man ved en af Fremgangs-
maaderne i § 3 finder hele Cirklens Lsengde, og man kan derefter 
konstruere saa mange Punkter af Afvikleren, man vil. 

Om Cirkelafvikleren vil vi bevise to Ssetninger: 

1°. / et vilkaarligt Punkt P findes en besternt Tangent, der stmi 
vinkelret paa PP^. 

r. I et vilkaarligt Punkt P findes en besternt Krumningscirkel, hm 
Centrum er P^. 

Lad Punktet Q paa Cirkelafvikleren konvergere mod P- det 
tilsvarende Punkt Q, paa Cirklen konvergerer da mod P , . Vi skal 
vise. at Linien P^ ' s Grsensestilhng er vinkelret paa PP,, men 
betragter i Stedet Midtnormalen . til PQ og viser at denne har 
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i-ig. 11. 

Gtrsensestillingen PP^, hvilket kommer ud paa det samme. Da 
^ APi = PP^ og \u AQi = QQ^. gselder Ligningen 

;i) PP,^^P,Q, = QQ,. 

'N'u er Liniestykket l\Qx niindre end \^ F^Q^. hvilket med oven-
'.taaende giver 

;2) PP,-P,(h-QQx 

'" ' '" PP, < Q(h-i\Q, < QPi, 

1. V. s. Pi ligger paa samme Side af u som P . 
Nu er tillige "^ PiQi mindre end Summen P^S-\~SQ^, hvor S er 

skaringspunktet mellem Linierne PP^ og QQi^ hvoraf ved (1) 

41er 
FF, + F,S^SQ,>QQ, 

FS > QS , 

l. V. s. S ligger paa samme Side af a som Q. Linien n maa da skare 
Jn ies tykke t P^S (i J^uiktet T). og naar Q - P. vil baade Q^^ I\ 
)g S ^^ P^ og derfor 7 '-^ P^, N konvergerer da mod Linien PPi^ 
^la tilsvarende Maade findes Gransestillingen, hvis Q ligger mellem 
4 og P, hvormed Saetning 1̂  er bevist. 

Hcrefter faas Sa4ning 2 umiddelbart . Punktet T er nemlig 
, Vntrum for en Cirkel. der rorer Cirkelafvikleren i P og gaar gennem 
J. hvoraf ses, at I\ er Centrum for Krumningscirklen i /^ 

üo to beviste Su^tninger ga4dtT for t't villvaarligt Punkt P af Cirkrlafvik-
i^ren, inen ikke uden videre for Punktet *4, da T (Fig. 12) her konvergerer 

Geometriske AfbilüuiiiK^nu-tMlrr. 2 
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n i i K i 

It-ns 
Cirkl 

i ang* 
rns '1 

, ,„.,.,l.rt.<l er den paa Figuren angivne Vmkel . m e l l e m Cirk-
. , , , 4 og Micitnonnalen f.r AQ n.in<lre end Vinklen u mellem 
•an..,;t..r i A og Q., hvoraf folger. at . konvergerer mod Nul 

med u, saaledes at Cirkelafviklerens Tan
gent i A alligevel bliver vinkelret paa Cirk
lens Tangent i A. Krunmingsradius i A 
bliver XuU idet T ^ A. 

Afvikleren ligger i Omegnen af A helt 
til hojre for Linien OA; man har nemlig 
Q^Q = ^Q^A< QiQ2- Afvikler man og-
saa Cirklen ud fra A til den anden Side, 
fremkommer i A en Spids af 1. Art med 
Spidstangent AQ2-

I Praksis vil Halvtangenterne til de to 
Buer, der udgaar f r a ^ , ikke falde sammen 
i Spidstangenten, men danne en kendelig 
Vinkel med hinanden. 

Vi betragter nu (Fig. 11) de to 
Krumningscirkler med Centrer P^ og 
^1 og Radier P^P og Q^Q. Ifolge (2) 

er Radiernes Differens storre end Centerlinien. Den forstnsevnte 
Cirkel maa da ligge helt inden i den anden. Specielt vil altsaa 
Punktet P ligge inden i Krumningscirklen i Q, mens Q ligger uden 
for Krumningscirklen i P . Folgelig maa hele Buen AQ ligge inden 
i Krumningscirklen i Q, mens hele den ovrige Bue ligger uden-
for. Krumningscirklen i et vilkaarligt Punkt af Cirkelafvikleren 
sko'rer altsaa gennem Kurven, saaledes at Beroringen er forbundet 
med Sksering. 

For Tojipunkterne ved Parabel og Ellipse naevnte vi, at Krum
ningscirklen helt omsluttede eller var helt omsluttet af Kurven, 
altsaa Beroringen var ikke der forbundet med Skaring. Disse For-
hold er typiske og galder for andre end de her betragtede Kurver. 
I et sadvanligt Punkt skarer Krumningscirklen gennem Kurven, 
men i et Toppunkt er der Beroring uden Skaring. 

Ved Tegning af en Cirkelafvikler benytter man sig af, at Krum
ningscirklen for en tegnet Kurve folger Kurven et Stykke. Man 
tegner da saa mange Krumningscirkler eller Stykker af Krum
ningscirkler, at der fremkommer en sammenhangende Kurve. 



Enkelt Projektion. 

Flader og Rumkurver. 

5. Paral le lprojekt ion. Ved Parallelprojektion af en rumlig 
Figur er det Hensigten at give et anskueligt Billede af Genstanden. 
Saaledes er Fig. 13a ojensynligt Billedet af en Terning, Fig. 14 

A 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

/ 

I M g. VMx. 

/ 

/ 
^ / - i 

/ 

/ 

i'if^. i:U). 

^B 

/ 

Billedet af en Omdrejningscylinder. Skal man have et sikkert Ind-
t ryk af Genstanden, maa man valge en passende Projektionsretning. 
Dette er sket i Fig. Lia. men ikke i Fig. 13c, hvor Projektioiisret-
ningen R er parallel med en Diagonal i 
'Terningen. Dersom man va4ger R paral
lel med en K a n t i Terningen og projice-
rer retvinklet ned paa Projektionsplancn 
V, bliver Billedet et Kvadra t , hvorved 
enhver l'orestilliiig om Ruinfiguren er 
forsvundet. —-Indtrykket af Figuren bli
ver tydeligere. naar man skelner mellem 
synlige og nsynJige Dele og ved Tegnin-
g(Mi punkterei ' de usynlige Linier eller 
Kuiver, mens de synlige tra^^kes fuldt 
op. Det er sket i l 'ig. 13a. I Ing. 13b er 
alle Linier optrukket , og nnm kan her efter Behag se Kvadra te t .4/^ 
foran eller bagved Terningen. 1 Fig. 14 er kun synhge Dele tegnet. 

l ' iU . l I. 
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Af P.illedet alene kan man ikke uden videre drage Slutninger 
vedrorende Censtanden selv. Saaledes kan et Rektangel vaere det 
r('tviid<ledc Billede af en Ka.sse, men det kan ogsaa vsere Billedet 
af (Ml ()in(lrejnings(ylinder. der fremkommer ved Drejning af 
Keklanglet omkring en Midterlinie. Og det kan va?re Billedet af 
mange andre Oenstande. — I enkelt og dobbelt retvinklet Afbild
ning \ il det vise sig. hvorledes man ud fra de der givne Oplysninger 
kan dragc pra'cise Slutninger vedrorende de afbildede (»enstande. 

\'i betragter nu en vilkaarlig Parallelprojektion i Retningen R 
paa Planen V. som vi i Almindelighed vil tsenke os vandret . Billedet 

af et Punkt P i R u m m e t er et 
Punkt P ' i V, hvor PP' || Ri ) . En 
Linie l er bestemt ved to Punkte r 
P og Q, dens Billede ved P ' og Q'. 
Dersom P ' og Q' falder sammen, 
er / II R og kaldes en Sestraale. 
Hele Linien l afbildes saa i P ' . Er 
P ' og Q' forskellige, vil V vsere 
den rette Linie P'Q' (Fig. 15). Pla

nen //'. der er i)arallel med R, kaldes en Sestraaleplan. Betragter 
vi paa / foruden P og Q Punkterne R,S . . ., der i)aa V afbildes 

i-ia. 1,") 

i R . .s" 

(1 

.. ga'lder Proportionerne: 

P'Q' Q'R' _ R'S' 

QR ^ PQ RS 
= • - • = ! 

h v o r / kaldes Liniens Projektionsforhold (Maalestoksforhold). De to 
Punktnekker PQRS. . . og P'Q'R'S'. . . er ligedannede. Projektions-
forholdct / er i Almindelighed #= 1, men kan dog antage Verdien 
1, f. Eks naar / er vandret ( | |V). Ved retvinklet Projektion er 
/ ^ 1. idet / er cosinus af den spidse Vinkel mellem Z og V. — 
Parallelle Linier i)rojiceres i parallelle Linier og har samme Pro
jektionsforhold. Det eventuelle Ska^ringsj^unkt mellem l og V kaldes 
Lünens Spor i Billedplanen. 

Ombytter man Mellemleddene i en af Proportionerne (1) sei 
man. at Forholdet meUem to Lmiestykker paa samme re t te Linie 
Ikke forandres ved Parallelprojektion. Specielt gselder altsaa, at 

^̂  Tegnet \l betyder: parallel med og foretr^kkes for Tegnet + der 
lietyder: forskellig fra. ^ ' ogsaa 
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Midtpunkt j/rojiceres i Midtpiinkt. Som Folge heraf vil f. Eks. 
Ska r ingspunk te t mellem Medianerne i en Trekant projiceres i 
Skar ingspunkte t mellem den projicerede Trekants Medianer. 

Billedet af en Plan a er, forsaavidt Planen ikke er Sestraaleplan, 
hele Planen V. Er a j] V, vil t i lsvarende Figurer i Planerne a og V 
v a r e kongruente , og den ene Figur kan fremkomme af den anden 
ved Parallelforskydning. Ska re r a Planen V i en Linie s, Planens 
Spor, vil s blive liggende ved Projektionen. En vandret Linie i a er 
parallel med 5, og dens l^rojektion er ogsaa parallel med s. Dersom 
en Linie l i a ska re r s, vil V ska re s i samme Punk t . 

En Vinkel, beliggende i a, projiceres i Almindelighed ikke i en 
lige saa stör Vinkel, specielt en ret Vinkel i Almindelighed ikke i 
en ret Vinkel, Vi kan dog vise, a t der vil findes mindst to paa hin
anden vinkelrette Retninger i Planen a, der projiceres i paa hinanden 
vinkelrette Retninger i V. 

For a t den re t te Vinkel AFB (Fig. 16) skal i)rojiceres i den ret te 
Vinkel AP'B, maa P og P' ojensynligt ligge paa en Kugle med AB 

v\u.- u\. 

som Diameter, og hvis Centrum C er Skar ingspunktet mellem s og 
,Midtnormalplanen ß for PP\ Omvendt er det klart, at hvis den 
• na^vnte Plan ß skaMcr ,̂  (i T). d. v. s. PP' ikke netop er vinkelret 

paa ,v, vil vn Kugle med (Vntrum U og Radius CP = CP' ska^re 
N i to r i ink le r A og B. saaledes at den rette Vinkel AF'B er Pro-

.ii4Uion af den ret te Vinkel APB, Er PP'_L^^ vil Midtnormal-
planei» ß ruivn xivvc paiall(4 med N eller indeholde s, I forste Til-
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fa'lde vil Retninger iiarallelle med s og vinkelret paa s projiceres i 
Ketninger med stimme Egenskaber, og der findes altsaa her som i 
forrige Tilfa'lde netop to paa hinanden vinkelrette Retninger, der 
projiceres i paa hinanden vinkelrette Retninger. Indeholder ß imid
lertid .v. vil IManerne a og V ligge symmetrisk om ß, og alle rette 
X'inkler i a jjrojiceres som rette Vinkler i V. 

