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VOORR E ED E

VAN DEN

AUT EU R.

Ederd veele Jaaren my
verleediga

hebbende tot het onderwyzen in de

Doorzichtkunde , ben ik altoos daarop

bedagt geweell, om de beſte Methode daara

toe te verkiezen , en ten dien Einde, zo

wel tot myn eigen , als myner Diſcia

pelen Geryf , deze en geene Ontwerpen

by Gedeeltens op te ſtellen. Vervolgens

werd ik niet alleen door 't aanhoudend

Verzoek myner. Leerlingen , maar ook

door de groote Geneegenheid, die ik zelfs

voor deze aangenaame Wetenſchap ala

3 toos
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toos gehad hebbe, dikwils aangezet, om

myne Ontwerpen , in Orde gebragt , het

Licht te doen zien. Doch eensdeels her

denkende , dat verſcheidene vermaarde

Mannen reedsgroote en aanzienlyke Wer

ken overdeze Stoffe uitgegeven hebben ; zo

kon ik niet ten - eerſten - een vaſt Beſluit in

dezen neemen. Anderen deels echter de

verweegende, dat verre de meefte dier

Werken in 't Latyn , Hoogduitſch , Ita

liaanſch en Franſch geſchreeven zyn , en

dat ik derhalven veelen inyner Lands

genooten, in die Taalen onkundig, geen

geringen Dienſt zoude doen , door hun in

onze Moeder - Taal een uitvoerig. Werk

van die Natuur mede te deelen , te meer,

alzo hetzelve naareene duidelyke en kor.

té Handelwyze ingericht was, die door

anderen in veel Omſlags ingewikkeld en

dus niet klaar genoeg is voorgedragen ;

zo helde ik , hoe langer , hoe meer , daartoe

over , om myn Voorneemen ter Vitvoer

te brengen.

De Handelwys,waarvan ik hier spree

ke , is eigentlyk de Manier: om doorMid

del van de Perſpectiviſche Schaal , of

wy
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wykende Voetmaat , doorzichtkundige

Afbeeldingen te maken . 't Is bekend

dat de Heer Defargues dezelve uitge

vonden , en dat de Heer Boffé daarover

een aanzienlyk Werk in 't Franſch ge

ſchreeven heeft; maar 't is ook niet min .

der bekend ', hoe het zelve in ' t Neder .

duitſch vertaald , en zo onverſtaanbaar

uitgevallen is , dat men 'er genoeg zaam

geen Gebruik van maken kan. Gevolglyk

oordeelde ik , myn Voorneemen zo ' veel te

billyker te zyn.

Nademaal het dan ook de Plicht van

jeder Menſch is , dat hy zynen Evennad

ften naar Vermogen diene ; zo hebbe ik

deVitgave van dit Werk nietlanger kon

nen , 110ch willen uitſtellen , te meer , al

"20 ik daartoe eenen Vitgeever vond , die

zelfs in deze Wetenſchap ervaaren is. u

: Zoude het nietnadensmaakvanzom .

mige Konfioeffenaaren zyn , dat ik de

Planten uitvoerig met Licht en Schadu

we hebbe bewerkt , maar dat ik liever ,

na hun Oordeel, de Voorwerpen door en

kelde Trekken had mocten vertoonen , en

de Bywerken geheelen al vermyden ; zo

4 diend
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be my

diend hierop: dat ik zekerlyk hunne Meer

ning goedkeure, om die Reeden , 'wyl alsa

dan de Merklettersbeter konnen geplaatſ

en gezien worden ; maar dat ik ook de

cerſigemelde Manier niet minder nooda

Zakelyk vinde, om dat daardoor zo wel

de Duidelykbeid der Zaak , inzonderheid

voor beginnende en nietzeer kundige oef,

fenaaren , merkelyk bevorderd , als ook

aan't Oog meer. Vermaak gegeeven word.

Vit tweeën dan het beſte tekiezen, hela

de ik tot de Vitvoerig beid over , en beba

dus licver der Moeite willen troos

ten , om de Plaaten in die Hoodanigheid

te Voorſchyn te brengen , gelyk ze nu,

zyn ; niet twyffelende, ofmen zal, over

' t algemeen , 'er Genoegen in neemen , te

meer , om dat ook Zorg gedragen is , door

Omfchryving in den Text hetgeen te keni

nen te geven , wat in de Plaaten niet

door Merkletters heeft konnen aangewee

zen worden , ter plaatſe , daar de Schaa

duw nu en dan in den weg was , het

welk men echter maar in eenige weinige

Gevallen zal ontmoeten .

Vermits het ook altoos noodzaakelyk

1
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en zeer natuurlyk is , dat , als men eene

Konft, Wetenſchap of Handteeringe wil

leeren , dezelve niet van achteren diend

te beginnen, noch als by Sprongen , maar

welvoet voor voet daarin voort te gaan ;

zo moet ik dengeenen , die zich zonder

mondelyke Onderwyzing in de Weten ,

fchap der . Doorzichtkunde met voordeel

willen oeffenen en ten dien Einde zich ,

van dit Werk bedienen , dezen welmeea

nenden Raad geven : dat ze tot bun Voor

werp niet deecne en andere Les tuſchen

beiden gelieven uit te kippen , maar het

geheele Werk van den Beginne tot het

Einde toe door te gaan , telkens by ie

der Les vooraf de Plaat met een op

lettend oog te beſchouwen , het Be

Loop der Liniën ngauwkeurig gaade te

flaan , de Merkletters optezoeken, enals

dan naar Aanleiding van den Text,

de Bewerking voor de Hand te nea

men ,

: Iemand dan , dezer wyze in de Door

zichtkunde reeds verre gevorderd zyn

de, en zich nog meer in dezelve willen

de volmaaken , diend zich eindelyk aan

5 de
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de grootſte Meeſtereſſe in deze Weten .

Ichap , ik meene , aan de Natuur zelfs ,

te aditrefeeren , en met dezelve Raad te

pleegen , dat is : in alle Geleegenheeden

bet natuurlyk Voorkomen : der Voorwera

pen naauwkeurig gaade te ſtaan , op alle

Omſtandigheeden te letten , en 'er Nut

uit te trekken. Deze getrouween allere

gedienſtigfte Leeraarelle zal hem onfeil

baare Regelen aan de Hand geeven, Rea

gelen , die altoos beftendig en geene Ver

andering onderheev
ig

zyn , vermits ze ,

baaren Grond in eene nimmer wankelen

de Wét hebben. Hoe gemeenza
mer

men

met haar is , hoe minder men in difficile

Voorvalle
n
der Konſt hoeft verleegen te

-zºn , en voor Mijlagen te ſchroomen. Ja

de onafgebro
kene

Verkeerin
g

met deze

oprechte Leidsvrou
w

tot die Waårhee

den , welken in 't Nabootſex der zicht

baare Dingen altezins moeten doorſtraa

len , is voor eenen Oeffenaar der Teekent

Schilder- en andere Konſten , die met de

ze vermaagſc
hapt

zyn , zoo noodzaa

kelyk, dat hy dien geme
enzaamen Omme.

gang nimmer ontbeeren kan ; want dui

Zend
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genderlei Gevallen konnen zich voora

doen , waarvan men geene Regelen

noch Aanwyzing, in eenig Werk vind ,

en waar over men gevolglyk de Na

tuur zelfs om Raad moet vragen , ge

merkt het volſtrekt onmogelyk is , Voora

beelden te geeven van alle Voorval

len.

Het ware Doelwit van alle , zo mon

als ſchriftelyke Onderwyzin,

gen ' ,
komt dan eigentlyk hier op uit ,

dat men daardoor den beginnenden Oef

fenaar vooraf. bekwaam moge maken ,

en zo lange als by der Hand " gelei

den , tot dat hy in ſtaat is ', om einde

lyk by de Natuur zelfs ter School te

konnen gaanenzichonmiddelykdoor

haar te laaten onderwyzen. Tot dat

Einde word V ook , konftlievende Le

zer ! dit Werk aangebooden , gebruik het

dan met veel Vermaak en Nuttigheid,

en vaar geduurig wel.

delyke , als

1

1 )
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pen , door de zon overhoeks van

voorendercheenen.
113

XXIV. LEs. Van de Slag Schaduwen der Voorwer.

pen , door de Zon overhoeks van

achteren beſcheenen .
115

Van de Slag - Schaduwen by ' r Dag . Licht.

117

XXV . LEs. Van de Schaduwen in een Vertrek ,

waarin het Dag Licht door een Ven .

Iter valt.

XXVI. Les. Van de Slag . Schaduwe van een 'vier .

kant Blok, waarop door eene Ope.

ning het Dag Licht valt. 120

XXVII. Lis. Van de Slag Schaduwe van een derge.

lyk Blok , gedaagd wordende door

twee Venſters. 121

XXVIII. LES. Van de Slag- Schaduwen der Voorwer

pen by den Maane . Schyn. 1227
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Ermits de Doorzichtkunde voor ' t grootſte

Gedeelte eene meetkundige Wetenſchap

is; zo volgd van zelfs , dat lemand , die zich in

dezelve wil oeffenen , noodzaakelyk vande

Grond-Beginzelen der Meetkundeeenige Kën

nis moet hebben ; ten minſte diend hy te wees

ten : 'wat een Cirkel , Driehoek , Quadraat , of

Vierkant , enz. wat eene Rechte - Overdwerle

Parallel , of Evenwydige Waterpas én Lood

Linie , enz. wat een Rechte Spitzer en Scompe

Hoek , enz . zy, en hoe men diergelyke Figuren

door 't Gebruik van Paſſer en Lineaal op 't Pa.

pier moet brengen . :Nademaal men dan vera

ond -rſteld , dat Niemand zich tot her Beoef.

fenen der. Doorzichtkunde zal begeven , ten zy

hy, ip, dę ,Meeįkunde eenigzins ervaren, is; 20

heeft men hier derzelverBeginzelen onäange

roerd gelaten , en is voorts tot hetgeene de

Doorzichtkunde zelfs betreft , overgegaan.

oa

Ca.:12.?nin bu O

S. :

ኮ
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S. 1.

Wanneer wy eenig Voorwerp aanſchouwen

zo gaan de Gezichts. of Oog- Straalen , als rech

te Liniën uit onz Oog door de Lucht heenen

na hetzelve toe , of ('t welk eveneens is) ze

komen van het Voorwerp af , endoor de Lucht

paſſeerende tot in onz Oôg , verëenigen ze zich

aldaar in een Punt , en formeeren 'er eene Beel,

teniſſe van het Voorwerp.

V

A

TE

HE

10
S

HetGetalderGezichts Straalen is onbepaald )

zelfs by een enkeld. Voorwerp, konnener one

eindig veel zyn , ten minſte zo veel, als ' er

Stippen op 't Voorwerp konnen gemaakt wor

den . Maar men bediend zich in de Doorzicht

kunde alleen van zulke ſezichts-Straalen , die

zich ván keritelyke Hoeken , Deelen , Punten ,

enz. van 't Voorwerp tot naar het Oog ſtrek

ken , en welken men dan door rechte Linien

aanwyſt. 1 j

prive な

Pl.1. Her Voorwerp zy de Ruit A. by O. het

Fig. 1 :Oog. De kepbelykſte punten van ' t Voor.

werp , waarop mén bier deGezichts-Straa

. len bepaald ) zyn B. C. D. Een dus

ontſtaan de Gezichts- Straalen BO. CO .

DO.

1
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3

Fig . 2. metje A , B. C. D. E. F , en by 0.' het

DO. EO . welken in het oog het Beeld

van de kuit formeeren .

T. 3.

Het Beeld van 't Voorwerp , door de Ge

zichts- Straalen in onz Oog overgebragt , wor

den wy wel gewaar , en hebben 'er voor ons

zelfs de Bewuſtheid van ; maar om hetzelve

ook buiten onzzichtbaar te doen worden , ver

oriderſteld men : dat ' er tuffchen onz Oog en

het Voorwerp eene door ſchynende Vlakte lood

recht overendſtaande geplaatſt zy , door welke

deGezichts -Straalen heene gaan, en gevolgſyk !

hetzelfde Beeld van 't Voorwerp , 't welk ze in

onz Oog formeeren ook op deze Vlakte bea

paalen , ter plaatſe , daar de Straalen en de Vlak

te elkander doorſnyden,

PL. I. Het Voorwerp zy hier het dorre Stam

Oog des Aanſchouwers. De Geziches.

Ştraalen AO. BO. CO. DO , EQ . FO .

gaan door de doorſchynende vlakte

G. H. hepen , en bepaalen aldaar by a .

b. s. d.c . f. dezelfde Beeltenis van ' t

Voorwerp, die ze in 't Dog des Aan .

2: {chouwers overbrengen

$. 4 .
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[ 1998 in Doria,
PPD
.Lll.wine is !

De doorſchynende Vlakte word derhalven al.

toos aangemerkt als heç Tafereel, waarop men

de perſpectiviſche Gedaantens der Voorwer.

pen tekends ofdoorzichtkandigeAfbeeldingen

maakt.

C : i lovu Art By Lb

eyleri oyrDu 5. biwiri

asic for

Hoe nader de doorſchynende Vlakte, of het

Tafereel, by, 't Voorwerp geplaat en verder :

van't Dog weggeſchoven ishoe grooter het

Beeld van 't Voorwerp zich op deze Vlaktes

vext gond ,dewylde Gezichts-Straalen naar den,

Kant yao i'r Voorwerp zich meeren meer van ,

elkanderyerſpreiden -; -in tegendeelhoe verder

de doorſchynende Vlakte , of het Tafereel, van

'c Voorwerp afſtaat en dichter by 't Oog ge.

plaatſ is, hoe kleiner bet Beeld van 't Voor.

werp gezien word , vermits 'de Geziches Straa

len naar 't Oog dichter te zaamen loopen .

I

Bl II . Dedoorfchynende Vlakte A. pader, dan

Higvd. B. aana's Voorwerp Gergeplaatſt zynde

gi for verſclıynd op de eerſte by D. hetBeeld

-AA van'sVoorwerp grooter ,dan dat by E.

op de vlakte B doch anderzins zyn

beide die Beelteniſſen van Gedaante

volmaakt eveneens,

I. 6 .

V

. 2
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1
Aänithoua

foond ; en is

- Endewylmenaltoos in deDoorzichtkunde,

Wanneer van den Hfſtand geſproken word ;daała

wer en het Vobrwerp , maarwel den ffmid

des Aanfchouwers van de door Iechyilerde"Vlaktă

verſtaat ; zo kan men begrypen ,waar hetby

toekomt, dat hët Beeld van een Vcorwerp ,op

een langer genomen Afftand , zich grooter verv

paald zynde , het zelfde Beeld zich kleiner Voor?

doed, welke Waitheid in den eerſten Opllag

paradoxe en ongėrymdfchynd tezyn , doch deze

fchynbaare Ongerymdheid verdtryndteñidéier

maale, wanneer men begrype, dat in dit Ge

val niet gezienword ( gelyk reeds gerreld is ) op

den Afſtand , die tuſſchen den Aanſchouwer en

tVoorwerpis , avant deze nast vafti erbyſt

dezelfde , minar de doorfchyneide Viekte word

tuſſchen beiden heen en weder verplaatſt ; komt

nu dezelde dichter dan "c Voorwerp , zo moet

zich noodzaaklyk het"Beeld op deVlaktegroo

ter vertoonen(po
( 8 5:) terwyt de ArtaAd cuf

ſehen haar, en 't Oog in der Daad langer is ;

plaatſt men in tegendeel de doorfchynende Vlak

te dichter by 't Oog , zo word het Beeld van 't

Voorwerp kleinet 28.5:)en de Afſtand iswe.

zentlyk kortery 5 vituo V Dood

lovet

3

!

