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1. Inleiding

Met de opkomst van de Italiaanse Renaissance in de vijftiende eeuw
is het concept van perspectief en projectie in de kunst (opnieuw) ont-
staan. De Grieken wisten al veel, maar die kennis is in de middeleeuwen
verloren gegaan. Tijdens de Renaissance werd wiskunde gecombineerd
met de studie van het perspectieftekenen; dit culmineerde in de zoge-
naamde projectieve meetkunde, die uiteindelijk tot bloei kwam onder
invloed van de zeventiende-eeuwse wiskundigen Descartes en Pascal.

In dit college gaan we aan de slag met de wiskundige definitie van
centrale projectie. Dit zal leiden tot de axioma’s voor projectieve meet-
kunde. We zullen kijken naar twee fundamentele stellingen in de projec-
tieve meetkunde: de stelling van Pappos en de stelling van Desargues.

2. Huiswerkopgaven

2.1. Opgaven in de analytische meetkunde. Er wordt aangeno-
men dat je bekend bent met het idee om punten te lokaliseren in een
vlak met het standaard xy-coördinaat systeem.

Om punten in de 3-dimensionale ruimte te kunnen beschrijven, moe-
ten we een derde coördinaat invoeren, de z-coördinaat. De standaard
opstelling van de xyz-coödinaat assen ziet er uit als Figuur 2.1. De
positieve z-as wijst naar je toe.

Voorbeeld 2.1. Het punt P (3, 6, 4) kan worden gevonden door te be-
ginnen bij de oorsprong (0, 0, 0) en 3 eenheden langs de x-as naar rechts
toe gaan (je zou naar links gaan als de x-coördinaat negatief was). Dan
beweeg je, parallel aan de y-as, 6 eenheden omhoog (je zou naar be-
neden gaan als de y-coördinaat negatief was), en ten slotte 4 eenheden
naar voren langs de z-as (je zou naar achter gaan als de z-coördinaat
negatief was). Echter, het maakt niet uit in welke volgorde je deze
bewegingen doet.

In Figuur 2.2 zijn de coördinaatvlakken x = 0, y = 0, en z = 0
getekend. De vlakken strekken oneindig ver in de ruimte uit.

Het driedimensionale coördinatensysteem zal worden gebruikt om
het perspectief te bestuderen, zoals weergegeven in Figuur 2.3.
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Figuur 2.1. Een punt in de 3-ruimte
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Figuur 2.2. De 3 coördinaatvlakken

Een lichtstraal van een punt P (x, y, z) op een object reist in een
rechte lijn naar het oog van de kijker op O(−d, 0, 0) en doorboort het
projectievlak x = 0 op het punt P (0, y′, z′). In onze verbeelding laat
elke lichtstraal een stip op het projectievlak achter. De verzameling
van al deze stippen vormt het perspectief beeld van het object.
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Figuur 2.3. De projectie van een punt in de 3-ruimte

Opgave 2.2. Gegeven een punt P (x, y, z), met x > 0, laat zien dat
de coördinaten y′ en z′ van het perspectiefbeeld P ′(0, y′, z′) gegeven
worden door

y′ =
dy

x + d
, z′ =

dz

x + d
,

waarbij d de afstand is van het oog van de kijker O(−d, 0, 0) tot het
projectievlak {x = 0}.

Wat gebeurt er als de x-coördinaat van P gelijk aan nul is? En als
die negatief is?

Opgave 2.3. Deze opdracht behandelt een kijker op O(−5, 0, 0), en een
punt P waarvan de y en z coördinaten niet veranderen, maar waarvan
de x-coördinaat steeds groter wordt. Dat wil zeggen, het punt gaat
steeds verder weg van het beeldvlak en van de kijker.

(1) Stel dat P = (2, 3, 5). Wat zijn de waarden van y′ en z′?
(2) Stel nu dat P = (40, 3, 5). Wat zijn de waarden van y′ en z′?
(3) Stel dat P = (735, 3, 5). Wat zijn y′ en z′?
(4) Beschouw een punt P (x, y, z). Als y en z niet veranderen, maar

x steeds groter wordt, wat gebeurt er met de projectie P ′ van
P?

(5) Onze alledaagse ervaring leert ons dat objecten kleiner lijken
als ze verder weg zijn. Leg uit hoe dit consistent is met uw
antwoorden op 1− 4.
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Opgave 2.4. Je eerste perspectieftekening zal die zijn van een doos met
zijn zijden evenwijdig aan de coördinatenvlakken, en een kijkafstand
van d = 15 eenheden.

(1) Indien twee hoekpunte van de doos coördinaten (10, 6,−12) en
(4,−2, 20) hebben, hoe breed, hoog en diep is de doos? Vermeld
de coördinaten van de andere 6 hoekpunten.

(2) Zoek met behulp van Opgave 2.2 de coördinaten van de beelden
van alle 8 hoekpunten.

2.2. Opgaven in de synthetische meetkunde.

Opgave 2.5. In Figuur 2.4 is een vierkant in perspectief getekend,
met een zijde evenwijdig aan de horizon. In Figuur 2.5 is een tweede
vierkant getekend, met een diagonaal evenwijdig aan de horizon.

horizon

Figuur 2.4. Een vierkant in (centrale) perspectief

horizon

Figuur 2.5. Een vierkant in (twee-punt) perspectief

Maak van beide vierkanten een schaakbordje met 16 vierkante tegels.

Opgave 2.6. In Figuur 2.6 is een vierkante tegelvloer (met vierkante
tegels) afgebeeld in perspectief, waar Z het verdwijnpunt is, en U , V
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Figuur 2.6. Een tegelvloer in perspectief

Z

projectievlak

O waarnemende oog

P voet van de waarnemer

Figuur 2.7. Drie-dimensionale weergave van de cen-
trale projectie

de vluchtpunten van de twee diagonalen. De zijde AB is evenwijdig
aan de horizon.

Laat zien dat Z precies het midden moet zijn van het lijnstuk UV .
(Tip: denk drie-dimensionaal: het verdwijnpunt Z is het snijpunt tus-
sen de lijn door de waarnemende oog O evenwijdig aan de vloer en het
projectiescherm, zoals in Figuur 2.7.)
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