En Kurve i Planen a projiceres som en Kurve i V. Specielt kan 
vi ved H jadp af ovenstaaende Ssetning vise, at en Cirkel ved Parallel
projektion overfores i en Ellipse (specielt en ny Cirkel). 

Lad P va^re Centrum for en Cirkel med Radius r (Fig. 16). I et 
KoordinatSystem, hvor Akserne ligger ud ad PA og PB, faar 
Cirklen Lii^ningen 

x^ -r 
I V leegges et Koordinatsystem, hvis Akser gaar ud ad P'A og P'B. 
Kaldes Projektionsforholdene for Retningerne PA og PB for a og b, 
gadder mellem Koordinaterne {x, y) til et Punkt ilf i a og Koordi
naterne {x', y') til Projektionen M' Ligningerne 

x = ax y by 

Indfores herfra x og y i Cirklens Ligning, faas for Cirklens Projek
tion Ligningen 

{arY {brf 

d. V. s. Cirklens Billede er en Elhpse med Halvakserne ar og hr, 
Betragter man to vilkaarlige paa hinanden vinkelrette Diametre 

i Cirklen, vil liver af dem halvere det Kordesystem, der er parallelt 
med den anden. Da Midtpunkt projiceres som Midtpunkt, vil de 

.n naevnte Diametre projiceres som 
konjugerede Diametre for Ellipsen, 
Er Cirklen indskrevet i et Kvadi-at, 
vil Parallelprojektionen vsere en 
Ellipse, indskrevet i et Parallelo-
gram, hvis Sider har konjugerede 
Retninger, og som i Midtpunkter-
ne berorer Ellipsen, og hvor for-
ovrigt ogsaa Diagonalerne har kon
jugerede Retninger. En Afbildning 
af denne Art er foretaget i Fig. 17, 
der viser Billedet af en Terning, 

Fig- !"• hvor der i de 3 Sideflader er ind-
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skrevet Cirkler. P a a Figuren er desuden antydet , hvorledes man 
kan finde P u n k t e r af Ellipsen i »Laaget« ud fra Cirklen paa For-
siden, idet man erindrer, a t i selve Terningen kan Cirklen i »Laa-
get« afledes af Cirklen i forreste Sideflade ved en Parallelprojek
tion i Retningen R. 

6. F l a d e r o g R u m k u r v e r . De Flader, man sadvanlig\ns be
t ragter , nemlig Kegleflader, Cylinderflader og Kugleflader, har i 
hver t P u n k t P — for Keglens Vedkommende fräset Toppunktet — 
en V)estemt Tangentplan, der indeholder samthge Tangenter i F til 
Kurve r paa Fladen gennem F. For Keglefladens og Cyhnderfladens 
Vedkommende er Tangentplanen falles for alle Punk te r paa Frem-
bringeren gennem P og er Vjestemt 
ved denne Linie og Tangenten til 
Ledekurven i det Punk t , Frem-
bringeren har falles med denne 
Kurve . Ved Kuglen er Tangent-
j)lanen vinkelret ]:)aa Radius til 
R0ringsf)unktet. 

For en vilkaarlig Flade galder 
det ligeledes, a t der i Almindelig
hed i et P u n k t P af Fladen findes 
en Tangent plan, Tangentf)lanens 
Normal i P kaldes Fladens Normal. 

En Omdrejningsf lade fremkommer 
ved, a t en glat plan Kurve k, Meri-
diankurven, drejes om en Akse a i 
Kurvens Plan. E t Punkt F af k 
beskriver da en Parallelcirkel med 
a som Akse. Meridiankurvens Tan

gent tj. i P, s taar vinkelret ])aa 
Fi- . IS. 

Parallelcirklens Tangent t^ i F. og 
Linierne tj. og t^ bcstennner den eventuelle Tangentj)lan til Fla-
(kMi i F. At en saadan eksisterer i et hvert Punkt uden for a ses 
saaledes. Lad Q vaM'e et andet ^^mkt af Fladen n a r P . Meridian
kurven geimem Q ska re r Paralleleirklen gennem P i R, og Parallel-
eirklen gennem Q ska^rer Meridiankurven gennem P i S.l Firkant 
FHQS er PR \\ SQ og PS = RQ d. v. s. Firkanten er et ligebenet 
Tra})e/. Lader man nu Q längs en vilkaarlig glat Kurve konvergere 
mod F, vil IManen PRQS konvergere mod den ved /̂ . og t^ bestemte 
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Plan, i hvilken da (Jra^nsestillingen for Sekanten PQ maa ligge. At 
Q imdervejs kan komme til at indtage Stillinger paa Paralleleirklen 
gennem P eller paa k, vil ikke forstyrre Slutresultatet. Planen 
(/jt, <c) er da virkelig Tangentplan til Omdrejningsf laden i P. 

Som Eksempler paa Omdrejningsf lader kan foruden Omdrej-
ningseyhnderfladen og -keglefladen samt Kuglefladen nsevnes Om
drej ningsparaboloiden, der fremkommer ved, at en Parabel drejer 
sig om sin Akse, og OmdrejningselHpsoiden, der opstaar ved Drej-
ning af en Ellipse om en af Akserne. 

En Rumkurve kan tsenkes frembragt ved Sksering mellem to 
Flader P^ og Pj- Saafremt Fladerne i et fselles Punkt P har forskel-

Fig. 19. 

lige Tangentplaner, vil Rumkurven som Tangent i P have Tangent-
Planernes Ska^ringshnie t (Fig. 19). Normalerne n, og n, i P til de 
to 1̂  lader bestemmer en Plan, Kurvens Normalplan, der staar vinkel
ret paa ^ Man kan da ogsaa bestemme t som en Linie vinkebet paa 
Kurvens ^ormalplan i P . Samtlige Planer gennem t kaldes Tangent-
Planer til Kurven. Blandt dem er der i Regien en enkelt, so« 
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udmarker sig derved, at den ligger »saa n a r ved« Kurven som 
muligt. Denne Plan, der kaldes Oskulationsplanen i F, defineres paa 
folgende Maade. Gen
nem t og et Nabopunkt 
Q x)aa Kurven lagges 
en Plan, Idet Q — P , 
kaldes den eventuelle 
Gransestilling for Pla
nen {t, Q) Oskulations-
planen til Kurven i P . 
— De Kurver, vi traf-
fer, har i Almindelig
hed i hvert Punkt en 
Oskulationsplan. 

E k s . 1. Lad os betrag
te et retvinklet Koordi
natsystem XYZ og de to 
plane Kurver py = x^, 
beliggende i XY-Planon, 
og qz = x^, beliggende i 
XZ-Planen. To Cylinder
flader, der har disse Kur
ver som Normalsnit, vil 
skâ rc» hinanden i en Rum
kurve k (Fig. 20a). I 
Punktet P((), 0, 0) har de 
to Cylinderflader hen-
holdsvis XZ-Planen og 
X y-Planen som Tange^nt-
f)lan(!r, og k har di^rfor 
.V-Aksen som Tangent i i"*. Kn Tangi^ntplan til Kurven giMuicm .V-Ak.scn 
og et Punkt Q af Kurven vil danne en Vinkel v med A'l '-Planrn, h\()r 

V\ii. 20a 

l\U. 201) . l'\g. 20c. Fig. 2Üd. 
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tg V r= ' .r. Idet im Q • P, \ il .r - (», og derved v-^ 0, d. v . s. i Punk^ 
.'/ 7 

\i-{ I' liai- Kur \c i i .V )'-PIiUieii som ()skulatioiis])lan. 
I Flg. iMi I), c, d, CT tegnet J-{umkurvens re tv iukledo P ro jek t ione r paa 

Koordinat | ) la i ienie . Man faar Paral^leii py = x^, K u r v e n qz = x^ og K u r v e n 
(qz)* = {/>>iy\ h\ is Ligning f remkommer ved El iminat ion af x mel lem de to 
fDregaaendr. Denne K u r x c har i / ' en Spids af 1. Ar t . Af P '̂ig. 20c ser man, 
at ()skulationsj)Ianen i /^ sk;erer gemiem K u r v e n (snilgn. Krumningsc i rk len 
S. Is) . Det te ga-lder ikke blot i de t her be t rag tede Eksempe l , m e n kende-
tegner ()skulationsj)lanen i et almindeligt P i m k t af en R u m k u r v e . 

Fig. 21. 

E k s . 2 . Fig. 21 viser Ska-ringskurven mellem to Omdrejningscylindre, 
der begge hvder paa X F - P l a n e n , den ene längs X-Aksen, den a n d e n längs 
1 -Aksc.n. Racherne er ikke lige störe. I P , m k t e t P ( 0 , 0, 0) er X F - P l a n e n 

p u n k t 1 P. Hvorledes bmtkurven konstrueres , vil senere fremgaa. 

Dersom en Rumkurve ligger paa en Cylinderflade eller Kegle-
f ade og 1 et Punkt P rorer Frembringeren p, vil Fladens Tangent
plan längs ;. va^re Kurvens Oskulationsplan i P . En Plan gennem p 
og et ^abopunkt Q vil nemlig indeholde Frembringeren , gennem Q 
og Planen (,, ,) konvergerer mod Tangentplanen lang' p, naa 
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Begrebet Krumningscirkel overfores til Rumkurver blot med den 
iEndring, at den variable Cirkel, som rorer Kurven i P ocr aaar 
gennem Q, ikke ligger i en fast Plan, men i en variabel Tangentplan 
til Kurven. Krumningscirklen kommer da til at ligge i Gransestil-
lingen for denne Plan, altsaa i Oskulationsplanen til Kurven i F. 
Dersom man ved, at en Kurve i et Punkt F har en bestemt Krum
ningscirkel, kan man af ovenstaaende slutte, at der findes en 
Oskulationsplan i P , nemlig Cirklens Plan. Derimod kan man 
naturligvis i Almindehghed ikke slutte den modsatte Vej. 

Eks. 3 . Dersom Kurven f. Eks. ligger paa en Kugleflade, kan man dog 
af Üskulationsplanens Eksistens slutte, at Knnnningscirklen eksisterer, for-
udsat at Oskulationsplanen ikke netop er Tangentplan til Kuglen. Den 
Cirkel, i hvilken Oskulationsplanen ska;rer Kuglen, vil nemlig vaere den 
sogte Krumningscirkel. 

Ved Parallelprojektion af en Rumkurve k paa en Plan V i en 
Retning R, hvor ingen Tangent er parallel med R, vil Tangenterne 
til den proj icerede Kurve k' vare Projektioner af Rumkurvens 
Tangenter. Er derimod i et Punkt F af k Tangenten / || R, vil 
Oskulationsplanen i P vare 8estraaleplan, og k' vil i Punktet F' 
som Tangent faa Oskulationsplanens Spor i V (Pig. 22). I Alminde
lighed vil // i F' faa en Spids 
af 1. Art. Dette ses ogsaa i 
Eks. 1, hvor Eig. 20d netop 
viser Projektionen af Rum
kurven i Retning af X-Aksen, 
der er Tangent i Punktet 
(0, 0, 0). 

Det vil i Almindelighed 
vare vanskeligt at beregne 
Krumningsradius i et Punkt 
af den proj icerede Kurve ud 
fra Kendskab til Krumnings
radius for den oprindelige Kurve. Men dersom der er Tale om 
retvinklet Projektion, og tillige Tangenten i F er jxirallel med V 
(vandret), er det let at finde Sammenhangen mellem Krumnings
radius Q for selve Kurven i F og Krunmingsradius Q' i P ' for den 
projiceredc Kurve. 