* *

8. 7 .
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Vermits.nu de doorſchynende Vlakte , ende

Manier van door dezelve naar hetVoorwerp

heen te zien , eigentlyk als het Middelkan aan

gemerkt worden , waardoor men verklaaren

kan , op wat Wyze de Beelteniſſen der Voor

werpen , zo als ze zich in onz Oog vertoonen ,

ook buiten onz konnen zichtbaar worden , of te

voorſchyn komen ; zo heeft men aan dit Deel

van de Optica, of Gezichtkunde, den latynſchen

Naam : PERSPECTIVA (van perſpicere, door,

heen zien, duidelyk zien , ) gegeeven, en deze

Wetenſchap in 't Duitſch de DOORZICHT

KUNDE genoemd.

. 8 .

X

De PERSPECTIEF , of DOORZICHTKUN

DE , is dan eene Wetenſchap , om ieder Voorwerp

Zadanig aftebeelden , gelyk bet zich van Gedaante

vertoond , wanneer men bet op zekeren AFSTAND,

en uit zekere STANDPLAATS , en naar zeke.

36 HOOGTEVAN 'T OOG beſchouwd.

1. 9 .

Gevolglykword door deperſpectiviſche Ar

beelding der Voorwerpen niet de waare', maar

wel
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wel de ſchynbaareGedaantederzelven vertoond ,

des niet tegenſtaande komt ons meeft altoos de

Rede daarby te hulp , en doed ans, op dit Ge

zicht , een Befluit maken van de waare Gedaan

te der Voorwerpen.

Pl. 11. Wy zien , by Voorbeeld , op eenigen

Fig. 2. Afſtand, dat het vierkant en gelykzydig

Blok A. zich breeder vertoond van voo

ren , dan boven op , en van ter zyde ,

nochtans twyffelen wy 'er niet aan , dat

de Zyden C. ep D. niet even zogroot

zouden zyn , als de voorſte Zyde B. en

dus houden wy het voor een gelykzy.

dig vierkant Blok , ſchoon het zich in

Perſpectief Diet gelykzydıg vertoond.

?

F. 1o .

De fobynbaare Gedaante van 't Voorwerp ver

anderd telkens, als men of den Afſtand , of de X

Standplaats , of de Hoogte van 't Oog , of alle

drie te gelyk veranderd.

S. IL.

2لاثمیارب:

Dus komen deze drie Omſtandigheeden in de

Doorzichtkunde voornamelyk in Aanmerking ,

weshalven wy dezelven hier zo duidelyk , als

moge



zelfs , volgens den gewoonen Loop , niet wild :

vụI IN LE DING

mogelyk , zullen trachten te verklaren ; als mes

de eenbeyalbaar Bericht geven van de overige

Hulpmiddelen ,zynde zekere wiskundige Linien

en Stippen , waarvan men zich in 't Bewerker

der perſpectiviſche Leſſen moet bedienen , en

dus deze Wetenſchap regelmatig en op vaſte

Gronden behandelen, want gelyk de Natuur

lekeurig werkt, maaraan eene algemeene Grond:

Wet bepaald is ; zomag ook de Konit ,als eene

Nabootſter der Natuur, geenzins willekeurig

in haarę Verrichtingen te werk gaan.

Do 12.

Onder den Afſtand verſtaat men (gelyk l. 6 .

gemeld is) de Diſtanz tuſſchen den Aanſchouwer

en de doorſchynende Vlakte , of het Tafereela

Dezelve , ſchoon willekeurig zynde, diendech

ter naar eene goedeKeuze bepaald te worden ;

want op een' langen Afſtand vertoonen zich de

Voorwerpen wel grooter, f. 5. maar die ter

zyde ſtaan , komen minder te voorlehyn ; inte

gendeel doen zich de Voorwerpen op een kor

ten Afſtand kleiner voor , . 5. doch van de

zydlingſche ziet men meer..

ordingborgLasith subangsa

$. 13.
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De Standplants heeft met: den Afſtandı de

grooiſte Overeenkomſt ten Opzichte vande

Ver- en Nabyheid , als beteekenende in, diep

Zin eene en dezelfde Zaak. Maar in gevalle

men een Voorwerp of recht van vooren , of

van ter Zyde , insgelyks van eene Hoogter,

of uit de Laagte gezien, vertoonan wil,,kom

het wel op de Standplaats , maar niet, eigent

lyk op den Afſtand aan . Men bepaald lieflt

de Standplaats zodanig, dat men het Voor

werp eenigzinsopZyde ziet, 'twelke aan de

Vertooning meer Beválligheid geeft ;' ' - en

ware , om Reden , het Voorwerp vlak van

vooren moeſt vertoond worden .

V.- 14 . nurimist

wanneer

be
ly
k

De Hoogte van 't Oog is wederom met de

Standplaats alsdan een zelfde Zaak ,

een Voorwerp moet vertoond worden

het zich voordoed, als merf het of van deHibog

tê, of uit'de Laagte befchouwd ; maat'indien

men vooronderſteld, dat de Aanſchouwer , of o .

'verend ſtaat, of zit, of op den Grond 'lege,

dan komtvoornamelyk de Hoogtevan 't Oog ,

en nietzozeerdeStandplaatsin Aanmerking :

5 J. 15.
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< Door de Hoogte van 'tOog wordt de zicht

baare Horizon , of Gezichtcinder (hetuiterſte

dat men yan de Lucht ziet) bepaald , want

beide, het oog en de Horizon zyn altooseven

hoog boven den Grond verheven , en ieder

Menſch heeft gevolglyk zyn' eigenen Horizon .

| Dus ontſtaat dan uit de verſchillende Hoogte

yan't Oog , of een hooge, of laage Horizon .

Pl. Ill. Op de doorſchynende Vlakte, of het

Fig. 1. Tafereel T. verbeeld dewaterpasLi

e nie H. R. den Horizon , en word daar.

om de 'Horizont - Linie genoemd , de..

wyl ze recht tegen over den zichtbaa

ren Horizon Z.Z , en 'even hoog met

denzelven ſtaat.

N. 16.

Wanneer men zich verbeeld , dat uit het

Dog:eene waterpas - Linie rechthoekig getrok

ken zytot aan de Horizont Linie , zo ontſtaat ter

Plaatfe, daar ze elkander aanraken , een Stip,

of Punt, 'twelk hetoog, Punt genoemdword,

Sen van de uiterſteNoodzakelykheidinde Door

zichtkunde is.

21 , Pl. III.
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gehaald ,geeft aldaar her poet . Punt W

Pl. Ill. By O.zy het Oog , uithetzelve de waa!

Fig. 1. cerpas .Lipie O. P. rechthoe
kin

gear

trokken tot aan de Horizont Linie

H. R. bepaald aldaar het Oog-Punt P.UD

Het Poct- of Grond- Puntis 'een Stip , 't welk

altoos loodrecht onder 't Oog ſtaat en moet

ook zodanig op 't Tafereel onder 't Oog -Punt

geplaatſt worden.

Uit het Oog o. de Loodlinkegetrokken

toc op de Grond - Vlakte G. G. bepaald

in V , bet Vost- Punt, Uit hetzelve de wa

terpas Linie v. W.nechthoekig tot aan

''S Tafereels Grondlinie , of Balis B. B.

* t welk loodrecht onder 't Oog - Pant P.

ſtaat.

**

2

SC 10

L. 18. } s '

ICE

De Diſtang Linie geeft den Afſtand , in een

perſpectiviſchen Zin genomen , (S. 6. en 12.) te

kennen. Zeword veronderſteld van uit het oog

des Aanſchouwers tot in ' t Oog - Punt op ft

Tafereel zich uitceftrekken , daar men te op de

Hori
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Horizont Linie uithet Oog Punt naar de eene

Zyde, het zy aan de rechter of linker Hand ,

overdraagd , alšiwanneer te gelyk haar uiterſte

Emd op de gemelde Horizont- Linie , het Die

Stanz - Punt bepaald.

Pi. Ill. De Linie O. P. is de Diſtanz, Linie ; de.

Fig. 1. zelve op 't Tafereel uit het Oog-Punt P.

in de Horizont -Linie H , R. naar den

Kant yapR. overgedragenbepaald aldaar

het Piſtanz -PuntD.

.0.51

J. 19.

Onder de Hulpmiddelen
, die tot het bewer

kén der perſpectiviſche
Leflen vereiſcht wor

den, zyn de voornaamſten
het Ong- en Diſtanz

Punt , dewyl de Liniën uit beide getrokken

altoos elkander
doorſnyden en men eigentlyk

daardoor zyn Oogmerk in 't maken der door

zichtkundige
Afbeeldingen

bereiken kan , het

zy men die, of naar de Geometriſche
Manier,

de laatſte word mede alleen door de opgemelde

Liniën gevonden , gelyk wy in 't vervolg zullen

zien . Hierby diend aangemerkt te worden

dat men aande ſchuinze uit het Diſtanz- Punt

getrokkene Linien den onëigenen Naam van

3Diſtanz Liniën geeft , welketi men veel eer de

Sny. Linien zoude konnen noemen ; doch iver .

06
mits

1
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mits de eerſtgemelde Naam reeds door de Ge.

woonte ingevoerd is , zo zullen' wy't' er ook

maar by Jaaten..? sú troch bio ,

19111 bv ., 7 .

Bay HD: 20.9????

Omnu van alhet voorgemelde zich een des

te klaarder en vaſterDenkbeeldţemogen kon

nen maken , zullen wyhet Tafereel, of dedoor

fchynende Vlakte, diewy tot hier toe als in de

Schưinte moeſten vertoonen , thans in de vol

gende Figuur ylak van vooren beſchouwen ,

en op dezelve de voornaamſte Liniënren Stip

pen , als de Grondbeginzels der Doorzicht

kunde , nevens hunne onmiddelyk ' er byge

voegde Benamingen aanwyzen , en te gelyk

derzelver Gebruik door een gemakkelyk Voor

beeld ophelderen.

PL.III. Het Vierkant A , B.; C.D. zy de door

Fig. 2. ſchynendeVlakte , of het Tafereel ,

op hetwelk , by. Voorbeeld , een gege

ven Quadraat E. F.G.H. van 3 Voeren

lang en breed , en in de Wyking van 2

Voeten,doorzichtkundigmoeft afgebeeld

worden . De Grond- Linie, of Baſs , zul

len wy in 12 Voeten verdeelen. Den

willekeurigen Afſtand bierop o zulker

Voeten bepaalen. De Standplaats naar

de linker Hand neemen en door 't Voet .

Punt aanwyzen ; loodrecht boven hec

zel
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)

oron é de Diſtanz Linie Ivan g Voeten over

i zelve de Hoogte van 't Oog op 6 Voer

i , ten , en dus aldaar, het Oog - Punt, ge

volglyk den Horizon van Voeten hoog:

ſtellen . Door 't Oog - Punt cene water

pas - Linie evenwydig met de Baſis ge

trokken , geeft dez Horizont · Linie ; op

dezelve draagd men uit het oog Punt

naar de rechter of linker - Hand , hjer

€ 11 :13 de rechter Zyde, den Afstand , of

Iub . welker. Einde het Diſtanz. Punt is. Om

obci i dy het gegeven Quadraat in perſpectief

.. " te brengen verkiedt,mens van de Voer

" I Voeten lang en breta moeſt zyn ; by

573 Voorbeekl: hier de Voeten 3. 4. 5. 6. en

haald uit het oog Pupt op 3 en 6 de

Oog firdal Liniën en vermits de Wya

king van ' t Quadraat op 2 Voeten be.

paald is , zo trekt men uit: 't Diſtanza

Pupe naar den Voet 1. zynde 2 Voe.

ten terugwaards van 3. de Diſtanz. of

liever Sny - Linie. Deze en de Oog.

ſtraal-Libën dootfnydenelkander inc.

en b.. Uit e, crekt men evenwydig met

de Bafis de Linie e. f. als mede uit b .

1 de Linie b. g . welke laatſte van de Ba

Ilis si en de eerſte 2 wykende Voeten

- afltaat. Laatſtelyk de Zy - Liniën e. g.

enit. b . gehaald zynde is het gegeven

Quádraat regelmaatig in perſpectief

gebragt.

1

r

. 21.
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V. 21 ,
22,07 til

121ain D 590,00 !

OnderdeManieren , op welke de. Doorzichtav

kunde behandeld word , zyn de Geometriſche Meos

thode , en die met de wakende.Voetmaar s = ofd

perſpectiviſc
he

Schaal, het meeſt in Gebraik Dei

Jaatſte fchynt ons toe de gemakkelyk
ſte

te zyn ,

zevereiſcht ook , in der daad , onder Belo

werken minder Ruimte ; weshalven wy deze

Manier tot ons Voorneeme
n

verkozen en vol

gens dezelve de Doorzichtk
unde

in dit Werk

verhandeld hebben .

22;

En vermits men alle perſpectiviſche Leffen

eigentlyk in vierderley Soorten verdeelen kan ,

te weeten: in (1 ) Ichnographiſche, die uit hori.

zontaale , ofwaterpasleggendeVlaktens beſtaan ;

in ( 2) Orthographiſche, welken verticaale , of

rechtoverendſtaande Vlaktens vertoonen ; in

(3) Scenograpbiſche , waarin men lichaamelyke

Voorwerpen afbeeld ; en in (4 ) Sciagraphiſche ,

die van de Schaduwen der Lichaamen hande

len ; zo hebben wy dit Werk onder vier Af

declingen gebragt ; in de eerſte word de Ich

nographie; in de tweede de Orthographie ; in

de
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de derde de Scenographie ; en in de vierde de

Sciagraphic verhandeld .

De Merkletters en Cyffers heeft men , zo

veel doenlyk ) gemenageerd , verhitsdoor der

zelver Veelheid lemand ligt in Verwarring ge.

bragd word. Om die Reden is ook het Oog

Burgt doorgaans met geene Letter ,maar altoos

met dit: aangewezen waardoor men telkens

mede eend Merkiketterheeft uitgewonnen.

oseb yw orldWavid i Tobu . *

- lov a OSHT 1919V W 1913

V zib michiaTCG - Sisust ;
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EERSTE AFDEELING ,

BEHELZENDE DE

ICHNOGRAPHIE,

VERVAT IN TIEN LESSEN ,

In welken verhandeld, word : het MAKEN EN

GEBRUIK der

PERSPECTIVISCHE SCHAAL , OP ,

WYKENDE VOETMAAT,

En hoe men Waterpas leggende Vaktens, door mid ,

del van deze Schaal,in Perſpectief brengen
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DOORZICHTKUNDE

. I. Afderl. 3

E E R S T E LE S.

PLAAT IV.

Fig. 1 .

Om eene
Perſpectiviſche Schaal, ofwykende !

Voetmaat te inaken .

1} ?! IC )
Volgens eene gegevene Diſtanz en Hoogte

van 't Oog .)
Verdeeld de Bals van 't Tafereel

ABin zo veel Voeten , als de Schaal diep

moet zyn , by voorb: hier in
1.2.3.4.5.Zet

loodrecht
uit

A.

Voeten , tot in

0 .Van daar trekt
evenwydig met de Baſis de

Horizont - Linie .

*.Q.H .Zet op deze Linie de

gegevene,Diſtanz ,
by voorb: bier van 4 Voeten , uit 'O.ip D.

Haald de
Oogſtraal Liniën 01.02.03,04.05.

Trekt uit het Diſtanz - Punt .

D.de Diſtanz of liever , Sny -Linie

D.A.Deze en de
Oogſtraal - Liniën

doorfoy

den elkander in

Haald door deze
Doorſnydingen ; en

Q. b . c.de.

met de Bafis
evenwydig , de Linjën f.g.b. i.k .

Zo is de Schaal

A.1.0in s wykende Voeten verdeelda

Anders :

Op de Baſis zý een Voet de Wydce

B.C.
Haald uit

H.de Linie

H.C.Trek uit 't
Diſtanz- Punt

E.
tot in de Hoek van 's

Tafereel de Di

ſtanz- of Soy Linie

E.BDeze ende Lioje

H.C.
Az

door

2



4 . ON DERWYS IN DEN!

