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Тема: ПЕРСПЕКТИВНІ МАСШТАБИ 

Матеріал уроку: 

Для зображення на площині або якій-небудь іншій поверхні реальних 

предметів (об'єктів) недостатньо знати тільки способи побудови їх об'ємних 

форм і їх взаємного просторового положення. Важливо також передати 

метричні дані предметів, тобто їх загальні розміри і розміри окремих частин, 

відстань між ними і їх взаємозв'язок. Для цього треба уміти будувати в 

перспективі об'єкти по заданих розмірах (пряме завдання) і визначати 

натуральні розміри предметів по їх зображенню (зворотне завдання). 

Правильне зображення предметів слід вивчити в натурі і зрозуміти 

перспективу прямих ліній, якими обмежені на малюнках багато площин 

предметів. 

Положення ліній в просторі різноманітне. Деякі з них видно нам без 

скорочень, в істинну величину (коли вони співпадають з площиною картини). Ті 

лінії, які паралельні картинною плоско-сти і знаходяться за нею, можуть мати 

вертикальні, горизонтальні і похилі положення. Чим далі ці лінії розташовані 

від картинної площини, тим менше їх розміри на картині, але напрями їх 

зберігаються. 

У перспективі однакові по розмірах предмети у міру видалення їх від 

спостерігача стають менше. У натуральній величині зображаються тільки ті 

елементи предмета (ребра, грані), які безпосередньо лежать в картинній 

площині. Звідси витікає, що одиниця довжини заданого в натурі лінійного 

масштабу є на перспективному зображенні змінної величиною. Співвідношення 

між натуральними і перспективними розмірами предметів називається 

перспективним масштабом. 

 

У перспективі однакові за розмірами предмети в міру віддалення їх від 

спостерігача стають менше. У натуральній величині зображаются тільки ті 

елементи предмета (ребра, грані), які безпосередньо лежати в картинній 

площині. Звідси випливає, що одиниця довжини заданого в натурі лінійного 

масштабу є на перспективному зображенні змінною величиною. 

Співвідношення між натуральними і перспективними розмірами предметів 

називається перспективним масштабом. 
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Об' ємну форму предмета визначають за трьома основними напрямами - 

ширині, висоті і глибині. Відповідно до цього, при побудові перспективи 

застосовують перспективні масштаби - широт, висот і глибин. 

 

Масштаб широт будують на прямих, розташованих паралельно основі 

картинній площині. Він заснований на положеннях геометрії про паралельне 

перенесення. Якщо завдань розмір відрізка АВ треба перенести на паралельну 

пряму, то для цього використовують лінії перенесення, проведені у будь-якому 

напрямку. 

 
Ці ж побудови використовують в перспективі (мал. 6, б). Нехай висота 

горизонту дорівнює 2 м. У горизонтальній площині на лінії, що належить 

картині, необхідно відкласти 3 м (позначки: А0, 10, 20, В0) і через них 

провести лінії перенесення в головну точку Р. На прямій широт побудований 

відрізок АВ, що дорівнює 3 м. 

Отже, запам' ятаємо, що для побудови перспективного масштабу широт 

натуральні відрізки з основи картини переносять на задану пряму за 

допомогою ліній перенесення, для яких на горизонті вибирається будь-яка 

точка сходу, в тому числі і головна. 

 

Масштаб висот будують на прямих, розташованих вертикально. 

Геометричною основою є рівність вертикальних відрізків, розміщених між 

паралельними прямими (мал. 7, а). Такі ж побудови застосовують в 

перспективі (мал. 7, б). 

Нехай висота горизонту дорівнює 1 м. У картинній площині задана 

вертикальна пряма (стійка огорожі), на якій від точки А0 відкладено п'ять від - різко, 

рівних 0,25 м в масштабі картини (позначки 10, 20, 30, 40, 50 ). Соеді¬нів позначки з точкою сходу 

Аю, отримаємо шість паралельних ліній, зображених в перспективі. Між 

ними можна побудувати рівні (у дійсності) по висоті вертикальні лінії (стійки 

огорожі) У даний¬ном прикладі горизонтальні прямі можна розглядати як 

небіль¬шой ділянку дощатої огорожі. 
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Побудови можна виконати інакше. Для цього через точку В (ниж-

няя точка стійки) проводиться горизонтальна пряма в точку сходу 

Аю. Звернемо увагу, що горизонтальну пряму необхідно продовжити до перетину з продовженням основи 

картини (В0), а не до її краю. Від точки В0 відкладемо відрізок (В0-1 о), рівний 0,25 м, і 

перенесемо його на за-данную пряму (У-1). На вертикальній прямій 

(заданій стійці) від точ-ки В необхідно відкласти п'ять відрізків, 

рівних відрізку В-1, і через них провести горизонтальні прямі в точку 

сходу Аю, які також визначатимуть невелику частину дощатої огорожі. 

Отже, запам' ятаємо, що для перенесення заданих розмірів на 

вертікальную пряму використовують горизонтальні лінії перенесення, 

точкою сходу яких може бути на горизонті будь-яка точка, в тому числі і 

головна. Натуральні розміри відкладають на вертикальній прямій, 

прінадле¬жащей картинній площині. 

 

Масштаб глибин будують на прямих, розташованих 

перпендікулярно до картинної площини, і сморід мають граничної 

точкою головну. 

Геометрична основа полягає в тому, що якщо відрізок АВ треба пере-

нести на перпендикулярну до нього пряму, то через його кінці під кутом 

45° проводять паралельні прямі (мал. 8, а). Відрізок А1В1 дорівнює 

заданий-ному АВ, так як утворився рівносторонній прямокутний 

треуголь¬нік, у якого катети рівні, оскільки гіпотенуза спрямована під 

уг¬лом 45 °. 