Idet Tangenten t \ F ev vandret, kan vi parallelforskyde Kurven 
k i R's Retning, hidtil / falder i V. Herved büver P og P ' sammen-

V'xiX, 22 . 
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faldende. Piuiktet Q paa k projiceres i Q' paa k', mens Q's Projek
tion R paa t bliver liggende ved Projektionen, saaledes at begge 
\'inklerne PRQ og PRQ' er rette (Fig. 23). Betegner vi som tid-

ligere RQ med a, PR med ^ 
(0 og RQ' med a , har vi til 

Bestemmelse af Q og Q Lig
ningerne 

Fig. 23. 

Q = 

eller 

lim — . ^ ' = 

a 
-- lim — 

lim 

• 

2a 

a Xu er — = cos u', hvor «' = Z ^ ' P ^ . Idet Q konvergerer mod P, 
o 

vil Planen (/. Q) nserme sig til Kurvens Oskulationsplan i P, og 
u' vil konvergere mod Vinklen u mellem V og denne Oskulations
plan. Vi faar da Formlen 

Q 
Q = > 

cosu 
altsaa: Krutnningsradius i Projektionen er lig med Kurvens Krum
ningsradius divideret med cosinus af Vinklen mellem Kurvens Oskula
tionsplan og Projektionsplanen, stadig forudsat Projektionen ret
vinklet og Kurvens Tangent vandret. 

Er specielt (/ = 90°, falder ovenstaaende Betragtninger bort. 
Dette Stemmer med Fig. 20c i Eks. 1, hvor Rumkurven er projiceret 
paa A'Z-Planen. der er vinkelret paa ZT-Planen, Kurvens Oskula
tionsplan i (0, 0, 0), og hvor Projektionen i dette Punkt frembyder 
et Vendepunkt. 

7. Konstruktioner. I Parallelprojektion kan man udfore Kon
struktioner. naar man kender de projicerede Genstandes Belig-
genhed i Forhold til hinanden i Rummet. 

I Flg. 2-1 har vi fundet en Linies Skceringspunkter med Side-
fladerne i en Terning, idet vi gaar ud fra, at vi kender Linien Ts 
Spor P og ^ i Terningens nederste og overste Sideflade. (Vi taler 
i det folgende, som om alle Konstruktioner foregik ved selve Gen
standen, ikke i Projektionen.) En Hja^lpeplan gennem l parallel 
med Kanten AB skserer Kanten AE i Punktet S, Kanten CD i T, 
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Fis. 24. 

Og Linien ST s ka r e r da / i Liniens 
Spor i Sidefladen ACDE. P a a tilsva
rende Maade findes Sporet i forreste 
Sideflade. P a a Figuren antages Ter
ningen uigennemsigtig, hvorefter 
Punkter ingen bliver som angivet . 

Eig. 25 viser Skceringskurven mel
lem en tresidet Pyramide OABC og 
en Plan a, bes temt ved Sporet l i 
Grundfladen og P u n k t e t P i Sidefla
den OBC. Linien BC ska re r / i Punk
tet R, saaledes a t RF bliver Planen 
a's Skaringslinie med Sidefladen OBC. Skar ingspunktern 
Kanterne OB og OC betegnes F og G. AB ska re r / i Punl 

og SF ska re r Kan ten 
Punk te t E. Skar ingsl 

•/s mellem Planen og Pyra 
er da Trekant EEG. Son 
trol ])aa Tegningens No^ 
hed har man, at Linien 
og EG skal skare hin 
paa / (i Punk te t T). 

I Eig. 2() har vi konst 
Skceringskurven mellem 
tresidede Pyramider 01 
Ü ' r 2 ' 3 ' . Man kender (Jri] 
dernes Skaringslinie / san 
rene S og T i (Jrundfladc 

Toppunkternes Eorbindelseslinie (>()'. Skar ingskurven bliver e 
flere Rum])olygoner (her kun en), hvis Vinkels])idser er Ska 
])unkterne mellem Kan te rne i den ene Pyramide og Sidefla( 
den anden (og omvendt ) . Paa Eiguren er Skar ingspunkterne 
mellem Kan ten 0'2' og Sidefladerne 012 og 023 fundet ved J\ 
(leise af en Hjalf)eplan gennem 0'2' og Linien SO\)T. Denn( 
skarer / i P u n k t e t l\ Kan te rne 12 og 23 henholdsvis i V < 
hvorefter man s t raks har v og u\ Paa lignende Maade finc 
ovrige 4 Vinkelspidser af Rumpolygonen. Kan ten 02 ligge 
foran Pyramiden 0 ' r 2 ' 3 ' og Kan te rne O'P og 0 '3 ' helt b 
Pyramiden 0123. De (> Punk te r forbindes derefter ])aa pas 
Maade med Liniestykker, idet man f. Eks. folger Skaringski 

Fiü. 25. 
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Projektion fra (» paa Crundfladcn 123. (Jaar man fra v til w paa 
den ovcrsti' Del af Skaringskurven, svarer det til et Gennemlob 
yy,^\S i Cundfladcn, og gaar man derefter videre i Rumpolygonen 
fra u- til r. svarer det til Tilbagelobet 1F31F. 

j'vraniiderne antages uigennemsigtige, saaledes at kun de Dele 
af Ska-ringskurvcn. der ligger fremme i)aa begge Pyramider, trsekkes 

Fig. 2C.. 

fuldt o]). mens Resten punkteres. Kanternes Optrsekning undersoges 
])aa tilsvarende Maade. Saaledes er Kanten 0'2' usynlig paa Stykket 
vu\ der forlober inden i Pyramiden 0123. Kanten 0'3' ligger bag 
Pyramiden og er derfor usynlig paa Stykket mellem Kanterne Ol 
og 03. Og saaledes videre. 

Kndehg viser Fig. 27a Skceringskurven mellem to Omdrejnings-
cylinderflader C^ og C.,, den forste med 7-Aksen som Akse, den 
anden med Z-Aksen som Akse. Radius i C^ er storre end Radius i Cy 
For at finde Punkter af Ska^ringskurven Isegges Hja^lpeplaner vin-
keh-et paa A-Aksen. En saadan Plan a skarer hver af Cylinder-
fladerne i 2 Frembringere, hvorved der fremkommer 4 Punkter af 
Kurven. Lader man a variere fra den forreste Stilling, hvor den 
tangerer C,, men skserer C„ til den tilsvarende hagerste Stilling, vil 
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derved hele Skaringskurven kunne frembringes. Sarlig Interesse 
har man af Punkter paa Cyhnderfladernes yderste Erembringere 
(Konturfrembringere). Cylinderfladerne er afskaaret med Planer 
parallelle med Koordinatplanerne, hvorved en Skaringshnie mel-

Fiß. 27a. 

lem to saadanne Planer bliver parallel med X-Aksen. Med Hensyn 
til Optrakning galder samme Regler som ved Pyramider. 

Man bemarker, at C\ gennemborer C'2, saaledes at der fremkom
mer to adskilte Skaringskurver. I Eig. 27 b er Cyhnderfladernes 
Radier lige störe; herved bliver Skaringskurven til 2 Ellipser. 1 
Eig. 27c hviler den ene Cyhnder i den anden, og der bliver kun een 
Skaringskurve. Endelig har vi i Eig. 21 betragtet det Tilfalde, hvor 
Cylinderfladerne har falles Tangent])lan. Der er kun en enkelt 
Skaringskurve, som i Cyhnderfladernes Roringspunkt har Dob-
beltpunkt. 

Ska^rer m a n to OmdrejningscylindtM-flader med en Plan , faar m a n to 
r:ilips(^r (Cirkler), en F]llipse og to rettt^ Linier eller muligvis 2 Säet r e t t e 
J^inier. I alle Tilfa^ldo bl iver der hojst 4 SkiPringspunkter mel lem de to Snit-
kurv(*r. Ska^ringskurven mel lem to Omdrejningse>l indre vil derfor af en vil
kaarlig Plan skaMH\s i hojst 4 P u n k t e r . K u r v e n siges a t va^re af 4. Orden. 
Projekt ionen paa Tegnep lanen vil d a af enhver re t Linie ogsaa skaeres i hojst 



l-ig. 27b. 

Fig. 27c. 
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4 Punkter og er en plan Kurve af 4. Orden. Denne Egenskab ved Parallel
projektionen af Ska?ringskurven mellem to Omdrejningscylinderflader vil 
man finde i Fig. 21 og 27 a, b, c. 

Skal man konst ruere Skar ingskurven mehem to Kegleflader, 
gaar man frem som ovenfor, blot lagger man Hjalpeplanerne gen
nem Toppunkternes Eorbindelseslinie (smlgn. Skar ing mellem Pyra
mider). 

8. Enke l t re tv inkle t Projekt ion . Projektionsretningen R an
tages i det folgende vinkelret paa Projektionsplanen V. som forud-
sa t t e s vandre t . 

E t Funkt F i R u m m e t er bestemt ved dets Projektion P ' og 
Afstanden p = P'F, naar man tillige ved, om F hgger over eller 
under V. Det te kan angives ved a t forsyne p med Eortegn. 

Projektionen af en ret Linie l, bestemt ved to Punkter F og Q. 
er som tidligere n a v n t et Punk t P' ( = C/), hvis / er lodret. men 
ellers en Linie V gennem F' og Q\ 
Liniestykket P'(/ er Projektionen 
af Liniestykket FQ, og Projek-

PV 
tionsforholdet f = —— . T a n k e r 

^ PQ 
man sig Sestraaleplanen (/', /) S-
drejet ned i V omkring l\ frem
kommer den normale Nedla^gning 
l^ af Linien l. Man konstruerer l^ ved at a f sa t t e Pl\, = ]> og 
Q'Qn = ^ vinkelret ud fra /', hvorefter /^ er bestemt ved P^ og Q^^. 
1 Nedlagningen aflases L a n g d e n FJ^y^ af PQ og, saafremt / ikke 
er vandret , Liniens Vinkel v med V. — En ret Linie opgives som 
Regel ved Projektionen V og Nedlagningen /,j , idet man gerne 
regner med, a t den tegnede Del af l^ drejes op orer Tegneplanen 
til Linien /. Parallelle Linier har parallelle Projektioner og faar 
ved Nedlagning til samme Side af de parallelle Sestraaleplaner 
ogsaa parallelle normale Nedlagninger . 

Om to Linier / og m ska re r hinanden eller ikke. kan afgores ved 
Hetragtning af Eigurerne l'l^ og m'm^ (Fig. 29). I Skarings])unktet AS" 
mellem /' og m', der er Projektionen af det eventuelle Skarings])unkt 
5 mellem l og m, oprejses de vinkelrette ])aa /' og m' til Ska^'ing med 
l^ i AS\, med m^ i S.,. Dersom S'S^ = S'S.,, ska re r / og m hinanden, 
ellers ikke. — Heraf fremgaar let, hvorledes man gennem et Punkt S 
af en Linie / lagger en Linie m parallel med en anden Linie p, givet 

(iuiirnctriskc Afl)il(lni!i^jsmct<)der. 3 

^ ^ ^ ^ ^ 1 / 

^ 

1 
p' 

1-iii. 2,S. 

0 
> ^ ' " 

. i 

0 
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Lini(r l <»g 

ved // og }>„. (Gennem S' la^gges m' \\ p', og man afsaetter « = S'S, = 
.s'N., vinkelret paa ?//'. w„ tegnes derefter gennem S.^ parallel med p„. 