1.

. , '
2016

,

staan.com

t ,

doorſoydep elkander in

Trekt evenwydig met de Baſis de Linie 1.l.

Zynde dit de eerſte Voer'van de Peripeciiviſche

Schaal.

Haald wederom de Linie

1 : 9

E.A.

welke de Linie H.C.

doorſnyd in

De met deBaſisevenwydig getrokkene Linie 2. b.

geeft den tweeden Voet der Schaal.

Dic herhaald inep zo veelMaalen, als men Voe.

ten in de Schaal van poden heeft. "

1. AANMERKIN C.

D : Punten O. en H. verbeelden bier de Oog - Punt

ten , gelyk D. en Ev de Diſtanz - Punten dus volgd

vanzelfs, dat altoos door middelvan 'i Ogg en Dio

ſtanz - Punt de Perpectiviſche Schaal y of wykende }

Voetmant, moet gemaakt worden. orri

9. A aʼN ME'R KIN G.

It Is een groot Gemąk , dat men de Scbaalaan den

Kant van 't Stuk kan plaatſen , daar ze ceinig bin ,

der doed; als mede., dat, wanneer ze eens door 'i Oog .

enDiſtanz: Part gemaakt ir, men bet Diſtanz - Punt

naar de recbler ,of- linker Hand op de Horizont - Li

nie,bepaald worden .

3. AANMERKING,

Men kan de Voçten der Perſpektiviſcbe Scbaal twee.

zins aanmerken, of gevoeglyk -in wykënde, en ver

kortte Voeten verdeelen . Onder de wykende , vet

wy de zulken , die van de Baſis af en haar bin.

neer ze zicb na - achteren toe reebt uitftrekken , op de

Lood . Linie der Scbarl A. O. of B. H. afgerheeten

worden. De Verkortte Voeten in tegendeel zyn de

Dwars

O



DOOŘZTOHTKUNDE. I. Afdeel. Ŝ

PLAAT IV," 204 1:14 4.16

Dwarslyntjes, of Trapjes , in de Scbaaliteelken

men totdeMeeting der leggende en metde Bases ever

wydig lopende , als mede derrecht overendſtaande Li.

niën gebruikt. Wyzullen dit in de volgende tweede

Les door verfcbeidene Voorbeelden aantoonen , en tot

meerder Düjdelykbeid ons doorgaansin 't Vervolg van

dé opgemelde iBenaaming der Voeten bedienen , om ze

dus van elkander te konnen onderfcheiden ..

in 999 TCEL

Mris TWE"Ë D , E L E s.ub

.

sirb

2 Vit. .. ) efinding

Fig. 2. 3 .

Van 3 Gebruik der Perſpektiviſche Schaal.

Eene Waterpas - Linie B : van 3 Voeten lang en

eycnwydig echen Poet van de Baſis'afwy

. 118 1.kende, in Perſpectief te brengen.

Neemt met don Paſſerop de Schaal.

SI COJA.1.0.bf Bio H.

den wykenden Voet A. f.ofB.a.

Zet denzelven loodrecht op de Raſis in I

Haald van daar eene Linie ,evenwydig

met de Bafis , en zet op dezelve den 1991

verkortten Voet
fia of1.a.

driemaal voort vanog ' n piira on ci 1. t0b3

20 is 't gedaal. 1191!!!, Vlag Í 19.3 .'

Een zelfde" Linie L.op 3 Voeten Wyking

trobo0 Ita vertoonen. I 12 13

Neemt van de Schaal de 3. wykende.

Voeten ob do 0.005 ostis nii boraAR OFB.c.

Zetdezelven van de Baſis fotinesi 33 III,

Haald van daar eene Linie ,evenwydig is

no mer de Balisz'en zér op dezdve den 5 "

verkortten Voet oborSDNOTOVO Sb Tbóf3.C .

drie

"

A 3



ONDERWYS IN DE

III. tot 3.

V.Lot3 :

drie Maal voort van :

Nog een zelfile Linie M., op's Voeten Wyking ,

te vertoonen.

Diegeſchied wederom opde vorigeManier ,want:

De 5 wykende Voeten A.R. of. B. e.

worden op de Baſis overend gezecin V.

en van daar haald,men evenwydig mee.de

Bafis eene Linie en zet op dezelve

den verkortcen Voer #k.ofs.e.

drie Maal voort van

Eene Perpendiculaar-
of Lood - Linie N , van 3

Voeten lang , en eenen Voet van de Baſis

ma in pefqoykende ,doorzichtkundig te sat,

31.avgrepertooncn. - 4.I

Trekt eene Lood s Linie op de Balis ,

en zet den wykenden Voet A.f. of B.a .

op dezelve van de ' Baſis af tot in I.

Van daar zet der vörkortten Voet: 3 - faa.of 1.a.

drie Maal voorntot in 3:

1.
Een zelfde Linje0 , p. 3 Vpeten Wyking,

I

St Petſpectief te brengen.

Neemt van deSchaal de z wykende

. ) Voeten 29 A. b. ofB.C.

Zer die van de Baſis af tot in store NUI.

Van daar zet den verkortten Voet . ' be of 3.c.

op de Linie 3Maal voorttot in

Een zelfde Linić P. op 5 Vocten Wyking tự

books
yertoonen , ob 0S ? T 1

Dit gefchied in allen deele op de vori

1 geManier, menmerke ſlechts aan , datins- S

gelyks: tocde.Wykingmoetengenomen sii

wordendes wykende Voeten A. k.ofB..

en yaor de overendſtaandeLipjepeemt.:07

men

3,

E A



te

brengen.

DOOR

ZICHTKUNDE

. 21. Afdeel
. 7

men
drie

Maal
den

Next
oricep

Voet
afk . ofisia

...
O AAN.M.E.R

RING

!!ST
O

9:

Dvob Momino , cu a

Hoe vlytiger Iemandin deze tops,zichoffenden

ze door- meerden Voorbeelden uitbreid , bee yaſter.Der

grip dezelvevan 't Gebruik derPerſpeftiui/che,e Schapl,

en gevolglyk 30-veci te mesuardi
gheid

in amaken

yan doorzichtk
undige

Afbeeldinge
n
zalverkregene

ring

D 3DSRUD LESI JOV

39 ] PZA IV

. Fig al I.

Een rechten Hoek , of Winkelhaak , wiens Zyden

asopenlang(by yoqrb: ieder
ieder van 4 Voeten )

ass sie

.920

(Gegeven zynde 3 Voeten voor de Oogs-of Horizonts.

Hoogte : 4 Voeten Afſtand , en Voed Whkirig.)

Maakt den platten . Grond van den Rechten

A Hoek- 16 na novbord 2011 ob tsi A.

(Willekeurig vanGrootte, doch zo, da iederZyde

Voeten lang is. ) 1500V

Yerdeeld de Baſis van I. Tafereel in

ze de rest van'dögvan 3 Voeten uit 7.inl

1.2.3.4.5.6 : 4.

Haald de Horizont - Linie asygos ob diusz B : C .

(Welke nu 7 Voeten lang , en gevolglyk ookteab

gelyk de gegevene amando 18.) Slav

Maakt uit dePunteni 90 us oob B.6 .

JCOV 19 sio hoy SB.C.

de Schaal

Verlengd door eene blinde Linie den eerffen

verkottten Voet . Svou siteyed sh sb( 0) I.

insgelyks den vyfden verkoréten VODE.IT

Zer,' fiakr Beneked , op de Horizont- Linie

bet Oog - Punt
30: 1-90010:

Haald

lacta

Se

A4



Haald
denen

i inson

9110 20 oeten , en 1.Voet

wykusubiri

Zet de Hoggtę, vanitiesvend 9b biggbBT.

& !980.N.D.ERMYSINDOO

Haald .van daarnaardeBahis op deVoetep Red

de Oogſtraal, Linien 02.06.

Deze doorſnyden de Linjën der verlengde

verkortte Voeten in *** *** puido sabb.c.

zámen door de zichts13: - Toobs

baare soby po 2. b . en him

Zois de gegevene Rechte Hoek'in Perfpectief

gebragt , en de wykende Zyde bic is zo wol .

Voeten lang Jals.de verkortie :Zyde u a, b ,

V I ERDBL E S.

PUAAR V.

Szosios or Fig. 20 e di sestdoor mooi

Een gelykzyiligen Driehack (vah 4Voëcedfeder

Zyde) in Perſpectief te brengen.

219 SITOH 10-10 95 100V 00120

( Op der Horizontse Hoogtevan3Voeten, Afſtand

,

Maakt den Platten -Grond van den DriehoekA.

Verdeplobde Baſis van '4.Tafereel.van 't.Tafereel. iwou -

in 7 Voeten (inizial gojoV. 1.2.3.4.5.0.7.

Haald.de

19 :00V

ci. (Dezeis hier te belykogle Difana : Tuinie?0113bio

Maakt uit de Punten ini.Sioll B , en ç .

doSehaal'.

Verlengddoor eene blinde Linie den ech

. fen verkortten Voet

als mede door zulk eene Linie den verkortss1
CAMD2

ten Voget vigilshoid ja teenboy 42

. ( om dat de bovenſte Punt van den Driehoek in den

PlattenGrondtegen , over 41 Voet ſtaal.)

Bepiaid willekeutig op de Horizont Liþię.

het Oog -Punç jauh.000

Haald

7. inB.

B.,6.7

I.

I



ten

i

8.1.6.6.7.

DOORZICHT
KUNDE

: I. Afdeel, is

Haaldnvaai
daar naar deBafjsop de Voegisski

vi spis brooves.com 324.8.

de Oogſtraal- Linien- 1991 hijf . 02:04.06.

Deze doorſnyden de Linien der ver 18cb

lengde yerkortte Voeten in.
a . b.C ..

Haald deze te zamen door de zicht
S

baare Lipiën IV TAAII, ab.bc.ac.

Zo is de gegevene Driehoek doorzichtkun .

dig afgebeeld,

.Mama
LE Sara

(:20V1WT.ACTUH 503 sb 20 )

• sbe A 19.1110 195 PLAAS VI, 3:12 40 yycc

Fig. 1 , : 91708

Icsubsug 099 Saloon

Een Quadraat, yb of gelukgydig Vierkant.) Perſpę

.3.5 sa ho aöiai tiviſeb te vettoonen .Das

... POD'de Horizonts!Hoogte van'Horizont -Hoogte van 3 Voeten , Af

tanidvoelen ”, en 1 VpetWyking.)

Maåktudlen plattea:Groną van Vierkant A.

(Welks Zyden :by qoorb :/4Voeten lang zyn.)

Verdeeld de Baſis van 't Tafereel 't gaan?

.id 7 Voeten Tüiai
1.2.3.4.5.6.7.

Trelem op de Hoogte vaniz Voeten de Ho

rizontdLinie . Di nay ) 9122332 B.C.

Maak tykin de vorige Lellen

Bepaald,op.de Horizopit, Liniehet Oog:

Haalduit hetzelve op de Voeten der Baſis 2.6 .

de Qogſtraal- Liniën art Q2. en oo.

Verlengd door blindę Linien den eerſten ver

kortten Voet

als mede den yyfden verkortten Voet S.

Deze en de Oogſtraár. Linjëndoorſøýden
elkander in de punten viemisy

bob.cad .

5 :1012
A'S Haald

punainen

I.



: 1

a.b.c,do

150069hy

Maakt den Platten .
Grond van den Cirkel A , de .

? b .

Q10
.1
O
N
D
E
R
W
Y
S

NA DE
CI

Ha
al
da
ie

Pu
ni
en

-do
er

zi
ch
tb
aa
re

Lj
ós
en
bi
ss
ir

tezaamen , zo vertoond zich het gegee. 1707

--Gen Quadraat in de Perſpéčtiviſtle Cecco oh

daante 797 5 minit sb obr0C19.ich

2. E .tot 45 Yoo oitis Sob boll

.39.00 .do PLAAT VI. visini ser

Audido sinoa van a 900! 33-3 ob zi od

Eener Cịrkel in Perſpectief te brengen,

Op de Horiz. Hoogte van 3: Afit. 7. Wyk. I Voet)

zer wyze :

Sluit den Cirkel in een Quadraat

THEREuit deHodken van Paadratar door

' t Centrum das Cirkels deKruis-Linien ad en b, c ,

Deze doorſyyden Cirkel

Haald door t Centrum des Cirkels tot

op de Bafisde L'opd . Linie

Insgelyks trekt door' Centrum , tofaana***

de Zy - Linie , de Wacoppaslinie .S en 57. m .4.

Als mede uit de Pugtep adv cul fog.b.

totepa de Baſis de Linien 8.6 . & enbaf.ss .

En togaap deZy - Linie de Liniëne.fikeng b.9%.

0 .
Zo is de Platte . Grond in Orde gebragtesie

Maait wu,3vølgensdegegevene Bepaaling ,

op dezelfdeManier, alsinde voorgaande

Lellen aangeweczenis, de SchaalerHori

zone Linie , en zet op deze , willekeurig

Oogpunt.

Nerke in den Platten - Grond , op welke

Votrendet "Balis-de -Lood . Linien val

Jen , en haald op dezelfde Voetender
2

BaſisvanTafereel uithetoog Pant ce

deBogdanLinien 00.07:03-05.06.

DeWaterpas - Livična in den Platten
Grond

1



de,
Zyhivi

gib
.ch

DOO
RZI

CHT
KUN

DE

. 1. Afdeel. !

Grond dezel
fde Şiguat

ie tegen de Zy::

Linie hebbe
nde

kamen gevol
glyka

ldaar

pre ſtaan in de Veere
ni sm

o 7.184
.067

.

Derhal
ven

verlen
gd

, door bliod
e Linjën

de volge
nde werkor

gte
. Voeten der Schaal.

Tavo 961 e11.1.4.35.7.

Deze en de Oogſtraat. Liqian doorzono

joyden elkander in de Puntengünstig

Jos obriid k.bandsifghai. Butum .

Haald door zichtbaare Linien te gaamen a -bec.d.

welken het Qyadraai formeerengj het

zelne trekt uit de Hand door de Snyi;

o dingen
e. fig . h .ik.i, m .

den begeerden: Perfpectiviſchen Cirkel,

AANMERKING, 1sbres

Indais, o

Om de Snydingen

bepaalen kan men uitde Hoeken van Perſpectiviſch

Ouadraat door 't Centrum n. de Kruts-Liniena. d.

en bic. balen .

ZE V E N D E IL ES.

PLA AT VII.

Fig. 1.

Een overhoekſche
n
, of, ſcheefleggend

en
gelykzydigen

Driehoek in Perspeštief te brengen,

(Op de Horizonts -Hoogte van 3. Afit. & Voeten ,

Radio sta „ Wykingopet.doi I!

Maakt den Platten Grond ! A.

aldus :

Laat uie deHoeken van den DriehoekLood .

Liniën, vallen op de Balis , welken zich

bepaalen op de Voecepc.si . 2.2.7

Haaldinsgelyks uit dezelfde IdgekendcWa

terpas- Liniễn tegen de Zylinie aan, API

de Voeten 00750V ob a M1.25 1.3.0 .

" .

Wy



Iche Gedanis

De gemaakt
, gelyk in de voorgaande 51

iz ONDERWYGUN DECI

Wydèrs de Perfpe&tiviſche Schaal gemaakt en

de Horizonti Linie getrokkenzyndebepaula

i willekeurig op deze het'Oog .Puntil90 .

Merkt op welke Voeten der Bafis ini dentisa

Platten -Grond de "Lood - Linsen vallen , ob

op dezelfde Voeten der Baſis van 't Ta.

fereel trektook uit het Oog - PunedeOog

ftraal - LinjënC1910r. * 07.

Insgelykswellengd door blinde Liniën de .

