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Η μεκοδολογία που ακολουκοφμε για τθν προβολι ενόσ αντικειμζνου, είναι θ ακόλουκθ :
Ωσ παρατθρθτζσ, προχωρϊντασ προσ το αντικείμενο, ςχεδιάηουμε πρϊτα, τισ ακμζσ που
«φαίνονται», δθλαδι, τισ ορατζσ ακμζσ. [ι αλλιϊσ τισ ακμζσ τισ οποίεσ μποροφμε να
πιάςουμε, εάν πλθςιάηαμε το αντικείμενο]. Στθ ςυνζχεια, ολοκλθρϊνοντασ το πρϊτο
επίπεδο του αντικειμζνου που ςυναντάμε, μποροφμε να προχωριςουμε ςτο επόμενο. Εάν
υπάρχουν ακμζσ που είναι «κρυμμζνεσ» πίςω από άλλεσ που ιδθ ζχουμε ςχεδιάςει δεν τισ
ξαναςχεδιάηουμε. Θεωρθτικά, αυτζσ κα ζπρεπε να ςχεδιαςτοφν με διακεκομμζνεσ. Όμωσ,
ακόμα και αν γινόταν κάτι τζτοιο, οι μπροςτινζσ ακμζσ ωσ ορατζσ και άρα ςυνεχείσ, τισ
κρφβουν. Συνεχίηουμε προβάλλοντασ κάκε νζα ακμι, μζχρι να ολοκλθρϊςουμε το ςχζδιό
μασ. Εάν κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, βρεκοφμε ςε ακμζσ που δεν είναι ορατζσ από
το ςθμείο παρατιρθςθσ, τότε κα ςχεδιαςτοφν και αυτζσ, αλλά με διακεκομμζνεσ. Όπωσ
ζχουμε ςθμειϊςει, θ κάκε όψθ, κρφβει όλθ τθν πλθροφορία μζςα τθσ. Δεν υπάρχει ςθμείο
του αντικειμζνου που να μθν περιζχεται ςε κάκε μία όψθ. Μπορεί να μθν είναι ορατό, ι να
ςυμπίπτει με άλλεσ ακμζσ, αλλά αυτό δεν ςθμαίνει ότι δεν το ζχουμε προβάλλει.
Ο παρατθρθτισ, προχωρϊντασ προσ
το αντικείμενο, ςυναντά πρϊτα το
κάτω ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο.
Αναγνωρίηει γριγορα τθ γεωμετρία
του, και αρκεί να προβάλει τισ 4εισ
γωνίεσ του ορκογωνίου. Φζρνει
κάκετεσ ευκείεσ ωσ προσ το επίπεδο
ςχεδίαςθσ και από τισ 4εισ γωνίεσ.
Επειδι το ορκογϊνιο αυτό είναι
πλιρωσ ορατό από το ςθμείο ςτο
οποίο βρίςκεται ο παρατθρθτισ, οι
προβολζσ του κα απεικονιςτοφν ωσ
ςυνεχείσ
γραμμζσ.
Το
παραλλθλόγραμμο
δε,
είναι
παράλλθλα τοποκετθμζνο ωσ προσ το
επίπεδο, άρα, θ προβολι του, κα
είναι ακριβϊσ ίςθ ςε διαςτάςεισ.
Στθ ςυνζχεια, ο παρατθρθτισ
προχωρά ςτο επόμενο επίπεδο που
μπορεί να δει. Αυτό είναι το επάνω
ορκογϊνιο παραλλθλόγραμμο, και
ομοίωσ με τθ διαδικαςία των
κάκετων ευκειϊν, χαράςει τισ νζεσ
προβολζσ. Ιδιαίτερθ προςοχι κα
πρζπει να δοκεί ςτθν κάτω οριηόντια
ευκεία του επάνω ορκογωνίου του
αντικειμζνου.
Αυτι
ζχει
ιδθ
ςχεδιαςτεί από το πρϊτο ορκογϊνιο.
Για τθν ακρίβεια, κρφβεται πίςω από
τθν επάνω οριηόντια ακμι του
πρϊτου ορκογωνίου. Δεν τθν
ξαναςχεδιάηουμε.