\ i kan nu lose den Oi)gave at finde Vinklen mellem to givne 
ni. Med Henblik paa ovenstaaende kan vi antage, at 

/ og m skserer hinanden i et Punkt 
S (Fig. 29). Betegnes Sporene for 
/ og m med T og U, kendes i 
Trekant TSU de 3 Sider TU, 
TS = TS^ og US = US^, hvor
efter Trekanten konstrueres som 
vist paa Figuren. /_ v er den sogte 
Vinkel, og Trekant TS^U kan be
fragtes som en Nedlaegning af Tre
kant TSU omkring Linien TU. 

En Plan a er bestemt ved 3 
Punkter P, Q, R, der ikke ligger 
paa ret Linie, altsaa ved Projek-

tionerne P', Q'. R' og Afstandene p = P'P, q = Q'Q og r = R'R. Der
som p = q = r. bliver a vandret, og alle Linier i Planen er vandrette. 
1 modsat Fald vil a skaere V i Sporet s, hvoraf to Punkter kan fin
des ved at o])S0ge Sporene for to Sider i Trekant PQR. En Plan kan, 
naar den ikke netop er vandret, opgives ved Sporet s og et Punkt P. 

Dersom P ' ligger paa s, er Planen lodret (Sestraaleplan). En Plan, 
der hveiken er vandret eller lodret, kaldes skraa. Lad a vsere en 
skraa Plan bestemt ved Sporet s og Punktet 
P. (iennem P laegges en Linie t vinkelret paa 
Sporet. t kaldes en Tvcerlinie (Faldlinie), og 
dens normale Nedlaegning t^ kaldes Planens 
Profil (Fig. 30). Ved Hj«lp af Profilen finder 
man Vinklen v mellem a og V, idet ogsaa t' er 
vinkelret paa s. Planen {t, t') kaldes en Profil-
])lan. De vandrette Linier og Tvserhnierne i 
Planen danner to Systemer af paa hinanden 
vinkelrette Linier, der igen projiceres i paa hinanden vinkelrette 
Linier. En skraa Plan opgives som Regel ved Sporet og en Profil. 

Onsker man at finde det sande Udseende af en Figur i Planen 
f. Eks. en Trekant ABC givet ved Projektionen A'B'C, drejer 
man Planen omkring Sporet ned i V (Fig. 31). Punktet A med 
Tva?rlinien t nedl^gges i A„ hvor SA, = SA^ = SA, idet A ved 

Fig. 30. 
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Drej ningen beskriver 
en Cirkelbue i Profil
planen med S som Cen
trum og SA som Ra
dius. Derefter findes 
B„ idet B'B^ \\ A'A^, 
og A'B' og ^1^1 ska
rer hinanden paa s. 
Paa samme Maade fin
des C\. Som Kontrol 
har man, at B'C og 
B^Cj^ ogsaa skarer hin
anden paa s. ^ 

Fig. 31. F i g u r e m e A 'B 'C' og 
A^B^C^ er affine, og For 
holdet er cos z?, d. v . s. Projekt ionsforholdet for rn Tva^rlinie. 

O p g . 2 . 
O p g . 3 , 

O p g . 4 , 

O p g . 1- Af en Linie i en given Plan kendes Projektionen. Tegn Liniois 
nornude Nedlcegning. 
Lceg gennem et givet Punkt en Plan pandlel nied en given Plan. 
Lceg gennem en given Linie en Plan parallel med en anden given 

Linie. 
Lceg gennem en given Linie l en Phnt a, der danner en given Vinkel v 
med V. — Vi vielger e t P u n k t P paa l og t ienker os lagt alle Planer 
gennem P, de r d a n n e r Vinklen v m<'d V. De berorer en Omdrejnings-

kcgle med Topj)unkt i P og den 
halvc T()pf)unktsvink(*l 90^—r. Keg
lefladen skarer V i en Cirkel med 
C e n t r u m i P' og Rad ius /> • eot r ; 
den er konstruere^t ])aa Fig. \V1. Da 
den sogte P lan skal gaa ^^ennem /, 
m a a dens Spor viere en TangtMit fra 
S til den fundni^ Cirki^l. Kon.stru*T 
Profilen for d(Mi sogte Plan , og angiv 
BetingelstMi for Losning. 

Normalen q fra et Punkt P til 
en skraa Plan a konstrueres der
ved, at man gennem P lagger 
en Profilplan (/', 0- l^vor f inde
holder F' (Eig. 33). Da q skal 

staa vinkelret i)aa alle Linier i a, altsaa specielt paa Sporet s, er 
7 ' ± '*? og maa derfor falde sammen med /'. q ligger altsaa i Pro
filplanen, og ved Nedlagning af denne Plan fremkommer r/,, som 

3» 

Flg. 32. 
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N.)nnalcn fra /*„ til t„. Herved er ^ bestemt og tillige den korteste 
Afstand fia / ' til a. Konstruktionen viser ogsaa, hvorledes man 
omxcndt hc^'^'r en Plan vinkelret paa en given Linie. 

s 

h y^ 

r y 

Pn 

P' 

Fij^. 33. Fig. 34. 

Ved Hjal]) af ovenstaaende er man i Stand t i l ^ t finde Vinklen 
mellem to Planer, nemlig som Vinklen mellem to Normaler til Pla

nerne, og Vinklen mellem en 
Plan og en Linie, nemlig 
som Komplementvinklen til 
Vinklen mellem Linien og 

li Planens Normal. 
En skraa Plan med Spor 5 

skares af en vandret Plan i 
Afstanden h fra V i en vand
ret Linie l, hvis Projektion 
V \\s. l skal gaa gennem et 
Punkt F paa Tvarlinien l, 
saaledes at h = p = F'P^, 
Herved bestemmes /' som 
vist paa Eig. 34. 

En skraa Plan a med Spor 
Äj skares af en anden skraa Plan ß med 
Spor s.^ (6̂1 og s, antages ikke parallehe) i yf 
en Linie /. hvis Si)or S er Skarings])unktet s 
mellem 6̂^ og 6\.. En vandret Hjalpeplan i 
Afstanden h fra V skarer a og ^ i to vand
rette Linier l, og /.., hvis Projektioner kon
strueres som angivet ovenfor. Deres Ska
ringspunkt F (Fig. 35) har Projektionen 
P\ og da P ' P = h. kan Nedlagningen l^ 
straks tegnes. 

En skraa Plan med Spor s skseres af en lodret Plan n med Spor f 

l'i". 35. 

Fig. 36. 
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i en Linie l, hvis Projektion V falder i p, og hvis Spor S er Skarings
punktet mellem s og p. Planen n skarer en Tvarlinie t (Eig. 36) i 
et Punkt P, hvis Afstand F'F^ fra Tegneplanen kendes. Nedlag
ningen af l foretages da som vist paa Eiguren. 

O p g . 5 . Find Skazringslinien mellem to skraa Planer med parallelle Spor. 
O p g . 6. Lceg en Plan gennem- en given Linie og et givet Punkt. 
O p g . 7 . Find Skceringspunktet mellem en given Linie og en given Plan. — 

M a n Isegger en lodret H j a l p e p l a n gennem Linien. 
O p g . 8. Find Skceringspunkter ne mellem en given Linie og en Kuglrflade. — 

Kuglef laden ta^nkes opgivet ved sit Cen t rum C og Rad ius /-. Man 
la?gger en lodre t Hjaelpeplan gennem Lin ien ; den skarer Ku^rlen 
i en Cirkel. Hja?lpeplanen nedla^gges, hvoref ter m a n finder de sogte 
Skyeringspunkter . 

Vi bemairker , a t en Kugle ved re tv inkle t Pro jek t ion afbildes i en 
Cirkelskive, h v o r K o n t u r e n , Cirklen, f r emkommer ved Ska^ring 
mel lem V og den omskrevne Cylinderflade til Kuglen, der ha r 
F r e m b r i n g e r r e t n i n g v inkel re t paa V. Dersom Pro jek t ionen ikke 
er r e tv ink le t , bl iver K o n t u r e n en Ellipse, nemlig Skceringskurven 
mel lem den omskrevne Cylinderflade og en P lan , der ikke er 
v inke l re t p a a R. 8ka l m a n bevare I n d t r y k k e t af en Kugl»\ m a a 
El l ipsen vsere niesten cirkelformet, d. v. s. Projekt ionsre tn ingen 
vaere na^sten v inkel re t p a a V. 

Eig. 37 viser en Tagkonstruktion. Gennem Siderne af (Jrundridset 
ABCDEF, der ligger i V, lagges Planer med samme Haklning ind 

fg^=75 \ 

V\M. 37. 

()V(M- (;nmdridset; i Eiguren er tg r = ^U. Taget ])rojiceres i Eiguren 
ABCI)EFG'IFK'L\ hvor AG\ BG\ CH' og FK' er Halverings-
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,,^i^,. ,f ( ; ,„ , indsets Vinkler, mens L' er Midtpunktet af DE, idet 
r huuren DE er fort helt op til Punkt L af Tagryggen Kl. 

Derefter er foretaget en Nedlagning af Tagets skraa Flader, hvor 
Profilen ved M er aiivendt. En Kontrol paa Tegnmgens Nojagtig-
,,,a Har man deri, at alle nedlagte Linier findes to Steder og altsaa 
paivis skal vtiere hge störe. 

9 Omdrejnin^sflader. Vi har i § 6 set, at en Omdrejningsf lade 
F der frend<ommer ved at dreje en glat plan Kurve k omkring 

en Akse a i Kurvens Plan, i hvert Punkt 
uden for a har en bestemt Tangentplan. 
Lad nu a og k ligge i Tegneplanen V, og 
lad P vsere et Punkt af F, givet ved 
dets Projektion P'. Afstanden p = P'P 
findes ved Nedlsegning af Paralleleirklen 
gennem P (Fig. 38). Tangentplanerne til 
F längs Paralleleirklen c berorer tillige 
en Omdrejningskegle, der längs c er om-
skrevet om P , og hvis Toppunkt 0 findes 
ved Skaring mellem a og Tangenten t til 
A- i Pi , idet Tangentplanen til F i dette 
Punkt er lodret. Normalerne til F längs 
c danner ligeledes en Omdrej ningskegle-
flade, hvis Toppunkt N er Skserings-

punktet mellem a og Normalen til k i P,. Vi kan nu finde Sporet s 
for Tangent])lanen til F i P . Det maa nemlig 
gaa gennem 0, og da Projektionen af Nor
malen til P i P er NP', skal s Isegges vinkel
ret i)aa denne Linie. Ved s og Punktet P er 
den sogte Tangenti)lan bestemt. 

Logger man gennem P en lodret Plan n 
med Spor r, skserer den P i en Kurve, hvis 
Nedlsegning om v let kan tegnes. For hvert 
Punkt P med Projektion P ' kender man 
nemlig Afstanden p = P'P = P'P^. Tan
genten i P findes som Skseringslinie mellem 
-T og Tangentplanen til F i P . Den kan ned-
Uegges med P. Skseringspunkterne mellem 
V og k er Toppunkter. da v er Symmetriakse for Snitkurven. Vi vi! 
finde Krumni)igsradius i et saadant Toppunkt T. Gennem T ogi' 

Fig. 39. 
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Isegges en Kugleflade, hvis Centrum ügger paa a. Da Kuglen ogsaa 
er en Omdrejningsf lade med Akse a, vil den indeholde Parallel-
cirklerne gennem T og P , og Centrum kan derfor findes som Skse-
ringspunkt mellem a og Midtnormalen til TP,. Kuglen skarer .-r 
i en Cirkel gennem T og P , der i T har lodret Tangent o^ derfor 
berorer Snitkurven i T. Naar F konvergerer mod T. vil denne 
Cirkel konvergere mod den eventuelle Krumningscirkel i T. Men 
naar F^ T, vil P^ -> T, og Kuglens Gransestilling vil vare den 
Kugle, der berorer F längs Paralleleirklen gennem T, og hvis Cen
trum Q er Skaringspunktet mellem a og Normalen til k i T. Denne 
Kugle skarer da TC i Krumningscirklen i T, og Krumningscentret 
bliver Q's Projektion C paa v, Krumnings
radius altsaa TC. 