*** zelfde verkortie Voeren der Schaal ,opret!

welke in den Platten -Grond de Watersisw

pas - Liniër getrokken żyo , - te weetenes

11:30

Deze en de Oogſtraa! - Linien doorldýden

elkander in de punten und a.b.c.

Haald deze Punten door zichtbaare Li.

njën te zaamen , zo vertoopen ze den

gegeeven Driehoek in de Perſpectivi tas

' a.b.c.

.A c H T S T E LE $.

I PLAAT VII .

Fig. 2 .

Kros

Eenoverboeks, of ſcheefleggend Quadraât in

Perſpectief te brengen.

(Op de Horizonts- Hoogte van !3. Afft. 8 Voeten ,

A Wyking - Voet ) . A

::

word

Les is aangewezen , vallondo de Loodid

Liniën uit de vier-HoekenskappeQuared

PraatSpide Baſisin de voeten loritiho$17.

En op de Zylinie lopeninsgelyksde Wapsi

terpas - Liniën in de Voeten 1 :501.3.5: 7

77
Na
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Insgel
yks

verlen
gd men .

Na dat dan de Schaalgemaakt , de Horizon
c
.

Linie gehaald , en op dezelve bier Oog-Punt

bepaald is , 10Zootrekt men uit hetzelv
e
op de eerſtens

derden , vyfden en zevende
n
Voet der Bass )

fis yan't Taferelh de Oogſtra
al

-Linie)

.2011):10 :
41:03:Os.07.

pien de verkortte Voeten 1.3.5.7.

Deze en de Oogſtraal - Ligjën doorſnyden

elkander in de punten

a.b.c.de

Welken: däor zichtba
áre

Linjën tezaamen ge

haald worden , en dus is het gegeeven over

hoeks Quadraat in Perſpecti
ef gebragt,

11N E G E N D E L E S.

PLAA
T

Vlil .

epiro
sDen Omtrék eener Veſting in Perſpecti

ef

19.10

For te brengen

( Horiz. Hoogte van 6. Afit. 10 Voet. 1 V. Wyking.)

In den Platten - Grond

A.

worden uit alle de Punten en Hoeken der Ves

ting Loodlinien tot op de Bafis ; en Waterpas.

? Lipiënt tot aan de Zy-Linie gehaald. Voorts

9 ' merkt men , gelyk in de vorige Leffen erio

- nerd is , op welke Voeten der Baſis , als mede

• op welke Voeren der 2y. Linie de geftipce

Linjën daplopen.Op dezelfde Voeten der Baſis van 't Tafereel

worden uit hetOog-Punt de Gezicht
s
- Liniën

gehaald , welken in de plaats der opgemel
de

Lood - Linien komen .

in

Insgelyks worden ook de Parallel- Liničneop't

Pafereel uit dezelfde Voeren der Schaal ge

trok

منملاار
e



31

van een momento

Me
er A

A
N
M
E
R

14: D
O
O
R
Z
I
C
H
T
K
O
N
D
E

. ). Af
de
ci

.

trokken , uit welken de Waterpas- Liniën iä

den Plaiden Grond gehaald zyn .

Waar nu de Oogſtraal - Liniën en . Parallel - Li

niën op 't Tafereel elkander doorſnyden

daarżyo de Punten , die men te zamen moet

trekkeri , enwaardoorlddPerſpectiviſche Ver

toonings der Veſting ontſtaat.

B7911 byvonly

TIE N DELES

Pi'a At IX ,

Een Zoldet - Stuk , doorzichtkunilig to ?

VETToonen .

(Hooriz. Hoogte van 5} A'fft . 9 Voeten. I V. Wyking )

Om ditterUitvoer te brengen , is de kortſte

Weg : dat men het eveneens behandeld, als in

de voorgaande Les , en fleches het Stuk omkeerd ,

biengende de Schaal aan de Zoldering zodanig ,

als het de Oogſchyn hier te kennen geeft , ver

volgens bewerkt men door deze Schaal en het

Dog - Punt alles op dezelfde, Manier , gelyk.men

doed , wanneer het stuk op den Grond moec

vertoond worden.

mo

Meer Ichnographiſche Leben ,bier by te voegen ,

dunkt ons opertollig te zyn , want als lemand in de

gegeevene Voorbeelden zich maar vlytig geliefd te oeffe:

nen , daarby een weinig Oordeel gebruikende; waar.

door by zeer gemakkelyk een volkomen Begrip dezer

Handelayze zal verkrygen ; zo kan bet gevolglyk

niet millen , of by zal, naar de aangewezéne Manicr ,

allerbandePlans , zelfs ook zulken , die van grooter Om .

jag zyn , als by Voorbeeld : gebeele Tuinen.. of Ho

ven , Hoffteeden , Leegers, Landeryen , er wat dies

mheer is , doorzichtkundig konnen afbeelden,

TWEE



TWEEDE AFDEELING ,

BEHELZENDE DE

ORTHOGRAPHIE ,

VERVAT IN ZES LESSEN ,

In welken aangeweezen word :

Hoe men recht overendſtaande en hellende Vaktens ,

door Middel van de Perſpectiviſche Schaal,

of wykende Voetmaat , doorzichtkun

dig afbeeld.
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DOORZICHTKUNDE. II. Afdeel. 19

RS TE :,LE S.

PLAAT X.

Fig . 1 .

Eene. Ruit op eene recht overend- en opZyde ſtaande

Vlakte, 6 Voeten breed en hoog , doorzichtkun

dig aftebeellen.

(Hör. Hoogte 3. Afit. 8. Wyking, Voet.)

De Platte Grond der Ruit en Vlakte zy

Laat uit de Hoeken der Ruit Lood - Linien

vallen op de Grond - Lipie ; insgelyks Wa- "

terpas -Liniën tegen de Zy. Linieder vier- I

• kante Vlakte in den Platten - Grond , ko

mende beiderlei Liniën in de Punten 1.3.56

Plaatſt de perſpectiviſche Vlakte a. b.c.d.

(willekeurig ; by Voorb, hier op den iſten Voet der

Baſis van 't Tafereel. en op į Voet Wyking van

dezelve) aldus :

.

0.1.

Verlengddoor blinde Linien de ver

kortte Voeten der Schaal I.en 7

Haald uit het Oog - Punt oaar den iſten

Voet der Baſis de Oogſtraal - Linie

Deze en de evengemelde blinde Linien

doorſnyden elkander in de punten

Uit beide die Panten haald perpendiculaar

Liniën , en draagd op die , welke uit b . op

gehaald is , den verkortten Voet der Schaal. .

zes Maal de Hoogte tot in

Trekt van daar naar het Oog - Puntde Oog

B ſtraal

a. en bo
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O d .

C.

ſtraal- Linie

Door deze word de Perpendiculaar - Linie ,

uit à opgehaald , doorſneeden in

Trekt door zichtbaare Liniën te zaamen

de Punten a : b.c.d.

Zo is de Vlakte in Perſpectief gebragt.

Qm nu de Ruit daarop te vertoonen:

Verlengd door blinde Linien den gdeti,

3den . 44en. 5den , en den . Voet der Schaat

tot aan 's Tafereels Grond - Linie

waar door dezelve in o Voeten verdeeld word.

Zet , (naarAanwyzingin den Platten -Grond )

Lood -Liniën op de voeten 1.3.5 :

Uit dezelfde Voeten der Zylinie
b . d .

trekt naar het Oog-Punt de Li

nien 01. 03. 05.

Deze en de Lood -Liniën doorſoyden

elkander in de Punten e. f. g . b.

Haald deze door zichtbaare Liniën te zaamen ,

zo is de Ruit doorzichtkundig vertoond.

a.b. 1

T W E E D E L E S.

11 1

PL Α Α Τ Χ.

Fig . 2 .

EenPaneelop eene recht overend-en op Zydeſtaande

Vlakte, van 6 Voeten hoog en breed , in Per

Spectiefte brengen.

(Hor. Hoogte 3. Afſt. 8. Wyking 1 Voet.)

De doorzichtkundige Vlakte
a.b.c.d.

word op dezelfde Manier afgebeeld , gelyk
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in de voorgaande Les is aangeweezer .

De Platte -Grond van ' t Pancel zy
A

Merkt , in welke Punten de Lood- en Wa.

terpas- Liniën tegen de Grond- en Zy.

Linie, aan loopen ;

Bepaald , door Middel van 't Oog . Punc

en de Schaal , dezelfde Punten op de i

Perſpectiviſche Vlakte , en haald uit

dezelven de Lood- en Oogſtraal - Li .,

niện , welken zich doorſnyden in

e. f. g. b. i. k . l. m.

Dezë Punten te zamengetrokkengeven de doors

zichtkundige Gedaante van 't Paneel.

D ER DE LE'S

PLAAT XI.

i Fig . I :

Ecne Ster op eene achteroverbellende op Żyde ftaar

de Vlakte doorzichtkundig te vertoonen .

( Hor. Hoogte 4. Aft. 8. Wyking 1 Voet.)

A.

Maakt van de Vlakteen Ster den Platten

Grond.

En dewyl de Wykingop 1 Voet bepaald is;

zo verlengd door eene blinde Linie den eer

ſten verkortcen Voet der Schaal evenwydig

met de Baſis van 't Tafereel.

erkieſt willekeurig de Plaats , daar de hellen

de Vlakte zal ſtaan , by Voorb. hier op den

vier denVoet.

B2
Haald

E
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Haald de Oogſtraal - Linie
0.42

Deze en de verlengde eerfte verkortte

Voet der Schaal doorſnyden elkander in a .

Treke van daar , naar eene willekeurige

Helling de voorſte Zy- Linie der Vlakte ,

en zet op dezelve den verkortten Voet I.

zeven Maal voort , van a. tot P.

(Om dat de Vlakte 7 Voeten hoog en breed zal zyn .)

0.4.

Q.Po

b.q.

Verlengd insgelyks den gſten, verkortten

Voet der Schaal door eene blinde Linie ;

deze en de Oogſtraal. Linie

doorfoyden elkander in b.

Trekt van daat , párallel met

de achterſte Zy - Linie der Vlakte

Deze en de Oogſtraal - Linie O.P.

doorſnyden elkander in 9.

Haald door zichtbaare Linien te záamen

de Punten a.b.p.4.

Zo is de achterover hellende Vlakte

doorzichtkundig afgebeeld.

Merkt nu verder , op welke Voeten in den Plat

ten -Grond de Punten en Hoeken der Ster cor

reſpondeeren , en haald dezelfde Voeten op

de doorzichtkundige Vlakte , door Middel van

de Schaalen het Oog -Punt , met blinde Lipiën

te zamen , waardoor, gelyk in den Platten .

Grond , de Bepaaling ontſtaat , naar welke de

Ster gemakkelyk op de Vlakte doorzichtkun

dig kan overgedragen worden .

) VIER

1
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TOUT

V I E R D E L E S.

PLAAT XI.

IT Side

Fig. 2 .

DezelfdeSter op eene voorover hellende op Zydeftaan

del Vlakte doorzichtkundig te vertoonen ."

(Hor: Hoogte 4. Afft 8. Wyking 1 Voer.)

Dewyl de Bewerking in allen Deele op dezelfde

Wyze geſchied , gelyk in de naaſt voorgaande

Les is aangeweezen ; zo zoude het overtollig

zyn , zulks hier te herhalen , te meer , alzo

de Oogſchyn alleen genoegzaam te kennen

geeft, hoemen in dezen moet te werk gaan .

V Y F D E L E S.

PLAAT XIT:

Fig. I.

Eene geruitte Figuur op eenevlak vanvooren ſtaan

de door over hellende vlakte , ( van 7 Voeten

boog en breed ,) in Perſpectief te brengen.

(Hor: Hoogte 4. Afft. 8. Wyking 7 Voet.)

De Platte - Grond van de geruitte Figuurzy A. .

Om nu eerſt de overhellende Vlakte door

zichtkundig te vertoonen , moet men van

derB 3
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0.7.

derzelver Helling een Profil, of Doorſneede

maken, gelyk, bier by ( ja
B.

De ſchuinsſe Linie

verbeeld den Kantder hellende Vlakte , die

men naar eene willekeurige Schuinte trekt ,

(indien ze niet uitdrukkelyk bepaald is.

De Linie C.D.

wyſt aan deHoogtens der Helling.

En de Linie C.E.

moet aangemerkt worden als de Schaal,

Op deze Linie laat Lood - Liniën vallen

uit de Voeten , waarin de ſchụipsfe)

Linie verdeeld is ;

In welke. Punten pu deze: Lood -Linjën ,

vallen , uit dezelfde Punten der perſpec-,

tiviſche Schaal haald Waterpas- Linjen

eyenwydig met de Baſis van 't Tafereel.

Verder trekt uit het Oog - Pant op alle

Voeten der Baſis de Oog - Straal- Li

niën ; de laatſte derzelven doorſnyd

de even,gemelde Waterpas - Liniën in

de Punten

Haald Lood - Linjën op deze Punten ;

en dewyl de Hoogte der Helling in

'c Profil, teweeten : de Linie

41 Voet beſlaat op de Linie C. D.

Zo neemt uit de perſpectiviſche Schaal

den verkortten Voet

en zer denzelven op de eerſte Lood . Linie

van Tafereel 43 Maal opwaards, uic , vin 7 .

Trekt de Zy - Linie der Vlakte 7.7 .

Deze doorſnyd de Lood-Liniën in 1.2.3.4.5.6 .

En deZy Linie der:Vlakte word daardoor in

7 Voeten verdeeld.

Haald de Grond- Linie der Vlakte , 7.0 .

Deze word door de Oogſtraal - Liniën insgelyks

in

i, k . 2. m .1.0.p.7.

i7

9 .

܀ܐܵܬܫ܂܂
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in 7 Voeten verdeeld. l'Hori

Trekt uit den bovenſten Hoek , 7.

evenwydig metde Grond- Linie der Vlakte ,

derzelver bovenſte Linieri list 17.1.

en zet op deze den verkortcen Voeto 059,

zeven Maal voort tot in 2017.

Haald de Linie

Zo is de hellende Vlakte in Perſpectief

gebragt door de Liniën
17; 7 7; 7 0 ; en or .

En dewyl nu deze Vlakte van onderen en van

boven , als mede op Zyde in Voeten verdeeld

is ; zo haald dezelven door blinde Linien te

zamen , gelyk het de Afbeelding te kennen

geeft ; en dusis de hellende Vlakte overäl in

Voeten verdeeld . Om na de geruitte Figuur

op dezelve te vertoonen ; zo merkt , door wel.

ke Voeten in den Platten -Grondde Figuur

bepaald word , en draagd ze naar dezelfde

Bepaaling der Voeten op de doorzichtkundi
ge

Vlakte over.

ZE'S DE L E S.

PLAAT XII.

Fig. 2.

Een zelfde Figuur opeene vlak van vooren ſtaande

achteroverbellend
e Vlakte, van 7 Voeten hoog

en breed ; doorzichtkundig te vertoonen .

(Hor: Hoogte 4. Aflt. 8. Wyking 1 Voet.)

Dit Werkſtuk word in allen Deele , gelyk hetvoi

rige behandeld , en dezelfde Platte Grond en

B 4
Pro
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Profil, tot het eerſte gediend hebbende , word

ook by het tegenwoordige gebruikt. lemand

dan de vorigeLes wel begreepen hebbende

Ten beide Afbeeldingen naauwkeurig met elkan

• der vergelykende , zal in de Uitvoering, der

tegenwoordige Les ook geene Zwarigheid

vinden ,

papucis,

1

isi

sha

( 231

EX 1.1

Brisel : 50 jt iste

Cow I joizy 7.3 .ato ???

'Over 2006 inuing

is baieswag

DERS



DERDE AFDEELING ,

BEHELZENDE DE

SCENOGRAPHIE,

VERVÅT IN VEERTIG LESSEN ,

:

In welken aangeweezen word :

Hoe men lichaamelyke Voorwerpen doorzichtkundig

afbeeld.

2

1



#
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5

AANMER -KINC.