Цю ж основу застосовують при побудовах в перспективі (мал. 8, б). 
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Для цього на картині задається глибинна пряма А0Р, на якій потрібно 

побудувати відрізок довжиною 3 м. З урахуванням масштабу картини (висота 

горизонту 2 м) на підставі картини від точки В, розміщеної в правому нижньому 

кутку картини, відкладається три відрізки по одному метру. Остання відмітка це 

точка А. Щоб перенести їх на глибинну пряму, необхідно провести лінії 

перенесення під кутом 45°. Слід зазначити, що горизонтальні прямі, 

розташовані під кутом 45 ° до основи картини, мають дистанційну точку сходу 

б. Отже, з побудованих відміток на підставі картинній площині проводяться 

лінії перенесення в дистанційну точку б. Отриманий відрізок А \ В \ дорівнює 

трьом метрам . А ділення відрізка лініями перенесенню визначають величину 

каж-дого метра в перспективі. Видно, що зображені на глибинної прямий рівні 

відрізки при видаленні зменшуються. 

Дробова дистанційна точка. Відомо, що при завданні елемен¬тов картини 

дистанційні точки, як правило, знаходяться за межами її рамки. Це пов'язано з 

тим, що дистанційне відстань 8Р = РБ (мал. 1) задається рівним 1,5 - 2 діаметрам 

поля ясного зору (на практі¬ке - це 1,5 - 2 діагоналі картини). Крім того, в 

деяких випадках на глибинну пряму треба перенести дуже великі розміри, які на 

підставі картини відкласти не можна, оскільки сморід значно превос¬ходить 

ширину листа. Усе це ускладнює застосування масштабу глибин, а в зв'язку з 

цим перспективні зображення на картині виходять менш точними 

 

У таких випадках для побудови масштабу глибин застосовують дроб-ную 

дистанційну точку, яка усуває ці недоліки. Для цього застосовуються 

геометричні положення, засновані на побудові по-добных трикутників при 

центральній симетрії (мал. 9, а). Якщо меж-ду паралельними прямими 

задані подібні прямокутні равнобед-ренные трикутники (А0В = А0В0), то 

при скороченні горизонтальних катетів в «n» разів вертикальні сторони 

залишаються без зміни. 
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Ці побудови застосовні в перспективі (мал. 9, б). На картині за-дана 

глибинна пряма А0Р.. Потім на підставі картини відповідно до її масштабу 

відкладемо відрізок А0В0, рівний 4 м, і перенесемо його на глу-бинную пряму 

А0В. Помітимо, що цей же відрізок (АВ) в перспективі можна побудувати, 

з'єднавши середину натурального масштабу (2 м) з дробовою дистанційною 

точкою D/2. Той же результат виходить при де-лении натурального 

масштабу на чотири частини (1 м) і з'єднанні його з дистанційною точкою 

D/4. 
 

Отже, при розташуванні дистанційної точки за межа-мі картини або за 

наявності великих натуральних розмірів для перено-са їх на глибинну пряму 

застосовують дробову дистанційну точку. В цьому випадку, задавши, 

наприклад, 1/4 частина дистанційної відстані, в 4 рази зменшують натуральний 

розмір відрізку на підставі картини. Відкладена 1/4 частина розміру на 

глибинній прямій буде відповідати в перспективі натуральній величині заданого 

відрізку (4 м). 

 

Розглянемо застосування перспективних масштабів на прикладах. 
1 -- Г W vy vy 

Побудувати квадрат із стороною 3 м, розташований в горизонтальному площині 

(мал. 10, а). Для цього необхідно задати дробову дистанци-онную точку (D/2) і 

масштаб картини (висота лінії горизонту 1,5 м). За допомогою масштабу 

широт величина А0В0, рівна 3 м, переноситься на горизонтальну сторону квадрата АВ, заздалегідь 

відкладену на глибину 1 м (на підставі картини ця величина дорівнює 0,5 м). 

Потім через середину сторони квадрата проводиться в точку D/2 лінія 

перенесення і відкладається сторона квадрата на глибинній прямій. 

Розглянемо «зворотне» завдання. Зображена фігура АВСЕ, у якої по 

побудові видно, що усі кути прямі (мал. 10, б). Отже, це квадрат або 

прямокутник. Визначимо натураль-ную величину сторін. Для цього з 

дистанційної точки D/3 через вершину Е проведемо лінію перенесення до 
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перетину із стороною АВ.. Отриманий відрізок АЕ} складає 1/3 сторони АЕ, 

оскільки застосована дробова дистанційна точка D/3. Потроївши відрізок 

АЕ!, отримаємо другу сторону фігури АЕ3. Як бачимо, сторона АЕ менше АВ, 

отже, на картині зображений прямокутник. 

Для визначення натуральної величини цих сторін за допомогою масштабу 

широт і глибинних прямих перенесемо їх на основу картини. Відрізок А0В0 є 

натуральною величиною сторін АВ і ЦЕ, a A0C0 - сторін АС і BE прямокутника, 

зображеного на картині. 

Отже, із застосуванням перспективних масштабів широт, висот і глибин по 

заданих розмірах легко можна побудувати перспективне зображення будь-якого 

об'єкту (предмета). Як видно, для перенесення точних розмірів неминуче 

застосування досить великої кількості ліній побудови. Проте, використовуючи 

перспективні масштаби, кількість ліній побудови можна значно зменшити за 

допомогою перспективної масштабної шкали. 
 

Питання для контролю: 

1. Що таке перспективний масштаб? 

2. Що таке масштаб широт? 

3. Що таке масштаб висот? 

4. Що таке масштаб глибини? 

5. Що таке дробова дистанційна точка? 

!!!! Виконану практичну роботу надіслати на ел.пошту: maletz_natasha@ukr.net 
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