E k s . 4 . E n Omdrejningskegle ska^res af en 
lodret P l an paral lel m e d Aksen i en Hyperbe l , 
for hvi lken Vinklen mel lem A s y m p t o t e r n e er 
lig med T o p p u n k t s v i n k l e n 2v (F^ig. 40). Man 
finder derfor H a l v a k s e r n e a og 6 som vist paa 
F'^iguren. I T o p p u n k t e t T er a n v e n d t den be-
skrevne K o n s t r u k t i o n til a t finde K r u m n i n g s -

cent re t C. Man faar TC = b tg v = — i Over-
a 

ensstemmelse m e d R e s u l t a t e t i § 2. — P a a lig-
nende Maade k a n m a n finde K r u m n i n g s r a d i u s 
i T o p p u n k t e t af en Ell ipse, idet m a n skarer en 
Omdrejningscyl inder m e d en P lan . ^"î ^ M>. 

Eig. 41 viser to Omdrejningsflader F^ og F.y, hvis Akser a^ og a.y 
begge ligger i V og skarer hinanden i S. Skaringskurven er i Almin
delighed en Rumkurve k. Den er symmetrisk om V, og Skarings
punktet T mellem Meridiankurverne k^ og A\> er et Toppunkt. Tan
genten til k i Punktet T er lodret. Idet k^ og k., antages glatte, 
kan vi som ovenfor vise, sit k i T har en bestemt Krunmings-
cirkel og dermed — ifolge § (5 — en bestemt ()skulations])lan. Vi 
lagger denne Gang to Kugler, begge gennem T og et Nabopunkt P 
af Rumkurven, den ene med Centrum paa a ,̂ den anden med Cen
trum paa «2. Naar F gaar mod T, vil Gransestillingen for Skarings-
cirklen mellem de to Kugler vare den eventuelle Krumningscirkel 
i T. Den forste Kugle har imidlertid en Gransestilling, naar F -^ T, 
nemlig den Kugle, der berorer i \ längs Paralleleirklen gennem 7\ 
og hvis Centrum derfor er Skaringspunktet Q^ mellem r/j og Nor
malen til Ä'i i T. Tilsvarende for den anden Kugle. Krumnings-
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cirklen i T vil derfor ligge i en Plan gennem T vinkelret paa Center
linien Q,Q, og Plauens Skaringspunkt C med denne Linie vil vsere 
Krumninc^scentret. Herved har vi fundet Krumningscirklen og 

Fig. 41. 

tillige Oskulationsplanen i T, som er den nsevnte lodrette Plan med 
Spor TC (se S. 27). 

Et vilkaarligt Punkt P af Rumkurven kan findes ved at Isegge 
Hjad])ekugler med Centrum i S. En saadan Kugle, der skserer k, i Pi, 
ko i Po, vil sksere F, og Fr, i Parallelcirkler gennem henholdsvis 
J\ og Po. Disse Cirkler projiceres i Linier vinkelrette paa de respek
tive Akser. og disse Liniers Skseringspunkt P ' er Projektion af to 
Punkter P paa k. et over og et under Tegneplanen. Afstanden P'P 
findes ved Nedlaegning af en af Parallelcirklerne. 

Tangenten t i P kan findes, idet den er vinkelret paa Rum
kurvens Normalplan i P, der er bestemt ved de to Fladenormaler 
i P (se S. 24). Normalen til F, i P skserer Aksen a, i Punktet N,, 
hvor P,X, er Normal til k, i P,. Analogt findes N^, hvorefter N^Ni 
er Normalplanens Spor i Tegneplanen. Projektionen t' af Tangen
ten t gaar da gennem P ' og er vinkelret paa N^N^. 

Paa denne Maade har vi faaet bestemt et vilkaarligt Punkt med 
Tangent af Projektionen k' af Rumkurven k. I Punktet T vil 
Sporet TC af Oskulationsplanen vsere Tangent (§ 6). I dette Til-
fselde frembyder A' ikke som i det almindelige Tilfselde (Fig. 22) en 
Spids af l. Art: dette beror paa, at k' er Projektion baade af den 



41 

Del af Rumkurven, der ligger over V, og den Del, der ligger under V. 
Punktet T kan opfattes som en sarlig Spids af 2. Art, hvor de to 
Kurvegrene, der udgaar fra T, falder sammen. 

Man bemarker, at k' er en glat Kurve, ogsaa naar Punktet T 
medtages. 

Eks. 5. Vi betragter paany Skaeringskm-ven mellem to Omdrejningscylin
derflader, af hvilke den ene gennemborer den anden (Fig. 27a). Her antages 
yZ-Planen at va^re Tegneplanen, og i enkelt retvinklet Afbildning paa 
denne Plan faar Kurven et Udseen
de, som Fig. 42 viser. Vi vil bevise, 
at den projicerede Kvirve er en Del 
af en ligesidet Hyperbel. Cylinder-
fladen Cj antages at have Radius 
r, og Ligningen for Xormalsnittet 
i XZ-Planen er 

(1) x^ 

For Cylinderfladen C'g med Radius 
R faas paa tilsvarende Maade i 
XF-PIanen Normalsnittet 

(2) X^ r R^ 

Fig. 42. 

Ligningerne (1) og (2) kan ogsaa 
opfattes som Ligninger for Cylin
derfladerne Cj og C^, og etlivert 
Punkt P{x, y, z) paa Ska^ringskurven maa have Koordinater, der tilfreds-
stiller begge Ligninger. F'olgelig \'il Koordinaterne ogsaa tilfredsstilh^ Dif-
ferensen 

(3) ij^-z^ = R^-r'- . 

Denne Ligning kan opfattes som Ligning for den projicen^nde Cylinderflade 
i X-Aks(^ns R(*tning. Xormalsnittet er altsaa en ligesidet Hyperbel i YZ-
PlaiH n̂ med Ligningen (3) (smlgn. Eks. 1). At ikk(̂  hele Hyperblen kan bni-
ges, fn^mgaar af Ligningerni^ (1) og (2), ifolge hx'ilke ~i ^ r og \y\ ^ R. Pro
jektionen af Riunkurven (̂ r de to Hyperbelstykker, der ligger inden for 
Hi^ktanglet \y\ ^ i?, \z\ '^ r. 

Tang(Mit(*rno i Kiu'vens F]ndepunkt(M' vv k(Mistru(M'et paa den ovenfor 
angivn(^ Maad(\ I dette sj)eei(̂ lle Tilfa'lde beviser man naturligvis let Kon
struktionens Rigtiglied ved Anv(Midelse af Hyperbelligningen (3). 

I']r sj)eeielt r ^ R, bliver Ligning (3) til 

yZ . - 2 0 , eller y = -*-: 

d. V. s. Kurven projiceres i de to Diagonaler i Rektanglet, der nu bliver et 
K\adrat. SkaM'ingskurven bliver derfor to plane Snit i OmdTejningse>linder-
flailerne, altsaa to KHipser (smlgn. F'ig. 27b). 



Dobbelt retvinklet Projektion. 

^ 

Fig. 43. 

10. Punkter . Linier. Planer . I Stedet for som ved enkelt 
l'rojektion at angive et Punkt P i Rummet ved sin Projektion paa 
Tegneplanen og Afstanden fra Tegneplanen kan det vsere bekvemt 
at benytte to Projektionsplaner, en vandret V 
og en lodret L. saaledes at Punktet P faar to 
Billcder. / ', og P,. Man kan derefter dreje L 
om Ska'ringslinien g med V, Grundlinien, ned 
i V. hvorved P bliver bestemt ved de to Punk- -
tcr / ' , og Pj. der betegnes som vandret og lod
ret Hillcdc af P. Saafremt P,- og P/^ ikke falder 
.^amincii. vil deres Forbindelseslinie vsere vin
kelret ]>aa g (Fig. 43 og 44). Dobbeltprojektio-
ncn kan opfattes som en enkelt retvinklet Pro
jektion ]»aa vandret Plan V, hvor Py er Bille

det af P, mens Afstanden p er angivet 
paa selve Figuren ved Afstanden fra g 
til P^. Figuren PyPj^^ kan imidlertid 
ligesaa godt fremkomme, ved at man 
drejer vandret Plan V om GrundKnien 
over i L (Fig. 44), hvorved Dobbeltpro-
jektionen paa ny Maade kan opfattes 
som enkelt Projektion, nemlig med L 
som Tegneplan, Pj^ som Billedet (Projek
tionen), og hvor P 's Afstand fra L er 
givet ved Afstanden fra g til Py. Man 

taler i forste Tilfselde om vandret Orientering, i andet Tilfselde om 
lodret Orientering. Heraf folger, at man til Losning af Opgaver i 
dobbelt Projektion kan anvende Metoderne fra enkelt Projektion, 
endda paa to Maader. 

De to Billedplaner V og L deler Rummet i 4 Vinkelrum: I, II, HI 
og IV (Fig. 44). Dersom P hgger i Vinkelrum I, vil ved Afbildningen 

Fii'. 44. 
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Fiu. 15. 

det vandre t t e Billede Py ligge under g, det lodrette Billede Pj 
over g. Modsat, hvis P ligger i Vinkelrum I I I . Ligger P i IL vil 
begge Billeder ligge over g, mens de begge ligger under g, naar F 
ligger i Vinkelrum IV. Py og Pj^ kan v a r e sammenfaldende, nemlig 
naar F ligger i Halverings-
planen af Rumvinklerne I I 
og IV. Denne Plan kaldes 
Middeljjlanen (eller Dakp la -
nen). E t P u n k t , der ligger i 
selve den vandre t t e Billed-
j)lan, vil have sit lodret te Bil
lede paa Grundlinien g, mens 
et Punk t , der ligger i L, vil ha
ve sit vandre t te Billede paa g. 

Man benyt te r ofte flere Bil
ledplaner end de to n a v n t e . 
Saaledes kan man indfore en 
Billedplan S, vinkelret paa 
(Grundlinien g. Den betegnes 
som Sideplanen. Man anvender da gerne lodret Orientering og 
nedlagger S om sit S])or g^ i L. Fig. 45 viser vandret Billede 
AyByCy. lodrct Billede AjBjCj^ og Sidebilledet A^B^C^ af en 
Trekant ABC. Tilsvarende viser Fig. 20b, c, d de tre Billeder af den 

i Eks . 1 betragtede Rum-
-̂"'̂  kurve. — Man kan dog 

ogsaa med Fordel anvende 
andre Bille(l|)laner, som 
det vil fremgaa af Eksemp
ler i det folgende. 

En ret Linie a er bestemt 
ved to Punkter F og Q. 
Falder Py og Qy sammen, 
er a lodret, og falder P ^ og 

i;],, nj Qi^ sammen, bliver a vand
ret og vinkelret paa L. I 

alle andre Tilfalde har Linien a et vandret Billede ay og et lodret 
P>illede r^/. Sammenhorende Billeder 7?,- og Rj^ af et Punk t R ])aa 
a ligger paa en Normal til g, og P u n k t r a k k e r n e PyQyRy... og 
i\QJ^L • • • ^ '̂ ligedaimede, da de hver for sig er ligedannede med 
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I'QP . . . . Saafremt a ikke er parallel med nogen af Billedplanerne, 
vil den skan^ disse i Liniens vandrette og lodrette Spor S og T. 
Puiikt(MMe Nog T VI- bestemt derved, at Punktet S's lodrette Bil-

lede Sj^ og Punktet T's 
vandrette Billede T ,^ 

\\\l. 17a. Fig. 47b. 

ligger paa g. Sporene 
vil, naar de er forskel-
Hge, bestemme Linien 
fuldstandigt. — Er 
Linien a vandret, bli
ver ^L II ^^ ög der frem-

konnner kun Sporet T (Fig. 47a). Er a derimod en Frontlinie, 
d. V. s. i)arallel med lodret Bihedplan, bliver ay \\ g, og kun Spo
ret S fremkommer (Fig. 47b). 

ay og aj vil i Almindelighed skare hinanden i et Punkt. Det er 
Billede af et Punkt M i Rummet, for hvilket My og Mj er sammen
faldende. M er altsaa Liniens Skaringspunkt med Middelplanen. 