Vermits men by ' t maken van zommige Scenogra.

phiſche Afbeeldingen de perſpectiviſche Schaalniet

van noden beeft ; zo zullen wý verfcbeidene zulker

Gevallen bier ter neder ſtellen , en daarop anderen

die door de Schaalbewerkt worden , laaten volgen .

Leffen zonder Schaal.
: iT

EERSTE LE S.

PLAAT XI.

Verfcheidene achterëen volgende Gronden, doch alle

even groot , doorzichtkundig te vertoonen .

( Hor. Hoogte 6. Afſt. 8. Voeten . )

Verdeeld de Baſis in 8.Voeten.

Zet op eene der Zy -of - Sluit - Liniende

Oogs -Hoogte, van 6 Voeten , uit A. in B.

Haald de Horizont - Linie B.C.

(Zynde dezelve hier te gelyk ookde gegevene Afſtand

van 8 Voeten .)

Trekt uit het Diſtanz - Punt B.

tot in de tegenover ſtaande Hoek

van 't Tafereel de Sny : Linie
B.8.

Insgelyks uit hetPunt
C.

tot in de andere Hoek van 't Tafereel.

de Linie C. A.

Deze en de evengemelde
Sny - Linie door

foyden elkander in ' t Punt,

Haald door dit Punt parallel metde Ba

ſis de Linie
DE

21/ nde dit de achterſte Linie van den eerften

"

Trekt

Grond .
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C.

Trekt wederom uit hec Pane ! B.

- totin, 'c Punt - E.

de Linie B. E ,

Deze doorfoyd.de Linie A.C.

in 't Punt b.

Haald door dit Punt parallel met de Baſis

de Lipie F.G.

Deze bepaald den tweeden Grond.

Trekt ten derden Maale uit B.

tot in ' t Punt G.

de Linie B.G.

Deze doorſnyd de Liniensis I A.C.

in 't Punt

Haald door dit Punt wederom parallel met

de Baſis de Linie H. I.

die de achterſte Linie van den derden Grond is:

AANMERKIN G.

Deze en de volgende tweede Les veboren eigently

mede onder dę. Ichnographiſche Lesſen , maar ver

mits ze zonder 'Schaal benzerkt zyn , en de Vloeren

als een Begin , of Gedeelte , van een Vertrek kon

nen aangemerkt worden ; zo heeft men ze bier onder

de Sćenographifche Leſſen geplaatſt. s .

Ţ WE E D E LE S.
Ț

PLAAT XUI.

-

Fig. 2 .

Eenige achterëen volgende Vloeren in Steenen , ie .

der van een Voet lang en breed , doorzicht

kundig te verdeelen.

(Hor. Hoogte 6. Afſtand 8. Voeten .)

Deeld de Baſis in 8 Voeten.

Zet op eene der Zy- of Sluit .Linien de :)

Oogs

.
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C.

b.

F. G.

Oogs - Hoogte van 6 Voeten uit in Adio B.

Haald de Horizont - Linie B. C.

Trekt uit hec Diſtanz Punt B.

de Sny - Linie B.8.

Insgelyks uit het Punt

de Lipie C. A.

Deze twee Liniën doorſnyden elkander

in 't Punt

Haald door dit Punt , parallel mes de Baſis ,

de Linie D.E

Zu is dit de achterſte Linie van der

eerſten Grond.

Trekt wederom de Linie B.E.

Deze zal de Linie C. A.

doorſnyden in ' t Punt

Haald door dit Punt , parallel met de Baz

fis de achterſte Linie van den tweeden

Grond

Bepaald op de Horizont. Linie hetOog - Punt 0 .

Trekt uit hetzelve op ieder Voet van

de Baſis de Oogſtraal - Linjën O A. 1. 2.

3. enz .

Insgelyks uit het Punt

op ieder Voet van de Baſis de Li.

niën C1. C2 , C3. enz.

Deze Linien en de Linie

doorſnyden elkander in de Punten c.d.e.f.g.b.i.

Haald door deze Punten Parallel - Liniën met

de Baſis ; zo is door dezelven en de Oogſtraal

Liniën de eerſte Grond in Steenen , van 1 Voec

Jang en breed , verdeeld.

Wederom word door de opge

melde Liniën C1. C2.C3.C4. enz.

de Linie B. En

doorſneeden in de punten k.l. m .n.o.p.9.

Door deze Pugten haald men insgelyksParal

lel . Liniën , welken met de Oogitraal. Linien

de

B.8.
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.de Steenen des tweeden Grondsbepaalen .

DER DE L E s.

PLAAT XIV.

Een doorzichtkundigen Omtrek van ecne vierkanic

Kainer , vlak van vooren , te maken,

(Hor. Hoogte 6 Voeten , Afſt. 16 Voeten.)

Verdeeld de Balis in 16 Voeten.

Zet de Horizonts · Hoogte , Voet , uit A. in B.

Haald de Horizonts - Linie B. C.

(die hier tegelyk de Distanz- Linie is.)

Bepaald op dezelve , hier ner in 't Midden ;

het Oog . Punt

Trekt uit heczelve tot in de vier Hoe

ken ' van 't Tafereel de Oogſtraal

Liniën
OA; 10 ;OD;O E.

Haald de Soy Linie B 16 .

Als mede de Linie
C. A.

Deze doorſnydep elkander in 't Punt a.

Haald door dit Puot parallel metdeBaſis , en

tot aan de Oogſtraal - Liniën , de Linie b.d.c.

Zet loodrecht op de Punten b.enc.

de Linien b.dences

Trekt wederom parallel met de Baſis de

Linie
d.e.

Eindelyk haald de zichtbaare Li

niën
A.b ;c. 16 ; D.d;ÉS

Zo is de begeerde Omtrek gemaakt.

A A N MER KING.

In het bovenſtaande Gevalis bet eveneens , of mert

bet Punt B , dan bet Punt C. voor bet Diſtanz

Puntaanneemita

VIER

TO

LO

li

!

1
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VIER DE
D LE S.

PLAAT XV:

Fig. i .

Eene Kamer - Ploer van 8 Voeten in 't Vierkant,

op den Aſtand van 16 Vocten , doorzicht

kundig te vertoonen.

(Hor. Hoogte 4 Voeten . )

De Grootte der Voeten hier zodanig gegee

ven zynde , dat daarvan niet meer , dan 8 op

de Baſis van ' s Tafereel konnen komen ; 20 zou .

de men de Horizont . Linie , die hier insgelyks

8 Voeten lang is, nog eens zo lang moeten ma.

ken en dus de Helfte buiten het Stuk brengen ,

om op dezelve den bepaalden Afſtand van 16

Voeten te konpen ſtellen , en van het Einde

tot in de Hoek A. de zogenaamde Diſtanz. of

liever Sny - Linie te trekken . Doch men kan

zich in dat Geval van zeker Voordeel bedienen ,

waardoor men niet nodig heeft, buiten 't Ta.

fereel te werken .

Namelyk :

Men zet uit het Punt 8.

op de Sluit . Linie opwaards e Voeten aien b .

Uit den Hoek
A.

haald menop den tweeden Voet b.

de Sny - Linie A. b .

Deze zoude op den zeſtienden Voet der Hor.

Linie aanlopen , wanneer men ze buiten het

Tafereel verlengd had , maar dit is nu niet

nodig.

Trekt uit het Punt B.

naar ieder Voet der Baſis kofte Streepjes

op de Soy - Linie A.b.

wel
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welken dezelve doorſnyden in cad.e.f.g.b. i.k.

Haald door deze Snydingen parallel Liniën

met de Baſis ; insgelyks uit hei Oog - Punt op

ieder Voet der Balis , de Oogſtraal - Linien ,

zo word door beiderlei Liniën de begeerde

perſpectiviſche Vloer geformeerd;

VYF DE L'Es.

PLAAT XV.

Fig. 2 .

den Afſtand van 6 Voć.

ten in Perſpectief te brengen.

Op den Zesden Voet der Baſis zet, men de

Zy- of Sluit - Linie 6. B :

en trekt uit den Hoek " A.

de Sny - Linie A. B.

De verdere Bewerking geſchied in allen Deele

op dezelfde Manier, gelyk że in de baaſtvoor.'

gaande Les is aangewezen.

AANMERKIN G.

Hetgeen wy in de Inleiding S. 6. bebben betoogd,

worú door deze twee Voorbeelden insgelyks beveſtigd

dat namelyk bet Noorwerp op een langeren Afſtand

zicb grooter , en op een korteren , zich kleiner vertoond ,

wani de achterſte Muur C.in Fig. ! . døed zich

grooter voor , op den Afſtand van 10 Voeten , dan

de Muur D. Fig. 2. op den Afſtand van 6 Voeten.

Hieruit blykt , dat in de Doorwicbtkunde onderbet

Woord. Afſtand niet verſtaan word de eigentlyke

Wydte, of Perbeid des Aanſchouwers van 't Voor

werp , want boe langer die is , boe kleiner zich bet

Voorwerp natuurlyker Wyze moet vertoonen ; maar

men verſtaat onder den Afſtand ; de Diſtanz gus

Schen

0
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feber den Aanſchouwer en ' s Tafereel , gelyk dit

op de voorgemelde Plaats breedvoerig is verklaards

ZESDE LES

PLAAT XV).

Eene Kamer . Zoldering , ruſtende op Balken ,

die in de Lengte van vooren na achteren toe

leggen , doorzichtkundig aftebeelden.

(Hor, Hoogte,3 Voeten , Afit. , Voeten .)

Maakć voor eerſt den Omtrek der Kamer vola

gens de Regelen der Doorzichtkunde

( In de Derde Les . Plaat XIV . gegeven . ) : 1

Verder bepaald heç Geral der Balken hunne

Dikte , Breedie en Tuſſchedwydtens ,

(by voorb. hier 4 Balken , ieder i Voet dik en breed ,

en de Tuſſchenwydte telkens van 1 Voet.)

Verdeeld de bovenſte Sluit - Linie A.

in negen gelyke Deelen , zynde )

ieder eenVoet , dus ontſtaan de

Punten :
1: 2. 3. 4. 5. enz.

Laat uit dezelven Lood Linien vallen

Thekt met de gemelde Sluit - Linie

parallel , io de Wydte van 1 Voet,

de Liniën ab.cd.ef.go.

Haald uit de Punten 11: 2.3.4.5.6.7.8.

Insgelyks uit de Punten a. b.č.d.é.f.g.b.

nahet Oos - Punt de Li.

nien Q 1.0a0 2 benz.

Ter plaatfe daar deze Liniën de achter Muur

raken , bepalen ze aldaar de Dikce , Breedtel,

en Túffebenwydensder Balken,och

Voor het overige geeft de Afbeelding gengeg

C zaam
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zaam te kerncn , hoe jeder Palk door de

zichtbaare Liniën moet vertoond worden.

AANMERKING ,

Door de geſtippelde Liniën worden de bedekte of

van 't Gezicbt afgekeerde kanten der Balken aange

weezen , gelyk in tegendeel door de vol uitgebaalde Li.

niën derzelver zichtbaare Deelen vertoond worden .

Dit boer. eens aangemerkt-bebbende , u zalbet vervol.

gens in Soortgelyke Gevallen niet nodig zyn, betzela

ve telkens te berkalen .

Z E V E N D E L'E S.

07 ...

1:14 .ÁPLAAT XVII.

Eenc Kamer Zoldering , op dwarsleggende Balken

j “ wiruſtende, doorzichtkundig aftebeeldenae ' 10 ?

(Hofiz. Hoogte 3 Voeten , Afſt. 7 Voeten.)

Maakt der doorzichtkundigen Omtrek derKa.

amer , -5 licubi ,

( volgens de Derde Les, Pl. XIV.) : 63

Bepaald het Geral der Bálken huone' Breedte

en Taffelenwydens

(by Voorb.bier 4 Balken, ieder i Voet breed, en

de Tuffchenwydte telkens van 2 Voeten .)

Verdeeld de Vloer in Voeten

12.10

( volgens de Tweede Les PI, XIII. Fig. 2.)

zodanig, dat dezelye 10 Voeten diep,word

(wyl Balken , Teder Voet , en 3 Tuſſchenwyd

tens ,ieder2 Voet breed bepaald. zyn .

Haald van de Zy-Linie der Vloer

uit de Voeten 1.3.4.6.7.9. TO

Load Llniën opwaards tot aande Zoldering,

of.
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P。

of bovenſte Sluit - Linie der Zy -Muur.

Geeft.aldaar of aan den voorſten , of ach

terſten Balk , eene willekeurige Dikte a. b .

Haald uit het Oog . Punt ,

eene blinde Linie naar 't Punt .

zo doorſnyden deze en de opwaards gehaalde

Lood - Linien elkander.

Uit welke Doorſnydingen , alsmede uit de

Punten , daar de Sluit - Linie der Zy- Muur

door de Lood - Linien doorſneeden word ,

haald Waterpas - Liniën tegen de andere Zy

Muur aan ;

20 zullen de Balken zich doorzichtkundig ,

( volgens de Regelen ) vertoonen ,

ACHT STELË S.

19 PLÁAT XVIII.41

Eene Kamer- Zoldering, op Kruis-Balken rüſten.

de doorzichtkundig aftebeelden.

(Hor. Hoogte 24 Voet. Afft. 7 Voeten .)

- Vermits de Kruis- Balken uitvan vooren na

achteren toe in de lengte , en uit dwars leggen

de Balken beſtaan ; envan beiderlei Vertoning ,

doch jeder in 't byzonder reeds een Voorbeeld

inde zesde en zevende Lesgegeeven is ; zo wor

den hier de twee Balken A. enB.

volgens de eerſtgemelde, ?

en de dwars - Balk

volgens de laaſtgemelde Les in Perſpectief

gebragt.

änders :

De Omtrek der Kamer , naar de Regelen der

Perſpectief geſchetſt zynde, maakt men van de

2 Kruis.

0
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Kruis - Balken op de Vloer een doorzichtkundi.

gen Platten Grond. D.E.F.

Vic deszelfs voornaamſte Pupten , worden per.

pendiculaar . Liniën opgehaald cot aan de Zolde- i

ring, welken aldaar de Bepaalingmaken cot de

perſpectiviſche Verconing der Kruis · Balken ,

gelyk dit uit de Afbeelding ten duidelykſten

blyk , en het eene ook uit het andere volgd.

- NE G £ N DE L E S.

PLAAT XIX .

Eene vlakke Zolilering en geruitte Vloer in Pers

Spectief te brengen. !

(Horiz . Hoogte 2 Voet. Afit. Voeten .)

Het Vertrek naar de Regelen der Doorzichez

kunde geteekend zynde komt de vlakke Zolde

ring van zelfs.

Wacde Vloer betreft, dezelve word eerſt in

Quadraaten , of vierkante Steenen verdeeld

(volgens de tweedeLęs. Pl . XII. Fig. 2 .

Vermits nu eene Ruit ontſtaat, wanneer vier

Quadraaten in ' t vierkant by elkander leggen ,

en elk door eene Diagonaal: Linie in tweeën

verdeeld word , zodanig , dat de Eindens der

Diagonaal. Liniën aan elkander raken ; zo geeft

hechier de Oogſchyd alleen genoegzaam te

kennen , hoe deze Les moet uitgevoerd wor

den ,en het zoude overtollig zyn , ietsmeer 'er

by te voegen.

TIEN .
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TI E N D E L E S.

PLAAT XX.

Een recht uit lopenden uit balve Cirkel - Boogen be

ſtaand.Gewelfdoorzichikundig aftebeelden.

(Horiz. Hoogte 41 Voet , Afft. 14 Voeten .)

Verdeeld de bovenſte Sluit - Linie van ' t Stuk

in cweeën.

Haald uit het Midden A.

naar 't Oog - Punt de Linie A.B.

Ter plaatſe , daar ieder Boog zyn Begia

neemt, haald eene blinde dwars Linie,

parallel met de Baſis , by Voorbeeld de

Linien ab.cd.ef.gb.