O p ^ . 9. Angiv Beliggenheden af en Linie a,for hvilken ay \\ aj^; specielt kan 
ay og ai vcere sammenfaldende {men ikke vinkelrette paa g ) . 

Fi^. 48a. Fig. 48b. 

I alle de betragtede T i M d e kan man finde det ene Billede af et 
1 unkt paa en ret Linie, naar man kender det andet. Dette lader sig 
Ikke göre, naar a ligger i en Sideplan, hvor a , og a^ er sammen-
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faldende i en Normal til g. Linien er i dette Tilfalde ikke bestemt 
ved lodret og vandret Billede, og man maa derfor gaa tilba^e til 
den ojjrindelige Bestemmelse af en Linie ved to Punkter F oo- O, 
hvor nu Py, Pj^, Qy, Qi^ ligger paa samme Normal til g. Her kan 
man finde lodret Billede i?^ af et Punkt R paa a, hvor Ry kendes. 
derved at Punktrakkerne FyQyRy og F^Qj^Rj er ligedannede 
(Fig. 48a). Hjalperakken F^Q^^Ryi er Billede af en Parallelpro
jektion af PQR paa Middelplanen. Parallelprojektionens Retnincr 
R har vandret og lodret Billede parallelle med henholdsvis PyPy 
^g PLPM' Grundlinien g er ikke indfort paa Figuren, da den ikke 
benyttes ved Konstruktionen (smlgn. Fig. 50a og 53). — Man kan 
ogsaa nedlagge Sideplanen gennem a, hvorved 
man faar et Sidebillede af Linien (Fig. 48b). 
Paa denne Figur findes let Liniens Spor S og T. 

Afstanden mellem to Funkter F og Q kan fin
des ved Nedlagning af Linien FQ i vandret 
eller lodret Billedplan. I Fig. 49 er vist en anden 
Metode, hvor man har drejet PQ om en lodret 
Linie gennem P ind i en Frontplan, d. v. s. til 
en Stihing parallel med L. Q drejes hen i Q', 
hvorved Q gennemlober en Cirkelbue, hvis vand
rette Billede er Buen QyQ'y, og hvis lodrette 
Billede er Liniestykket Qifi'j^, der er parallelt 
med g. Den sogte Afstand er FQ = FQ' ^ PLQ'L-

Vinklen mellem en Linie a oo; V 
(eller L) findes som Vinklen mel
lem a og ay (eller aj^), og Vinklen 
mellem to Linier ved Metoden fra 
enkelt Projektion (se S. 34). 

Om to Linier a og b skarer hin
anden eller ikke, afgores ved Be-
tragtning af Skaringspunktet mel
lem ay og by og Skaringsj^unktet 
mellem a^^ og 6^. Dersom Forbin-
delseslinien mellem de to Skarings-
punkter er vinkelret paa g, er Punk
terne henholdsvis vandret og lod
ret Billede af et Skaringspunkt 

mellem a og 6. I modsat Fald skarer Linierne ikke hinanden. — 
Dette galder dog ikke, hvis en af Linierne ligger i en Sideplan. 
Hvorledes afgor man i saa Fald Sporgsmaalet ? 

Fig. 49. 

Fig. 50a. 
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l'it:. ,")(il). 

En Plan a vv bestemt ved 3 Punkter P , Q, R, der ikke ligger paa 
ict Linie (Fig. äOa). Fn Linie a i Planen er bestemt ved et af Bil-
lederne. f. Kks. a^. Det vandrette Billede skserer nemlig to af 
Siderne i Trekant PyQyRy i Punkter, hvis tilsvarende lodrette 
Billeder bestemmer O/. Et Punkt A i a er paa lignende Maade fast
lagt ved et af Billederne, idet man blot gennem A Isegger en Hjselpe-
linic i Planen (c. J)isse Bestemmelser maa modificeres, dersom a er 
vinkehet j)aa V eller L. En Plan kan ogsaa bestemmes ved to sk̂ e-
rende Linier som PQ og PR eller ved to ])arallelle Linier. 

En Plan a i almindelig skraa Stilling i For-
hold til Billedplanerne vil sksere disse Planer 
i Sporene v ogl. Sporene kan specielt begge 
vaere parallelle med g, hvis a selv er parallel 
med g. I modsat Fald vil v og l sksere g i 
samme Punkt S^, Skseringsj)unktet mellem a 
og g. og Planen a er bestemt ved v og l (Fig. 
50b). Planens Fremstilling med de to Spor vil 
ofte vsere bekvemmere at arbejde med end 

Bestemmelsen ved 3 Punkter, men det kan dog vsere nodvendigt 
at gaa tilbage til den almindelige Fremstilhng, hvis Sporfremstil-
lingen af ,>n eller anden Grund svigter. (Se f. Eks. nedenstaaende 
0|.g. 13). 

En Linie a i a. angivet ved Sporene v og l, bestemmes som ovenfor 
ved et af Billederne. idet man dog bemserker, at g samtidig er 
vandret Billede af / og lodret Billede 
i>f i' (Fig. öOb). Liniens Spor S og T 
ligger i Planens Spor v og /. — Ken
der man det vandrette Billede af et 
Punkt A i a, kan man som ovenfor 
finde det tilsvarende lodrette. Man vil 
dog her benytte specielle Stillinger af 
Hjadi)elinier gennem A. enten en 
vandret Linie a, hvor Oj. || v og «^ || g 
eller en Frontlinie a', hvor a'y || g og 
»1. \\l. Begge Linier er indtegnet paa Fig 51 

I en Xonr ;V^ T f T ' ' ^" ^ ^^' ''^ ^^'''^' ^ «§ ^ f^^^e sammen 
o r e n LimV V^ ""T " ^ ^ ' ^ '""^^'^ ^ ^ ^eg^e dets Billeder, 
og en Linie i Planen ved begge Billeder af to af Liniens Punkter. 

Fig. 51. 

Opg. 10. Find Sporene af en Plan gennem et givet Pn 
nkt og en given Linie-



47 

Nedlceg Planen f. Eks. i V, og fiyid derved AfsUmden fra Punktet 
til Linien. 

Opg. 11 . L(Bg gennem et givet Punkt en Plan parallel yned en given Plan. 
Opg. 12. Lceg gennem en given Linie en Plan parallel med en anden given 

Linie. 
Opg. 13, Hvorledes bestemmer man en Plan gennem g ? 

Skceringslinien mellem en skraa Plan og en lodret Plan findes 
umiddelbart, idet dens vandrette Bil
lede kendes. 

Skaringslinien mellem to skraa Pla
ner findes i Almindelighed let, idet de 
to Sat Spor i V og i L skarer hin
anden i Liniens Spor S ogT (Fig. 52). 

Skceringspunktet mellem en ret Li
nie a og en skraa Plan a findes ved 
gennem a at lagge en lodret (eller 
vandret) Hj alpeplan og söge dens 
Skaringslinie b med a. De to Linier 
a og b skarer da hinanden i det 

sogte 

Fi^. 52. 

Fig. 53. 

Punkt S. Konstruktionen 
er udfort paa Fig. 53, hvor Pla
nen er bestemt ved 3 Punkter P. 
Q, R. Antages Trekant PQR uigen
nemsigtig, vil visse Dele af ay og 
a^ vare usynlige. Skaringspunktet 

Ri_ Uy,0y mellem ay og PyQy er 
vandret Billede af to Punkter, 
nemlig et Punkt U ])aa h (i a) og 

^v et Punkt 0 paa a. hvis lodrette 
Billeder er Uj^ og Oj. Da Oj^ ligger 
hojere end Uj, maa Punktet 0 
ligge hojere end Punkt T, d. v. s. 
Liniestykket 0S ügger over Trekant 
PQR. I vandret Billede vil derfor 
OySy vare synligt, mens Forlan-
gelsen udover Sy maa jmnkteres. 
Paa analog Maade behandles aj. 

Opg. 14. Find Skceringspunkterne mellem en Linie og en Plan, givet ved 
Sporene. 

Opg. 15. Find Skceringspunktet mellem en given Linie og en Sideplan. 
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Normalen q gennem et Punkt P til en Plan 
(r. /) findes sarlig bekvemt ved Sporfremstü-
hngen af Planen. Linien q skal nemlig vaere 
viidvelret paa v, hvoraf folger, at ogsaa qy er 
vinkelret paa v. Analogt skal q^ vsere vinkel
ret paa / (Fig. 54). Figuren viser tillige Kon
struktionen af Füdpunktet Q for Normalen, 
idet man har lagt en lodret Hjselpeplan gen
nem q (smlgn. Opg. 14). 

Vinklen mellem to Planer kan bestemmes 
som Vinklen mellem deres Normaler, og Vink
len mellem en Linie og en Plan som Komple-

kel til Vinklen mellem Linien og Planens Normal. 

Opg. 16. Lag gennem et givet Punkt en Plan vinkelret paa en given Linie. 
Opg. 17. La'g gennem en given Linie en Plan vinkelret paa en given Plan. 
Opg. 18. La'g gennem et givet Punkt en ret Linie, der skcerer en given Linie 

under ret Vinkel. 
Opg. 19. Find den korteste Afstand mellem to givne Linier. 

De her gennemgaaede simple Konstruktioner er grundla^ggende 
i dobbelt retvinklet Afbildning. Ved Hjselp af dem kan vi, som vi 
i det folgende skal se. behandle niere komplicerede Opgaver som 
Skaring mellem Cylinderflader, Kegleflader, Prismer og lignende. 

11. Skaering mellem Cylinderflader. Udfoldning. Den i 
Fig. 21. S. 20 viste Sksering mellem to Omdrejningscylinderflader 
med fa?lles Tangentplan skal her i Fig. 55 behandles i dobbelt ret
vinklet Afbildning, idet }'Z-Planen (eller en dermed parallel Plan) 
er lodret Plan, og Xl'-Planen, den fselles Tangentplan i 0 (i Fig. 
21: P). er vandret Plan. 

Cylinderfladerne betegnes C^ og C, og har henholdsvis Lignin

gerne 

y {z-Rf = R' eller y'^ = z{2R-z) 

a;2-(2-r)2 = r^ eller x^ = z{2r-z) , 

(1) 

(-̂ ) 

hvor 2/- > R > r (smlgn. S. 41, Eks. 5). 
Cylinderfladen 6\ er begrsenset af to Normalsnit, saaledes at dens 

vandrette Billede bliver et Rektangel, mens lodret Billede er en 
Cirkel med Radius R. 

Cylinderfladen C., er begrsenset dels af et Normalsnit, dels af en 
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skraa Plan parallel med X-Aksen og under en Vinkel paa 45° med 
Normalsnittets Plan. Lodret Billede af C^ bliver et Trapez, idet 
Skseringselhpsen e's lodrette Billede er Liniestykket ê = Vandret 
Billede af e er Cirklen ey med Radius r. 
^ Den som Skseringskurve mellem C^ og C^ fremkomne Rumkurve k 
har ojensynhg som lodret Billede k^Cirkelbuen TjOjTj^. Hvert Punkt 
P^ paa denne Cirkelbue er lodret Billede af to med Hensyn til 
lodret Plan symmetrisk beliggende Punkter P paa Rumkurven k. 

Rumkurvens vandrette Billede ky ligger inden for det Rektangel, 
ier er bestemt ved de to Cylinderf laders Konturfrembringere. Idet 
ZZ-Planen og FZ-Planen er Symmetriplaner for C^ og C'o, vil 
]iy faa X-Aksen og F-Aksen til Symmetriakser. 

Man finder Punkter af k ved at sksere begge Flader med vand
rette Hjselpeplaner z ^ h, hvor 0 ^ A ^ 2r. Hver enkelt vandret 

Fig. 55. 
Ueometriske Afbildningsmetoder. 
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l'lan ska'rer norm alt saavel C'i som C^ i to vandrette Frembringere, 
og de fire Ska^ringspunkter mellem de to Sset Frembringere til-
horer k. I Fig. 55 er vist Konstruktionen af et Punkt med lodret 
Billede Pi. Vandret Billede af Frembringeren gennem P paa C^ kan 
straks tegnes. Planen z = h skserer C^ i to Frembringere, hvis 
Skceringspunkter E med Ellipsen e har fselles lodret Billede ^ ,̂ 
hvortil svarer de vandrette Billeder Ey, som atter bestemmer Frem-
bringernes vandrette Billeder og dermed Py. 

Tangenten i P er Skseringslinien mellem Tangentplanerne til 
Cj og Ca längs Frembringerne gennem P (jvfr. § 6). Tangentplanen 
til 6\ har Spor i vandret Plan i Linien s-^. Tangentplanen til Q^ 
skarer Elhpsens Plan i Ellipsens Tangent i E, og denne Tangent, 
hvis vandrette Billede er Cirkeltangenten i Ey, har vandret Spor 
i Ellipsejilanens vandrette Spor s^. Derved er vandret Spor s^ for 
Tangentplanen til C^ bestemt, og Skseringspunktet Sy mellem 
s^ og «2 er Sporet i vandret Plan for Rumkurven Ä;'S Tangent i P, 
PySy = ty er vandret Billede af Tangenten t, P^Sj^ — tj^ er Tan
gentens lodrette Billede. 

Skal man tegne ky, maa man imidlertid ikke indskrsenke sig 
til at bestemme almindelige Punkter P med Tangenter, men skal 
forst og fremmest opsoge specielle, for Kurvens Form karakteri-
stiske Punkter (Konturpunkter, Toppunkter, Vendepunkter etc) 
og saa om fornodent supplere Billedet af Kurven ved Hjselp af vil
kaarlige Punkter. 

I det foreliggende Tilfselde bestemmes Konturpunkterne K^ og l^ 
ved at sksere C^ og Cg med de vandrette Planer z = R og z=r. 

Toppunkterne Ty {z= 2r) findes direkte ud fra de lodrette Bille
der Tj. 

\i vil bestemme Krumningsradius g til Rumkurven k i Punktet T 
samt Krumningsradius Qy til ky i Ty. I Punktet T er Rumkurvens 
Tangent en (vandret) Frembringer paa C^, og Kurvens Oskulations
plan i Punktet er derfor Cylinderens Tangentplan längs denne 
Frembringer (§ 6). Da Sideprojektionen af k er en Cirkel med 
Radius ;•, vil Krumningsradius Q (jvfr. Formlen S. 28) vsere r cos«, 
hvor ;/ er Tangentplanens Vinkel med en Sideplan. Idet nu l 
projiceres paa vandret Billedplan, skal man til Bestemmelse af 2f 
anvende den samme Formel, hvorved man faar 

^ '̂ 7^^^ = ^ cot u 
cos (90° —w) 

og dermed den angivne Konstruktion af Q og Qy. 



Der staar nu kun tilbage en Undersogelse af Kurven i Omegnen 
af Punktet 0. En vandret Plan z = h vil som n a v n t indeholde 
4 Punkter af k, og for /̂  -^ 0 vil de 4 Kurvepunkter paa symmetrisk 
Vis konvergere mod 0, saaledes at der gennem 0 gaar to Kurve-
crrene. Saavel k som ky har i dette Punkt et Dobbeltpunkt. 

Vil man bestemme Kurvens Tangenter i Dobbeltpunktet, kan 
man ikke benytte den sadvanlige Fremgangsmaade at skare Fla-
dernes Tangentplaner i 0 med hinanden, da disse er sammenfaldende 
i XT-Planen. Man maa derfor gaa frem paa anden Maade. Lagger 
man en Sekant fra 0 gennem det vilkaarlige Punkt P{x, y, z) paa 
Rumkurven, vil tangens af Liniens Vinkel cp med X3^-Planen 
vare bestemt ved 

tg ep = ^=z eller tg 99 = 
^x^+y^ ^ 2R + 2r-2z' 

idet Ligningerne (1) og (2) benyttes. Heraf ses, at Sekanternes 
Gransestillinger ligger i JCF-Planen, da tg 99^ 0 for z~> 0. Sekan
ternes Gransestillinger, de sogte Tangenter, danner en Vinkel a 
med X-Aksen, som er bestemt ved 

y 
tg a = lim - = lim + 

Vi ser saaledes, at der findes to Dobbeltpunktstangenter i 0 med 

]/R ]/R^ ^ .„ ^ 
Haldningerne ± / — = ± • L)en sidste Omskrivning tillader 

fr r 
umiddelbart den paa Figuren antydede Konstruktion af Tan
genterne i Oy til ky. 

Ved Hjselp af (1) og (2) kan vi finde Ligningen for ky, idet vi i Lighed 
med Eks. 5, S. 41 eliminerer z mellem de to Ligninger og derved faar Lig
ningen for Normalsnittet i den tredie projicerende Cylinderflade. Subtra-
heres (2) fra (1), faas 

y^-x^ = 2z{R-r) . 
Af denne Ligning findes z, som saa indsat tes i (1) eller (2), hvilket giver 
Ligningen for ky 

(^2_^2)2 ^ 4(R-r)(y^r-xm) . 

ky (T saaledes en algebraisk Kurve af 4. Orden. Indfores pokere Koordinater, 
srr man let, at 0 ^ bliver Dobbeltpunkt, og man finder ovenstaaende Udtryk 
for Tangenternes Ha^ldninger. 

Vi vil herefter betragte Udfoldningen af den Del af Cylinder-
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Y 

Fig. 56. 

fiaden C\^ der er begranset af Rumkurven k og det elliptiske Snit e. 
Fladen skares op längs den overste Frembringer og foldes ud i 
Xy-Planen, saaledes at F-Aksen bliver Symmetriakse. Det viste 

Normalsnit c udfoldes i Linie
stykket c^, hvis Langde be
stemmes som omtalt i § 3. 
Ellipsen udfoldes i Kurven e^, 
som bliver en sinus-Kurve. 

At et elliptisk Snit i en Om
drej ningscylinderf lade med 
Fladen udfoldes som en sinus-
Kurve, ses ved Betragtning 
af Fig. 56, der noje svarer til 
Fig. 55, dog med den ^ n -
dring, at Begyndelsespunktet 
O er flyttet til Punktet M, og 
at Snitplanen danner en vil-
kaarhg spids Vinkel v med 

Fladens Normalsnit. Det vilkaarlige Punkt E af Ellipsen fores over 
i Punktet E^ med Koordinaterne {x, y). Abscissen har Storrelsen 

X = MC^ = ^ MC = rd , 
og Ordinaten er 

y = C^E^ = C^Ej^ = rcosetgv. 

Ved Elimination af Parameteren 6 faas for e^ Ligningen 

X 
y =^ r tgv cos - , 

r 

der viser, at vi har at göre med en sinus-Kurve (cosinus-Kurve). — 
I Fig. 55 er '̂ = 45°, altsaa tg t̂  = 1, hvorved der fremkommer 
den specielle Kurve, der er omtalt i Slutningen af § 3. 

Udfoldningen af saavel k som e konstrueres i det foreliggende 
Tilfalde mest praktisk ved at nedlagge Normalsnittet c som c^ i 
lodret Plan og dele Halvcirklen i f.Eks. 6 ligestore Dele Ol, 12. . ., 56. 
Frembringerne gennem disse Delepunkter er i Udfoldningen vinkel
rette paa c^, og Ordinaterne C^E^, C^F^ haves i sand Storrelse i 
lodret Billede som Langderne Cj^Ej^, CjFj^. Tangenten i et vil
kaarligt Punkt af Udfoldningen bestemmes derved, at dens Vinkel 
med Frembringeren gennem Punktet overfores uforandret. Saa-
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ledes danner Tangenterne til k^ i 0^ samme Vinkel 90""—« med 
y-Aksen som Tangenterne til ky i Oy, og Konturpunkterne K^ 
udfoldes som Punkter K^^ med Tangent vinkelret paa Frembrin-
gerretningen gennem Punktet . 

Med Hensyn til Krumningsradius i de til Toppunkterne T sva
rende Punkter T^, galder folgende almindelige Satning: 

Krumningsradius g^ i et Funkt F^ af den udfoldede Kurve k^ er 
lig med Krumningsradius g for Rumkurven k i Funktet F divideret 
med cosinus af Vinklen mellem Rumkurvens Oskulationsplan i P og 
Cylinderfladens Tangentplan i samme Funkt. 

I det her behandlede Tilfalde (se Fig. 55, lodret Billede) bliver 

cos {dO^' — u) 
r cot 'Ŵ  = ^1 

Beviset for ovenstaaende almindelige Satning er 
for kompliceret til, a t vi kan gengive det her. Men 
i det specielle Tilfalde, i hvilket vi anvender Sa t -
ningen, er den let at vise. 

I det foreliggende Tilfalde er Tangenten t til 
Rumkurven k i Punkte t T vinkelret paa Frembrin-
gerretningen. Lad P (Fig. 57a) v a r e et Nabopunkt 
paa Kurven, Q dets Projektion paa Normalsnittet 
gennem T, R dets Projektion paa t. Betegner vi 
Tvaerstykket PR med a, Tangentstykket TR med ß, 
har vi efter Formlen S. 10 til Bestemmelse af Rum
kurvens Krumningsradius i Piuiktet T: 

(1) 
r ^' Q = l i m — . 

p _^ 1' 2 a Fig. o7a. 

Ved Udfoldningen i Tangentplanen til Cylinder
fladen i T bliver a det nye Tvarstykke, mens 
ß' = K^TQ bliver det nye Tangentstykke. o,, findes 
da af Formlen: 

ß^2 
Qu = lim 

i> ^ y Za. 

Da nu Granseforholdet mellem ß og ß' er 1 {ß' = rO, 

ß = r sin ö, 0 -> 0), og - -> cos w, hvor w er Vinklen 
a 

mellem Cyhnderfladens Tangentplan og Kurvens 
Oskulationsplan i T, faas 

Fi<^ 57b. 

e ,. « _ = hm — 
Qu F~>T « 

COS w , 
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i i l tsaa 

Qu = 
COäW 

lixilUrt s k u l d c b r v i s o s . o . • i ^ v 

()e.aa i rt an.lot specielt Tilfadde bevises ba i tnmgen let , nemlig naar 
K u . n k u , . - n s Tangent er selve Frembr ingeren g e n n e m P u n k t e t T (Fig. 57b). 
M.xl Kig'uvns Betegnelser faas a t t e r ovens taaende F o r m e l (1) t i l Bestem-
uu'Ur af Ku.nkurxens KrumningsracUus Q. Fo lder vi u d i Tangentplanen 
längs t vil ß VH-re nforan.lret, mens a = QT skal e r s t a t t e s m e d Buen QT. 