Deze Liniën doorſnyden de Linie A.B.

in de Punten 1.2.3.4 .

Zet den Pafler in deze Punten en opend denzel.

ven celkens tot aan de Eindens der gemelde

dwers Liniën ; maakt alsdan met deze Ope .

ringen de Boogen , zo is het Werkſtuk ge

daan.

E L F D E L E S.

PLAAT XXI.

Een Kruis-Gewelfdoorzichtkundig aftebeelden ,

( Horiz. Hoogte 29 Voet. Afit. 9 Voeten .)
i

Het Kruis - Gewelf tuffchen twee Boo

gen A. enB.

beſlooten zynde, moeten deze eerſt
S

gehaald worden , te weeten aldus:

Trekt ter plaatſe , daar de Boogen hun

Begin nemen , de Waterpas Linića ab.en cd .

DeeldC3
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5

Deeld ieder in twee gelyke Deelen , ko

mende dus de Punten
e. enf:

welken de Middelpunten zyn van de

twee gemelde Boogen , die gehaald

moeten worden .

Verdeeld den Boog A.

van 'c Punt
a

in acht gelyke Deelen door de

Punten
1.2.3.4.5.6.7.be

Haald uit deze Punten tegen de Zy:

Liniën van de Muur de Waterpas.

Liniën
1g. 26. 3i. 4k.46.5m . on.70.

Brengd deze Linien , of Lengtens
?

over op de Baſis van 't Stuk

te weefen : de Linie
g1.

uic
p.in q.

De Lipie bz.

? uit
poinr.

De Linie
i3.

uit
poins.

De Linie k4.

..uic
Point.

Dusdanig word ook de andere Helft

van den Boog overgedragen.

Haald de Oogſtraal-Liniën 09.Or.o.s.enz.

Insgelyks op deVloer de Kruis

Lipiën
p.y. en X.Z.

Ter plaatſe , daar deze en de Oogſtraal.

Linien elkander doorſnyden , treke

parallel met de Baſis de Linien 8.9. 10. 11. 12 .

Haald teger den voorſten Boog A.

de Oogſtraal.Liniën , 01.02-03.04. enz.

Insgelyks aan de Zy - Muuren

de Oogſtr, Lipiën Ob. Oi, Ok.Ol. Om.On.

Zet op de Punten 8.9. 10. 11.12.

perpendiculaar - Linien , deze en de

1, Jaaftgemelde Dogſtraal- Linien doore'

Inyden elkanderin de punten 13. 14. 15. 16. 17:

Haald

1

4
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+

1

20, d .

Haald door deže Punten , uit de Hand ,

aan de Zya Muur den Boog d. 15.b.

Dit word ook aan de andere Zy-Muur gedaan.

Trekt verder uic de Punten 13. 14. 15. 10. 17.

waterpas - Linjën ,
welken de Oogſtr. Li.

niën "? ji00.05.04.

doorfnyden in de Punten 18. 19. 20.21.22.

Haald , uit de Hand , door deze Punten

de voorſte Helft van den Kruis- Boog . 20. b.

en de achterſte Helft van den Kruis

Boog

Op dezelfde Wyze worden ook gemaakt

de andere twee Helften der Kruis

Boogen
204, en 20.C.

Zo is 't gedaan .

Leffen met de Schaal.

CTWA
ALFD

E
LES.

PLAAT XXII. ! Slls * ;

Fig. 1 .

Een vierkant Blok , boog 2 Voeten , in Perſpectief

i te brengen . str . 200

(Horiz. Hoogte 3. Afit, 7. Wyking 1 Voet .)

De Platte -Grond van 't Blok.zý hl-2012 : A.

Verlengd door blinde Linien deszelfso

Zyden tot op de Baſis in runoise! 1.ens.

als mede tegen de Zy - Linieisgo 1. ens.

Haald uit het oog .Punt totiaan den eer

ſten en vyfden Voet der Baſis van het . :)

Stuk de Oog-ſtr. Linjën ob er 1.én 03.

Verlengd door blinde Linien deö eerſten -01

en vyfden verkortten Voet der Sohdat; I

Deze en de Oogſtraal-Linien doorfayden !

elkander in de Puntenonooilgo
d

. b.s. d .

Haald

.

+

#

C4

í



40
ONDERWYS IN DE

>

Haald uit deze Punten Lood . Liniën opwaards

en zet den eerſten verkortten Voet der Schaal

twee Maal in de Hoogte uit
a . in e

Als mede uit
d. in b .

Zet insgelyks den vyfden verkortten

Voet 2 Maal uit b.in f.en uit c. ing.

Haald de Waterpas Liniën :
e.b.caf.g.

En naar 't Oog - Punt de Liniën e. f. enb.g.

Zo is het gegeeven Blok in Perſpectief

gebragt.

DERTIEN DE LES

PLAAT XXII.

Fig. 2.

Een bol zeskant Blok , hoog 2 Voeten , doorzichte

kundig aftebeelden.

(Horiz. Hoogte3 Voeten. Afſt.7 Voeten .)

Laat uit alle Hoeken van den.Pl. Grond A.

Lood - Linien vallen op de Baſis , ko

mende aldaar in de Punten c . 1}. 3.41.5

Insgelyks haald uit de gemelde Hoeken se

waterpas-Liniën tegen de Zy.Linie aan ,

in

Glede Woere

1.11. 2.4.4. 5. 6.

Uit dezelfde Voeten der Schaal haald

waterpas-Linien. ' C ?

Merkt , op welkes Punten der Balis van

den Platten Grond de Lood -Liniën vie .

lens op dezelfde Punten der Baſis van

't Tafereel trekt uit het Oog. Puntde

Oogſtraal- Linico : Oo Oi;O3.04.Os

. Ter plaatſe , daar deze en de evengemelde Wa.

terpas- Liniën elkander doorſnyden haald

Lood -Linien opwaards, en maakt ieder , door

Middel van de verkortte Voeten , zo lang ,

als het Blok hoog moet zyn , op dezelfde Mä

nier,
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nier , als in de voorige Les is aangeweezen ,

en gelyk ook uit de Afbeelding blykt.

De Punten , door deze Opmeeting veroorzaakt,

haald door zichtbaare Linien te zamen , zo

vertoond zich het Blok regelmatig in Perſpec:

tief.

ten

VEERTIENDE L E S.

PLAAT XXIII.

Een rond.Blak, boog vier Voeten , doorzichtkundig

te vertoonen .

(Hor. Hoogte 5. Aflt. 7. Wyking 1 Voet.)

Brengd den Platten Grond Ą.

in Perſpectief, volgens de zesde

lchnogr. Les , P1. VỊ.

Zet Lood - Liniën op deszelfs Pun

2.b.cod.e.f... þ.

Maakt ieder van deze Lood . Linien

4 Voeten lang , door op dezelve

4 Maal in de Hoogte tezetten dien .

verkortten Voet der Schaal ор

wiens verlengde blinde Linie de

Lood - Linie ſtaat , by Voorb: .

Zet den eerſten verkortten Voet der

Schaal vier Maal uit a , in i.

Insgelyks den zevenden verkortten

Voet vier Maal uit e.inn .

Dusdanig geeft men ook aan alle de

overige Lood . Linien hare bepaalde

Hoogte van 4 Voeten komende

dus de punten i.k. l. m . n . o.p.9.

Door deze Punten trekt men uit de Hand den

bovenſten Cirkel van 't Blok ;; ' welk dan

doorzichikundig
afgebeeld is.

Cs VYF.
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VYFTIENDE LE S.

PLAAT XXIV .

Fig. 1.

Een leggend Kruis in Perſpectief te brengen .

(Hor. Hoogte 3. Afft. 7. Wyking 1 Voet. )

In den Platten Grond A.

vallen de Lood-Liniën op de Baſis in

de Voeten 0.4.5.6.

En de waterpas - Liniën lopen tegen de

Zy- Linie aan in de voeten 1. 2. 3. 4.

Haald derhalven uit hetoog -Puntnaar de

Baſis van ' t Tafereel de Oogſtr. Lipiën .

OO04.05.06.

En verlengd door. blinde Linien de

verkortte Voeten der Schaal !!
1.2.3.4.

Beiderlei Liniën doorſnyden elkander

in de Punten a. b.c.d.l.f.g. b.i.k.1.7 .

Zet op alle die Panten Lood -Linien ;

En de Dikte van ' t Kruis. bepaald

zynde , by Voorb. hier van eenen

Voet zo moet jeder dier Lood.

Linien eenen Voet hoog gemaakt

worden ' c welk aldus geſchieden

kan :

Zet den eerſten verkortten Voet der

Schaal uit a . in n. en uit b.in e .

Den tweeden verkorteen Voer der

Schaal zet uit ? !
G. inp. en uit f.in ga

Haald Lipiën uit 't Oog - Punt naar

de Punten 1. 0.0.4

Dus worden de Lood Lipien door

ORLneeden in de punten r.s.t. u. V.W.%.y.

Alle de zichtbaare Ligjën dan gehaald zynde

gelyk

1
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gelyk in de Afbeelding aangeweezen is , ver

ioond zich het leggend Kruis , regelinaatig ,

in Perſpectief.

ZESTIEN DE LES.

2 7

PLAAT XXIV

Fig. 2.

Een zylings en rechtoverend ſtaand Kruis , door

Middel van Cirkel-Boogen , in Perſpectief te

brengen.

!

d
o.

(Hor. Hoogte 2 ! Afft. 7. Wyking - Voet.)

Volgens de Bepaaling inden Platten -Grond A.

Maakt den perſpectiviſchen Platten Grond B.

Haald Lood -Liniën opwaards uịt de

Punten
dob.c. d,¢. f.g.b.

Zet den Pafler in bi

Opend denzelven tot in i, en k.

en maakt de Boogen it.en ku.

Wederom den Paſſer gezet in

en geöpend tot in
1.m.na.

geeft de Boogen
10.mw.n.

Dusdanig worden ook alle de overige Boogen

i getrokken , gelyk uit de Afbeelding blykt,wel.

ken in de yoorſteLood-Linien Doorſnydingen

maken.

Uit dezelven haald Waterpas-Liniön tot aan de

achterſte Lood - Linien , waardoor ook dezen

doorſneden worden,

Uit alle die Doorſnydingen naar 't Oog- Punt

Oogſtraal - Liniën gehaald zynde zo is het

Kruis doorzichtkundig afgebeeld.

ZE.

?
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ZEVENTIEN
DE LES

PLAAT XXV .

Een recht overend ſtaand Kruis en Kruis - Blok ,

zonder Behulp van Cirkel. Boogen , in Perſpec

ticf te brengen.

(Hor. Hoogte 4. Afft. 7. Wyking 1 Voet.)

De Lood. en Waterpas- Linjën bepaalen

zich in de Platte Gronden
A.B.

op de Baſis in de voeten O. I. en 3.4.5.6.

en aan de Zy - Linien in 1. 2. 3. 4.

Perhalven haald uit de Voeten der

Baſis van 't Tafereel de Oogſtr.

Linien 00.01.03.04 Os.06.

Verlengd insgelyks door blinde Linien

de verkortte Voeten der Schaal. 1. 2. 3. 4.

Deze en de Oogſtr. - Linjën door

ſnyden elkander in de Puncen

a.b.c.d.l.f.g.b.i.k. l. m .n.o.p.4.1.5.t. u ,

Zet opalle dezePunten Lood -Liniën en bepaald

op dezelven de Hoogte der Deelen van de

Voorwerpen door de verkortte Voeten , op

welker verlengde blinde Linjën dezelven

ſtaan , gelyk in de voorgaande Leſſen is aan

geweezen .

Haald door Oogſtraal- en Waterpas - Linien

alle Punten te zainen , als uit Fig. s . en 2.

blykt;

Zo is het Kruis en Kruis- Blok doorzichtkųn- .

dig afgebeeld

ACH ,
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ACHTIENDE LES

PLAAT XXVI.

!

Fig. 1 .

Een udót en een achterwaards leggend Kruis door .

zichtkundig te octtounen.

(Hor. Hoogte 2 $ Afft. 7. Wyking 1 Voet.)

De Bewerking dezer Les in allen Deele over .

eenkomende met die der Vyftiende Les

Plaat XXIV . Fig 1. gelyk uit de Afbeelding

blykt ; 20 gedragen wy ons aan de evenge

melde Les , en gaan tot de volgende over.: a

NEGENTIENDE LES.

PLAAT XXVI.

fig. 2 .

Een zylings voorover vallend Kruis in Perſpėtief

te brengen.

(Hor. Hoogte 3. AfA . 7. Wyking 1 Voet.)

Volgens de Bepaaling in den Platten Grond A.

den doorzichtkundigen Platten Grund B.

gemaakt hebbende ; trekt men uit deszelfs

Punten , of Hoeken , de Cirkel - Booyen op

dezelfde Manier , als in die Zeſtiende Les

Plaat XXIV . Fig 2. is aangetvcezen , en voor

't overige i word ook alies naar dezelfde Hair

delwyfe bewerkt ; allen maar beſtaat het On

derſcheid daarin : dat men , in plaats van Lood

Liniën , hier ſchuinsſe parallel lopende Li

niën gebruikt, welken door de Boogen door

foeco
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1

fneeden worden , en dat men de gemelde

ſchuinsfe-- Linjën trekt uit den geſtippelden

doorzichtkundigen Platten - Grond a . b.c.d.

Het overige geeft de Afbeelding genoegzaam

te kennen .

TWINTIGSTE LE S.

PLAAT XXVII. -

Een voor waards vallend Kruis doorzichtkundig aftë

beelden ,

(Hor. Hoogte s. Afſt. 6 : Wyking 9 : Voeten )

Maakt , volgens de Bepaaling in den Platced

; Grond A.

den 'doorzichtkundigen Platten Grond B.

Maakt ook van hetVallend Voorwerp

een Profil C.
2

In hérzelve wordeu de Verdellingen

op de Linie . D. E:

aangenomen voor de verkortte Voeten ,

en Voer - Declen der Schaal .

En de Verdeeling op de Linie D. F:

wyſt aan de Hoogtens der Valling vản ?¢

Voorwerp, welken op - 't Tafereel met

de verkortte Voeten der Schaal uit deo

Perſpectiviſchen Platten-Grond moeten

opgemeeten worden .

By Voorb. in 't Profil ſtaat de Linie iki

een gfte . Deel verder achterwaards , dan a.

Derhalven verlengd uit de Schaal den Voet

die een achtſte Deel van een Voet

verder in ' t Stuk wykt , dan
di

Haald in den perſpectiviſchen Platten .

Grond uit de Punten 1.:o.

Lood - Liniën opwaards ; en zet op

dezelven inde Hoogte 3+ Maal den

verkortten Voet

uit

1 .

m.
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en uit

uic n.in.

o.ing

dewyl in 't Profil de Linie i ...

3 Voeten beſlaat op de Linie D.F.

Wederom in ' t Profil valt de Linie r.l.

uit den voorſteu onderſten Hoek des Arms

van ' t Kruis kort voor den tweeden Voet b :

der Linie. D. E.

Derhalven verlengd uit de Schaal'den ver

kortten Voet

als zynde kort voor den tweeden Voet ! b.

door eene blinde Linie tot in

Laat Lood -Liniën vallen op de Pugten t.eni.

En vermidsde voorgemelde Linie

in 't Profil op de Linie D.E.

31 Voeten beſlaat; zo zet den verkort.

ten Voet .