Da (Jrä.nseforholdet melU-m Buen og Korden er 1 (ga^ldende ikke blot for en 
Cirkel men for enhver glat Kurve) , vil Qu =- Q, '^ Over enss temmelse med at 
HuMikurvens Oskulationsplan falder s ammen m e d Cyhnder f ladens Tangent-
j)iaii. altsaa w = 0°. 

\'i hcmaTker sluttelig, at der baade paa Kurven ky og paa den 
udfoldede Kurve k,, optr«der Vendepunkter, men at Beliggenheden 
af disse Punkter hverken lader sig konstruere eller beregne ved 
simple Midier. 

12. Sksering mellem Prismer. Udfoldning. I § 7 har vi vist, 
hvorledes man i Parallelprojektion konstruerer Skaringskurven 

Fig. 58. 
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mellem to Pyramider. Ganske tilsvarende Fremgangsmaade anven
des ved dobbelt retvinklet Projektion, hvor vi vil beskaftige os med 
Skaring mellem to tresidede Prismer. 

Det ene Prisme p har lodrette Kanter og Grundfladen abc belig
gende i V; det andet Prisme F har vandrette Kanter, mens Grund
fladen ABC ligger i en lodret Plan (Fig. 58). 

Skaringskurven bliver en Rumpolygon, hvis Vinkelspidser er 
Skaringspunkterne mellem det ene Prismes Kanter og det andet 
Prismes Sideflader. Da Sidefladerne i p er lodrette, kendes straks 
de vandrette Billeder af de Vinkelspidser, hvis Numre er 1, 3, 5, 6, 
og dermed ogsaa de lodrette Billeder. Skaringspunkterne 4, 7 og 
2, 8 mellem de lodrette Kanter gennem a og c og de skraa Side-
planer i Prismet F kan findes ved Anvendelse af lodrette Hjalpe-
planer gennem a og c, parallelle med Kanterne i F. Konstruktion 
af det lodrette Billede af Punkt 7 ved Anvendelse af en saadan Plan 
er vist paa Figuren. Man kan ogsaa benytte et Normalsnit til 
Prismet P . Paa Figuren er det lagt gennem A og derefter drejet 90° 
om en vandret Linie gennem A (parallel med Normalsnittets vand
rette Spor v), saaledes at AyB^C^ viser Normalsnittet i sand Stor
relse. Derefter ser man, at f. Eks. Afstanden fra den vandrette 
Linie gennem A^^ til Punkt 7 lodret er lig med Afstanden fra v til 
Punktet 7'. — Man finder herefter ialt 8 Vinkelspidser, idet Kan
terne gennem b og C ikke indeholder Punkter af Skaringskurven. 
De 8 Punkter forbindes til en Rumpolygon (smlgn. § 7), hvorved 
Vinkelspidserne netop kommer i Rakkefolgen 1 , 2 , 3 . . . 7 , 8 . 

Hvad der paa Figuren er synligt og skal t rakkes fuldt o]) eller er 
usynligt og skal punkteres, afgores som ved Parallelprojektion, idet 
man dog erindrer, at i vandret Billede er Projektionsretningen lod
ret, ved lodret Billede derimod vandret og vinkelret paa L. 

Fig. 58 viser desuden et Sidebillede af Prismerne og deres Skarings
kurve (smlgn. Konstruktionen i Fig. 45). Billedplanen er Side
planen gennem Grundlinien gi, og Projektionsretningen er i)arallel 
med g, saaledes at Trekant ABC er forreste Flade. — Tilsammen 
giver de 3 Billeder et tydeligt Indtryk af Prismernes gensidige 
Beliggenhed og Skaring. 

Onsker man at konstruere en Model af Figuren, kan man benytte 

Prismernes Udfoldning. 
Fig. 59a viser Udfoldningen af det lodrette Prisme p, der tankes 

opskaaret längs Kanten gennem b, hvorved Skaringskurven niellem 
Prismerne ikke sonderdeles. Vandret og lodret Billede i Fig. 5S 
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Fig. 59a. 

giver umiddelbart Sidefladernes Udfoldninger samt Beliggenheden 
af Skaringskurvens 8 Vinkelspidser. 

I Fig. 59b er det vandrette Prisme F udfoldet, idet F er skaa-
ret op längs Kanten 
gennem C. Normalsnit
tet gennem A er udfol-
det i C'^A^B'.C:, det 
skraa Snit gennem A i 
CuAuBuCu, hvor f. Eks. 
Afstanden C'jG^ er lig 
med Afstanden fra v til 
Cy paa Fig. 58. Pris
mernes Skseringskurve 
udfoldes uden Van-
skelighed. Saaledes er 
f. Eks. Punkt 7 paa Si
defladen gennem AC be
stemt ved dets Afstand 
fra Normalsnittet gen
nem A og Beliggenhe
den af Projektionen 1' 
paa dette Normalsnit. 
I Udfoldningen Fig. 59b Fig. 59b. 
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skal Afstandene C^7' og 7'7 vare lig med henholdsvis Afstandene 
C 7' og vi i det vandrette Billede Fig. 58. 

Som Kontrol paa Tegningens Nojagtighed har man, at tilsva
rende Sider i de to Udfoldninger af Skaringskurven skal va re lige 
störe. 

13. Andre Afbildningsmetoder. Foruden enkelt og dobbelt 
retvinklet Projektion anvender man i Praksis andre Afbildninger af 
Genstande i Rummet. Man kan saaledes knytte den betragtede 
Genstand til et retvinklet Koordinatsystem i Rummet f. Eks. der
ved, at man opgiver Koordinaterne til Figurens Punkter. Foretager 
man en Parallelprojektion af Koordinatsystemet og Genstanden 
paa Tegneplanen, vil der i Projektionen vare simpel Forbindelse 
mellem Billedet af Koordinatsystemet og Billedet af Genstanden. 
I saa Fald taler man om aksonometrisk Afbildning. 

Blandt de forskellige Former for aksonometrisk Afbildning, der 
kan fremkomme ved sarligt Valg af Koordinatsystemets eller Pro-
jektionsretningens Beliggenhed i Forhold til 
Tegneplanen, kan fremhaves skraa Afbildning 
og retvinklet Aksonometri. 

Ved skraa Afbildning t anker man sig den 
ene Koordinatplan, f. Eks. FZ-Planen belig- y 
gende i (eller parallel med) Tegneplanen. Af-
bildningsretningen er skraa i Forhold til Tegne- / 
planen, saaledes at X-Aksen afbildes i det 
ukonvekse Vinkelrum mellem F-Aksen og Z- '^' 
Aksen (se Fig. 60a). Ofte vselger man Projektionsretningen saa
ledes, at JC'-Aksen danner lige störe Vinkler med de andre Akser, og 

saaledes at Projektionsforholdet for X-
Aksen bliver h — Skraa Afbildning er i 
det foregaaende anvendt i Fig. 13a og b, 
Fig. 17 og 24. 

Ved retvinklet Aksonometri projicerer 
man Koordinatsystemet retvinklet ned 
])aa Tegneplanen, idet man antager, at 
ingen af Koordinatakserne er parallelle 

^'^' '̂*̂ ''' med Tegneplanen (Fig. 60b). I det proji-
eerede Koordinatsystem X'Y'Z' vil ingen af Vinklerne va?re rette. 
Hvis specielt alle Vinkler er 120°, vil Koordinatsystemets Akser 
ska^re Tegneplanen i Vinkelspidserne af en ligesidet Trekant. Ak-
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sernes Projektionsforhold bliver ligestore og lig med Tl^0,816. 
Afbildningen kaldes isometrisk. — 

Retvinklet Aksonometri er i det foregaaende anvendt i Fig. 20a, 

lii. 21 a. b, c og 56. 

En ganske anden Art Afbildning end de hidtil betragtede frem
kommer. naar man ikke anvender Parallelprojektion, men Central 
projektion. Sestraalerne skal da ikke vare parallelle, men gaa 
gennem et fast Punkt i Rummet, Ojepunktet 0 . Man tanker sig 
gerne her Tegneplanen lodret og Genstand og Ojepunkt paa hver 
sin Side af Tegneplanen. Billedet af Genstanden fremkommer ved, 
at man forbinder Ojepunktet 0 med Genstandens Punkter og finder 
disse Liniers Spor i Tegneplanen. Man taler da om et perspektivisk 
Billede af (ienstanden. 

Det perspektiviske Billede af en ret Linie bliver i Almindelighed 
en ny ret Linie, nemlig Skaringslinien mellem Tegneplanen og Pla

nen gennem Linien og 0 (Se
straaleplanen). Saafremt Linien 
er parallel med Tegneplanen, 
afbildes den i en Linie parallel 
med den oprindelige, og paral
lelle Linier afbildes igen som 

-/ parallelle Linier. Skarer Linien 
l derimod Planen i et Punkt S, 
vil Billedet /' ogsaa gaa gennem 
S og tillige gennem Sporet V 
af en Linie gennem 0, parallel 
med den givne (Fig. 61). Dette 

Punkt I ' kaldes Liniens Retningspunkt og kan siges at vsere 
Billedet af Liniens »uendelig fjerne<( Punkt. Alle Linier parallelle 
med den givne vil have Billeder gennem V, da alle Sestraale-
planerne indeholder Linien 0U'. Altsaa: Parallelle Linier afbilde-s 
i Almindelighed i Linier gennem samme Punkt. 

Dette er en karakteristisk Egenskab ved perspektiv Afbildning i 
Mods^tning til Parallelprojektionen, hvor parallelle Linier afbildes 
1 nye parallelle Linier. Ved Afbildning af en Genstand har Retnings-
I.unkterne kun Betydning for Konstruktionen, da en Genstand jo 
Ikke mdeholder »uendelig fjerne« Punkter. 

Flg. 62 er det perspektiviske Billede af en Ternina, hvis lod-

Fig. 61. 
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Fig. 62. 

rette Kanter er parallelle med Tegneplanen. For de to andre 
Systemer af parallelle Kanter er Retningspunkterne V og V 
angivet. Fig. 63 viser det perspektiviske Billede af en rektangulser 
Stue med kvadratisk Gulvflade. 

Ved Parallelprojektion vil, som tidligere vist, en Cirkel gaa over 
i en Ellipse (specielt en Cirkel). Dette gselder ikke altid ved Central-

Fig. 63. 

f)rojektion, hvilket allerede fremgaar deraf, at en Omdrejning.skegle 
af passende Planer kan skseres i Parabler og Hyperbler. Det perspek
tiviske Billede af en Cirkel vil vsere et Keglesnit, men om det er en 
KUipse, Parabel eller Hyperbel, afhsenger af Cirklens Beliggenhed i 
Forhold til Tegneplanen og 0jepunktet . 
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Fig. 62. 

rette Kanter er parallelle med Tegneplanen. For de to andre 
Systemer af parallelle Kanter er Retningspunkterne U' og V 
angivet. Fig. 63 viser det perspektiviske BiUede af en rektangulaer 
Stue med kvadratisk Gulvflade. 

Ved Parallelprojektion vil, som tidligere vist, en Cirkel gaa over 
i en Ellipse (specielt en Cirkel). Dette gselder ikke altid ved Central-

Fig. 63. 

Projektion, hvilket allerede fremgaar deraf, at en Omdrejningskegle 
af passende Planer kan skasres i Parabler og Hyperbler. Det perspek
tiviske Billede af en Cirkel vil vsere et Keglesnit, men om det er en 
EUipse, Parabel eller Hyperbel, afhsenger af Cirklens Beliggenhed i 
Forhold til Tegneplanen og 0jepunktet. 