31 Maal opdeLood : Libiën uit

u inw :

Dusdanig worden ook alle de andere Loode

Linien , volgensde Bepaaling in 't Profil

uit den perſpectiviſchen Platten Grond B:

opgemeeten ; en voor het overige geefc de

Oogſchyn genoegzaam te kennen , hoe de

Reit dezer Les moet bewerkt worden. Ook

is in de Vyfde Ortbographiſche Les , Plaat

XII. Fig. I. reeds uitvoerigaangeweezen,

hoe men de Valling van 'tVoorwerp op '

Tafereel in Perſpectief brengd. Dezelve

Les dan wel begreepen zynde , zo geeft

de Afbeelding van ' ?c Kruis op de regen .

woordige Plaat genoegzaame Aanwyzing

tot de doorzichtkundige Vertooning van

hetzelve.

t . in o:

en uit

1

1

1
AAN
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AANM ERKING.

• Indien men deze Lesvan Stuk tot Stuk bad willen

uitvoeren , zorude men in eenè grócte Meenigte van

· Merk. Léttertjes vervallen zyn en daardoor meer

Verwarring , dan Duidelykbeid veroorzaakt beb

ben. ' De Beoeffenaar diend 'derbalven ſaąr een

weinig Overleg mede te hulp te neemen , 20 zal daa .

Bewerking dezer Les niet zwaar vallen .

EEN -ENTWINTIGSTE LES.

PLAAT XXVIII.

Een achterwaards vallend Kruis doorzichtkundig

1C vertognen .

((Hor. Hoogte 5. Afft. 6. Wyking 1. Voet )

De Uitvoering dezer Les wederom dezelfde

zynde , als die der naaſt voorgaande; zo word

voor eerft van den Platten Grond TA .

de perſpectiviſche Platie Grond B.

als mede van de Valling van 't Voorwerp

het Profil

gemaakt ; en vervolgens het overige naar

de teeds gegeevene Regelen bewerkt:

TWEE -ENTWINTIGSTE LES.

PLAAT XXIX.

Een overhoeks vallend Blok , van 6 Voeten lang in

Twee Vocien dik in ' t Vierkant, doorzichtkun.

dig aftebeelden.

(Hor. Hoogte 6. Afit. 7. Wyking 24 Voet.)

De Strekking van 't Blok naar eene willekeuri

ge Schuinte bepaald hebbende en veronder

ttel .
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ſtellende, dat her op den Grond lag ;

zo is deszelfs Platte Grond A.

Hiervar maakt men den perſpectiviſchen

Platten Grond
B.

( volgens de Regelen in de Achtſte Ichnd :

graphiſche Les PI: VII. Fig . 2.)

Het Biok nu willekeurig van s'Voeten lang

bepaald en derhalven hier de voor{teZyde

. in den Platten -Grond A. in s gelyke Dée.it

Jen verdeeld hebbende; zo moet ook de

vooríte Zyde in den Perſpectiviſchen Plat

ten - Grond !! B.

in s Voeten verdeeld worden , maar wel

té verſtaan , ins Perſpectiviſche Voeten. "

Om dit te doen , laat uit de Verdeelingen

< in den eerſtgemelden Platten Grond Lood:

Linien vallen op de Grond- Linie C. D.

Merke, op welke Voeten'en Gedeeltens

derzelven aldaar de Lood . Liniën komen

te ſtaan .

Perkt dezelfde Voeten en Voets- Deelen op

de Baſis van ' c Tafereel af , en legd aan de..

ze en het Oog - Punt het Lineaal; maakt

dan langs het zelve telkens een Schrapje op

de voorſte Zyde van den Perſpectiviſchen

Platten -Grond, waardoor ze ins Perſpec

tiviſche Voeten verdeeld word.

Verlengd verder deZyden Dac. en bd.

door blinde Linien tot aan de Horizont

Linie , welken aldaar elkander aanraken 1

in 't Punt

(Dit Punt word het Accident- of Toeunl

lig Punt genoemd , en is verder van Dienſt

in deze Les. )

Maaktnu ook van de willekeurige Valling

· het Profil E.

Trekt Lood . Liniën uit de Hoeken van live

D zel

es is verde
r

van Diens
t
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e.

zelve tot op de Grond . Linie F.G

komende aldaar te ſtaan op den Eerſten ,

Twee een kwart , Vyfden , en zes een..

kwart voet.

Op dezelfde Voeten en Voets Deelen in den

Perſpectiviſchen Platten -Grond, namelyk :

op de Punten f.g. i.

zet Lood Lipiën.

Trekt uit de Punten
fig. b.i.

naar het Accident - Punt

de Linien fk. gl. bm ,in .

Zet insgelyks op de Punten
kol.n.

Load - Linien .

Dewyl nu in 'c Profil de Lood-Linie , die op

den eerſten Voet valt , drie Voeten hoog

is ; zo maakt de Lood . Linie f.o.

ſtaande op den eerſten Voet in den Per

fpectiviſchen Platten Grond ,ook drie Voe,

ten hoog , nemende daartoe den verkort

ten Voetder Schaal

dewyl de evengemelde Lood - Linie daar

op correſpondeerd.

Wederom in ' t Profil de Lood - Linie , 24

vier twee derde Voeten hoog zyode ,i za

maakt ook de Lood - Lipie EP

in den Perſpectiviſchen Platten - Gronda

vier twee derde Voeten hoog daar toe

gebruikende dien verkortten Voet, waar

op het Punt g. correſpondeerd.

De Hoek 5 in 't Profil wyst aan , dat ook de

Hoek h.

in den Perſpectiviſchen Platten Grond inged

5.

Eindelyk de Lood - Linie Of

in 'c Profil , hoog zynde een twee derde

Voeten ; moet deLood · Linie

in den Perſpectiviſchen Platten Grond , ins:

141

.

V

12

ſtaan op

1.4 .

gea
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.

3 .

gelyks een twee derde zulker Voeten

hoog zyn , waar op het punt

correſpondeerd.

Haald nu uit de Punten 0.p.q.

naar het Accident - Punt.

blinde Linien , waardoor de achter

fte Lood - Linien doorſneeden worden

in de Punteno .

en dus derzelver Hoogtens bepaald.

Ten laatſten trekt door zichtbaare Linien

te zaamen de Punten bo.op.ps.st, tq.9p.qb.

Zo is het overhoeks vallend Blok in Per

Spectief gebragd.

DRIE EN TWINTIGSTE LES

PLAAT XXX.

De Vakken eener Deur en Venſter in eene Zye en

Achter - Muur doorzichtkundig te teekonen

(Hor, Hoogte 3. Afſtand 6. Voeton .)

De Omtrek der Kamer regelmatig volgens

voorgaande Lesſen , gemaakt zyude.

Haald op de Voeten der Baſis 0.1.2.5

uit het oog - Punt de Oog - ſtraal

Liniën 0.0 1.0 2.05.

De Dikte der Zy . Muur word hier

bepaald door de Lipiën Oo.01.

Verlengd insgelyks door blinde Liniën

de verkortte Voeten der Schaal
1.3.4.5.

wordende de Dikte der Achter : Muur

bepaald door de Spatie tusſchen de

twee laatſte Voeten 4. 5.

Zet Lood - Liniën op de Punten 4.b.c.d.e.f.g. b.

Bepaald de Hoogte der Deur ,

hier van 7 Voeten.

D 2 Neemc
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2. k.

1.me

Cido

A

Neemt derhalven den verkortten Voet der

Schaal 11. I.

en zet denzelven 7 Maal in de Hoogte

7
uic

b in i.'

Trekt uit het Punt

paar de Lood - Linie

de Waterpas . Linie

Haald Oogſtraal . Liniën naar het Oog-Punt

uit de Punten

wordende daardoor de Snydingen

.veroorzaakt op de Lood . Linien

Trekt de zichtbaare Linien der Deur , vol.

geps Aanwyzing in de Plaat.

Het Venſter 2 Voeten boven den Grond , en

s Voeten hoog bepaald hebbende ; neenit

den verkortten Voet

en zet denzelven 7 Maal in de Hoogte

suiti e. in d .

Haald uit de Punten

Waterpas - Liniën tot aan de Lood - Linie g .

waardoor op deeze Lood - Linie veroor

zaakt worden de Punten
Pogo.

Trekt Oogſtraal- Liniën naar 't Oog-Pune

„uit de Punten 11.0.p.a.

waardoor de achterſteLood -Liniën f.b.

doorſneden worden in de punten 1.'s.t.u.

Haald de Waterpas - Lipiën 1. t. en siu .

Eindelyk wat zichtbaar weezen moet,

ook zodanig- gemaakt hebbende , vol

gens de Afbeelding , zo is dit Werk .

Ituk gedaan.

1.0.

VIERA :
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- VIER EN TWINTIGSTE LES.

a.di.g.a.

PLAAT XXXI,

Twee op en nederſaande Venſter Luiken , van ter

Zylle , dcorzichtkundig aftebeelden . V

(Hor: Hoogte 4. Afit. 7. Wyking 1 Voet.)

De Kamer na de Regelen der Perſpectief ge

maakt hebbende bepaald in dezelve willekeu

rig het Venſter, hier op eenen Voet Wyking

twee Voeten breed en zes Vocen hoog.

Maakt den doorzichtkundigen Ointrek van

't Venſter

'volgens de Manier , op welke in de paaft

voorgaande Les de Deur gemaakt werd.

Zet den Pasſer in
a.

Opend denzelven tot in de Helfte van 't

Venſter , te wetten tot in

en trekt den halven Cirkel

Wederom den Pasſer met dezelfde Opening

d .

trekt den halven Cirkel þ.e.

Haald naar 'tOog Punt uit
b.

de blinde Linie : b.f.

Zet den Pasſer in 8.

en opend denzelven tot in f .

Maakt dan den halven Cirkel

Wederom den Pasſer met dezelfde Opening

za

haald den halven Cirkel f.k.

Bepaald nu willekeurigi de Valling, of den ,

Stand der Luiken , hier op den voorſten T

. oñderſten Cirkel in :

en op den voorſten bovenſten Cirkel in m .

Trektinaar het Oog- Punt uit hepm .

tot

ha .

b.c.

gezet in
d
e

gezet in

D 3
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tot aan de achterſte Cirkels

de Lipiën Inen'm Q.

Insgelyks trekt de Linjën al.g n. en dm , iam

zo zyn de op- en nederſlaande Lui.

kep doorzichtkundig afgebeeld.

VYF EN TWINTIGSTE LES.

PLAAT XXXII.

Eene openſtaande Deur en Venſter - Luik in Pera

Spectief te brengen.

(Hor. Hoogte 3. Afſtand 6. Voeten .)

3 .

Maakt eerft den Omtrek der Kamer , en in de

zelve de Vakken van de Deur en het Ven.

ſter , volgens de Drie en twintigſte Les ,

Pl. XXX.

Dewyl het Vak der Deur 2 Voeten wyd is ,

zomoet ook de Deur zelfs 2 Voeren breed

zyn , om die in de Verkortting , of Per

ſpectivisch te vertoonen , haald uit den

derden Voet der Baſis van ' t Tafereel

als zynde 2 Voeten van den Voorkant der

Muur af , de Oogſtraal - Linie

welke ook te gelyk diend , om het Vak

van 't Venſter te teekenen .

Verlengd de Linie a.be

correfponderende op den derden verkort.

ten Voet der Schaal , deze en de Oog.

Oraal . Linie

0.3doorfuydep elkander in 't Punt

Trekt uit de Hand door dit Punt den Per

ſpectiviſchen halven Cirkel d. c...

... Dewyl ou de Deur in 't open- en toedoer

Jangs dien Cirkel bewogen word ;zo be

paald
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pa
al
d
op de

nz
el
ve
n

de
n

St
an
d

de
r
De
ur

,

by Vo
or
b

, hie
r

in 't Pu
nt f.

Zet op dit Punt eene Lood -Linie , zynde

de Voorkant der Deur , en maakt dezel

ve zo lang, als de Deur hoog moet zyn ,

hier van 7 Voeten , aldus :

Neemt uit de Schaalden verkortten

Voet
g .

waarop de Voorkant der Deur correſpon

deerd , en zet denzelven 7 Maal in de

Hoogte op de Lood - Linie uit

Trekt door zichtbaare Liniën te zaamen

de Punten
bf.f.b.bi, i b .

Zo is de Deur doorzicht
kundig

afgebeeld.

Het Venſter -Luik word op dezelfde Ma.

nier gemaakt , namelyk ;

Haald op den vyfden Voet der Baſis van 't

Tafereel ( veronderſtellen
de

, dat het Veit

fter 2 Voeten breed zy , ) de Oogſtraal

: Linie

Verlengd door eene blinde Linie den der.

den verkortten Voet der Schaal , als zyo

de twee wykende Voeten van de Muur af,

daar het Venſter in is,

Beide deze Liniện doorſnyden elkander in.'t

Punt

Trekt door dit punt en het Punt
k.

uit deHapdden perſpectiviſchen Cirkel,en

bepaald op denzelven den Stand van't Luik ,

hier in

Zet aldaar eene Lood . Linie overend

draagd op dezelve den verkortten Voet

der Schaal , waar op het punt m. corre

ſpondeerd , 7 maal in de Hoogte tot in

( veronderſte
llende, dat het Luik vyf Voe

ten hoog is en twee Voeten boven den

Grond Itaat.)
Trekt

O.S.

ho

0.

D4



Eenen Doorgang , Inet een ronden Boog
gedekt, en

30 ONDERWYS
IN DE

Trekt laatſtelyk door zichtbaare Linien

oi te zaamen de Punten 10.0P.P.

zo is ook het Luik in Perſpectief

gebragd.

ZES EN TWINTIGSTE LES

PLAAT XXXIII.

deszelfs twee openſtaande Deuren in Perſpecs

tief te brengen.

( Hor. Hoogte 4. Afffand ę. Voeten .)

In de vorige Lesſen is reeds aangeweezen , wat

ten opzichte der Duuren moet gedaan worden.

Enden Doorgang betreffende , geeft de Af

beelding genoegzaam te kennen , dat daarby

niets anders aangemerken is , dan dat de voor

fte halve Cirkel Boog

gehaald moet worden uit 't Punto B.

en de achterſte Boog

Punt D,

Om deze Punten , 'nu te bepaalen , moet ter

plaatſe , daar de Baogen hun begin nee- !

men , eene blinde Linie gehaald en deze T

in twee gelyke Deelen verdeeld -worden ,

komende dus de Punten' 40. ?? . B. en D.

welken de Middelpunten zyn vap der

Boogen 2 Aren C.

Petrol 10b

C.

be ' ?

ni

OCIOy )

(2007- ZE
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Maakt eerſt het Vak van de
Deur
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** PLAAT XXXIV,

Erne dubbeld openſlaande Deur, en boven dezelue

cer rond Venſter doorzichtkundig te vertoonena

(Hor. Hoogte 4. Afſtand 8. Voeten.

5

Liniën der Vierkanten , om het Midden te

vinden , en door hetzelve Lood en Oog

Itraal : Linien gehaald zynde komen vier

Punten k.1. m . 7 .

door welke deperſpectiviſche
zichtbaare

en blindeCirkels gehaaldmoetenworden.

Verder maakt van der Stand der Deur

en van hetVeplter den Platten Grond A,

wordende de Stand der Deur aange

wezen door de Linien
4. b. en bc

en de stand van 't Venſter door de

Linie

Trekt uit het Punt

door het Punc

Insgelyks uit het Punt

door hec Punt

de Cirkels e.b.f.en n.6.g.

Op deze Cirkels draait altoos de Deur.

wanneer ze gebogen is , en als ieder halve

Deur voor zich zelfs draait , en hoe deze

Buiging ook zy , blyven de Cirkels , de

zelfden , doch de twede veranderd al .

; * leen van Plaats ;maar de Deur niet gebo

gen zynde,dac'is: wanneer ze in een rech

te Lyn ſtaat ,gelyk hier hetVenſter , dan

beſchryft zeop den Grond den hálven

Cirkel b . d . i.

03D Deze

I !!!!

d .

b.

b.

Ca

DS
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9

en 7

Vo
et

der Sch
aal

,die

Deze drie Cirkels moeten derhalven door

zichtkundig overgedragen worden , 'E

welk geſchied door ' t verlengen der Voe.

het haalen der Oogſtraal- Linien uit het

Oog - Punt daar de voeten en Voets Dee

len der Baſis , volgens de Bepaling in

den Platten - Grond , en naar Aanwyzing

in ' denzelven worden de Cirkels in Per

fpectief gebragt ,enop dezelvende Stan :

den der Deuren van 'e Venſter bepaald ,

komende hier in de Panten
0.P.q. en 0 , r.

Zet op deze punten Lood - Linien én be

paald op dezelvep de Hoogte der Deur,

( zyodehier tot aan 'tbegin van 'tRond

7 Voeten , en in het midden 8; Voeten.)

dusdanig : neemt den derden verkortten

Deur correſpondeerd, en zet denzelven

8 niaal in de Hoogte uit . P. in se

Insgelyks den vierden 'verkortten Voet,

correſpondeerende op 't Punt,

zet 7 maal in de Hoogte uit

Laatſtelyk ook den verkortten Voet 35

die op ' t Punt
9 .

aanloopt.,; zet 7. maal in de Hoogte
uit

Treke dan uitde Hand de perſpectiviſche

kwárt Cirkel - Boogen t . s. en s. u.

zo is de Deur doorzichtkundig afge.

beeld.

Hetronde Venſterword dezerwyze gemaakt :

Zet eene Lood-Linie op het punt ,

en dewyl dit Pudt op den 4den verkortten

Voegder Schaal correſpondeerd , zo draagd

denzelven tien maalin de Hoogte tot aan

is den onderſten Rand , en nog 3 maal tot

aan

o.in u .

g.in to
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aan den bovenſten Rand van 't Venſter

( omdat hetzelve hier bepaald is 10

Voeten boven den Grond te ſtaan en 3

Voeren hoog te zyn, ) dus komen de

Punten

Haald van daar blinde Linien naar de

Punten x. y .

zo ontſtaat het Vierkant v.w.x.y.

welks Midden
movie

het Centrum van het ronde Vepfter is.

ACHT EN TWINTIGSTE
LES

PLAAT XXXV.

Een drie Maal gebogen Venſter, en boven betzelve

een ander , insgelyks uit drie Bladen beſtaan

de , 'die echter nietgebogen zyn , maar in

een rechte Lynſtaan , doorzichtkundig

aftebeelden.

(Horiz. Hoogte 3. Afft. 7 Voeten .)

Van den Stand der Venſters maakt men

den Platceu - Grond A.

wordende het onderſte Venſter aange .

weezen door de Liniën ab.bc. od .

en het bovenſte door de Linie

Deze Linien en de Cirkels , daar dezelven op

draaien , brengd men in Perſpectief, gelyk

zulks in voorgaande Lesſen is aangewee.

zen , en hier op 't Tafereelvertoond by B,

De verdere Bewerking geſchied in allen deele

even eens , als die der paast voorgaande Les ,

en de Afbeelding toond daarenboven genoeg.

zaam , hoe het Scuk moet behandeld worden,

ha

N E
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17

1

16

NEGEN EN TWINTIGSTE LES

PLAAT XXXVI.

Ewee op- en nederſaande Venſter · Luiken, van vao

rekt doorzichtkundig aftebeelden,

(Horiz: Hoogte 4. Afit. 7. Wyking: 5 Voeten .)

Het Vak van ' t Venſter zy hier 3 Voeten bo

ven den Grond ; & Voeten breed, 2 Voeten

diep , en 6 Voeten hoog,

Hetzelve dan , volgens de' Regelen der Door,

zichtkunde (in voorgaande Lesſen aangewee

zen ,) geteekend zynde , moeten nu de Lui

euken in Perſpectief gebragt worden ; en vers

mits ieder , als ze congedaan word , de Helfte

van 'tVak bedekt , zo is ieder Luik 3 Voeten lang

en s Voeten breed. Beide open gezet en vlak

aan deMuurgelegd zynde beſlaanonder 't Vak

van 't Venſter 3 , en boven hetzelve ook 3

Voeten ishier by gerekend & Voeten , als de

Hoogte van ’ Vak , maaken te zamen 12

Voeten II 07 :. :)

Verlengd nu door blinde Linjën de

verkörtte Voeten der Schaal
2.3.4.5.6.7.

Haald uit het Oog -Punc op den Iſtenen

.) . den Voet der Baſis van 'ċ Tafereel de

Oogſtraal- Linien -c003O 1. en 0 0 .

Beiderlei Libiën doorſnyden elkander in

de Punten : a.b.c.d.l.fo

Haald uit deze Punten Lood . Liniën op

23 waards ; en zet op de voorſte Loode

Linie

den verkortten Voetc

#waalf maal in de Hoogte 'totin 8

waardoor deze Linie in 12 Deelen ver

deeld word.

Trekt

ic

P

VE

a.

ต
1่

r
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Trekt Oogſtraal- Liniën uit het Oog -Punt

naar ieder Verdeeling , zo ontſtaan daar

door ter wederzyden van 't Venſterde traditi

Ilieswyze Figuuren
a. g. b.fi

Het midden derzelven word bepaald door 5

de Oogſtraal - Linie 3.ki

Vermits nu de Luiken , wanneer ze open .

en toegedaan worden ,zich in halve Cirkelas

Boogen beweegen , zomoeten deze Boogi

gen perſpectivisch vertoond worden , en

hier ide dienen de evengemelde Tralies." ??

Haald derhalven uit het punt

door de Snydingen

tot naar den bi

L uit de Hard de perſpectiviſche halve

-Cirkel- Boogen ?? !!! 1. m . d. enim.b.

Langs deze Boogen worden de voorste Hoe...!

ken der Luiken bewoogen ; men kan

dan , naar willekeur, op dezelven be !

paaler de Punten 0. enp.

om aan de Luiken deze en geene Schuin .

te te geven , en voor de rest dezelven af..

beelden , gelyk het hier de Oogſchyo te

kennen geeft.

lim ni

1

DE-R TIGSTE LES.

PLAAT XXXVI .

Een Plaffond , of Zolder - Stuk , doorzichikundig

te vertooncn .

( Afſtand 12 Voeten )

• Gelyk een hangende Schilderei eene Verso

ning van voorwerpen is , welken horizontaal

van ons ſchynen weg te wyken ; zo is cen Plaf

fond in tegendeeleene Schilderei, die parallel

bo
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boven den Grond ſtaat , en welker Voorwerpen

zich vertoonen als of ze verticaal boven ons

Hoofd van ons weg wyken.

Vermits men nu in de eerſtgemelden zich van

de Schaal bediend , om daardoor de Gedaante

en Grootte der wykende voorwerpen regelma.

tig te vertooned ; gelykerwyze gebruiktmen ook

de Schaal in ' t bewerken der Plaffonds. Doch

in de hangende Schildereien moet men zich de

Schaal als eene leggende , maar in de Plaffonds

als eene overend Itaande Ladder imagineeren.

Dus volgd natuurlyk , dat in de hangende Scbil

dereien de horizontale Voorwerpen , by Voorb:

de Grond , en wat op denzelven legd , verkort

ten of inkrimpen , maar de verticaale of overend

ſtaande Voorwerpen behouden hunne doorzicht

kundige Hoogtens ; in de Plaffonds in tegendeel

is de Zaak anders omgekeerd , te weeten :

Dehorizontale Voorwerpen , ge

lyk de Vlaktens A. B. C. enz.

krimpen piet in , maar behouden

hunne doorzichtkundige
Breed

teps ; doch de verticaale Voor

con D.E.F.enz.

verkortten zekerlyk , of krimpen

in , naarmaatę de wykendeVoe

ten der Schaal inkrimpen . Voorts

worden in de hangende Schilde

reiën de horizontaale Lipiën naar

het Oog - Punc getrokken ; in te.

gendeel loopen,de perpendiculaa

re , of Lood . Liniën , in de Plaf

fonds naar 't Oog - Punt , gelyk de

Lipiën abc, d . enz.

De Linien
e. fig.b. enz.

welken zich hier als Lood . Lipiën

vertoonen ,zyn eigentlyk als Wa.

terpas - Lipiën aante merken . Alle

werpen , als
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.

Alle de Breedļens der Voorwerpen, gelyk

die der vierkante Garen enz. in het tegen

woordig Voorbeeld , worden rondsom op

de rondsom lopende Bafis , 2. kolo

gefteld en naarhet Oog - Punt in de Hoog

te getrokken. :

De Voorwerpen , welken in andere Schildereiten

verondertteld worden õvereind te ſtaan , zyn.

hier als Vlaktens aan de werken , tegen ,welken

men aanziet

Door de wykende Voeten der Schaal , of Lad .

der , word in andere Lesſen de Verheid der

Voorwerpen bepaald ,doch in dezeverkrygd

men door dezelve de Hoogtens der Voorwer

pen , die in dezen Opzichte ook als eede Ver

heid konpen aaogemerkt worden.

Voor 't overige word tot het Bewerken dezer

Les wat nadenkeps vereiſcht, en men moct

daarby de Afbeelding te bulp neemen ...

EEN EN DERTIGSTE LES.

PLAAT XXXVIII.

Fig. 1.

Eene Trap van ter zyde in Perſpectief tebrengen .

(Hor; Hoogte 3. Afit. 7. Wyking 2 Voet.)

De Hoogte van ieder Trap zy i , de Diepte 2 ,

en de Breedte 2 Voeten.

Maakt den Platten - Grond

Haald Lood- en Waterpas . Linien tegen des

Grond en Zy - Linie aan; de eerſten ko :

men op de Voeten der Gronda

Linie 0. 2.4.6.

en de laatſten op de Voeten der Zy .

Linie. 2. ens.

Trekc

}

A.
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2 en $

1

eif.g.

Trekt derhalven uit het Oog . Punt

naar de Baſis van ' t Tafereel de

Oogſtr. Liniën 0 0.0 2.0 4.00.

Eh verlengd de verkortte Voeten

der Schaal

Beiderlei Linien doorſnyden elkander in

de Puntensi a . b.c.d.

Zet op ieder van dezePunten eene Lood.is

Linie , en draagd den halven verkortten

Voec 2 .

• drie maal uit a inel

or twee maal uit b. inf.

I en een maal uit DSCing. en uitd. in b .

Haald Waterpas- Liniën , evenwydig met

- Ide Bafis , door de Punten

Deze en de evergemelde Lood - Linien

doorſpyden elkander in de Punten
i. k . b .

Trckt door zichtbaare Linien ce

zamen Qesei.if.fkakg: gb.bd.en da .

zo geeft dit de voorſte zyde der Trap.

Zet nu dok Lood . Linien op de Punten ,

welken veroorzaakt worden door den

verlengden Voet der Schaal

en door de voorgemelde Oogſtraal- Li

niën , namelyk op de Punten

Haald de Oogſtraal - Linjën
!!

Oe.01.Of.Ok.Og.Ob.

Deze en de laastgemelde Lood - Linjën

doorſnyden elkander in ... p. 7.3.t.o.

Trekt eindelyk , volgens de afbeelding , al.

les door zichtbaare Linjën te zamen , wat

zichtbaar zyn moet , 20 is de Trap in

Perſpectief gebragt.

h. m. 11.0 .
7

4

ZE

TWEE
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TWEE EN DERTIGSTE LES

PLAAT XXXVIII.

Fig. 2.

Eene dergelyke Trap van vooren doorzichtkundig af

te beelden .

(Hor: Hoogte 3. Afit. 7. Wyking 1 Voet.)

De Hoogte van ieder Trap zy i , de Diepte ,

en de Breedte s Voeten.

Maakt den Platten - Grond A.

Merkt, op welke Voeten der Grond- en

Zy-Linie de Lood. en Waterpas-Liniën

vallen ; de eerſten nåmelyk op o . en s.

en de laatſten op
İ . 3. $ . 7 .

Haald derhalven
uit het Oog - Punt naar

de Baſis van ' t Tafereel de Oogſtraal. -

Lipiën
Oo. en O s.

Verlengd uit de Schaal de verkortce

Voeten
1. 3. 5. 2

Ter plaatſe daar beiderlei Liniën elkan

der doorſnyden , te weeten

in
Q. b. C. d . e. f. g.B.

zet Lood - Liniën , en maakt

die uit
as en b .

eenen halven Voet hoog (neemende daar

toe de Helfte van den eerſten verkortten

Voet.) zo geeft dit de Hoogte van den

eerſten Trap a. i. h . k.

Zet de Helftevan den derden verkortten

Voer 2 maal in de Hoogte uic c.in l.epm .

en uit d. in n. en o.

zo geeft I. m. 17.0 ,

de Hoogte van den tweeden Trap.

Wederom zet de Helfte van den ver

E koria .
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e. in p.9. *.

en uit

kortten vyfden Voet drie maal

uit

f.in s.t.u.

zo geeft 9.1 . t . u.

de Hoogte van den derden Trap .

Haald eindelyk uit het oog · Punt

naar
i, en k

de Liniën li, en nk.

Als mede naar
m . enou

de Liniën 99. en toe

Laatſte
lyk

ook naar
1. en U.

de Linien vr. en W We

Alles wat nu met zichtbaare Linjën moet

te zamen gehaald worden , geeft de Af.

beelding genoegzaam te kennen ; dit dan

gedaan zynde is het gegeeven Voorwerp

in Perſpectief gebragt.

DRIE EN DERTIGSTE LES.

PLAAT XXXIX .

Eene rondsom opgaande vierkante Trap doorzicht.

kundig te vertoonen .

Van den Platten - Grond A.

word een perſpectiviſche Platte -Grond

gemaakt , gelyk zulks voorheen té méer

maalen is aangeweezen , en uit denzel

ven geſchied de Opmeeting .

Nademaal nu het tegenwoordig Onderwerp ge

voeglykst kan aangemerkt worden als een

Opčenſtapeling van vierkante Blokken , waara

van het onderſte het grootſte is , het tweede

een kleineren Omtrek heeft , en het derde

nog kleiner is , enz ; en verrnits wy bereids in

voorgaande Lesſen afgehandeld hebben , hoe

een Blok regelmatig moet vertoond worden ;

zo

1
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zo kan men gemakkelyk naar dezelfde Han.

delwyze ook deze Les uicvoeren.

VIER EN DERTIGSTE LES

PLAAT XL ,

#

4.5.6 .

Fig. 1 .

Eene voorwaards nedergaande Trap perſpectivisch te

vertoonen .

(Horiz. Hoogte 4. Afft. 7 Voeten .)

De Opening
a . boc.d.

waardoormen langs de Trap nederwaards

gaat , is hier bepaald door de Baſis en den

verkortten Voet der Schaal 7

als mede door de Oogſtraal - Liniën ab, cd .

Veronderſtellende
, dat ieder Trap i Voet

breed, en Voet dik , of hoog , zy ; zo

verlengd door blinde Linien de verkort.

te Voeten der Schaal

Deze en de Oogſtraal - Linie a. b.

doorſny
den

elkande
r in de Punten e.f.g.

Uit de Punten b . g. f. e.

laat Lood .Liniën vallen , door dezel

ven word de Breedte der Trappen be

paald .

Om nu hare Dikte , of Hoogte, regelma.

cig te vinden ; zo neemt den halven ver

kortten Voet 7

en zet denzelven een Maal uit b. in b .

Insgelyks den halven verkortten Voet
6

twee Maal uit g. in i, enk .

Wederom den verkortte
n halven Voet Svens

drie Maal uit .f.inl. en 71 ,

Eindelyk ook den halven verkorttea

Voet 4.

vierE 2

1
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vier Maal uit b. in n. en .9.

zo zyn de Trappen bepaald .

Trekt Waterpas -Liniën uit de

Punten
b.i, k. 1. m .n . o.

tot aan den Kantder Opening
cd.

Insgelyks naar het Oog . Punt de

Liviën ib.lk. n m .

Laatſtelyk haald door zichtbaare Li

niën te zamen de Punten bb.ik.lm.10.

zo is de Trap doorzichtkundig

afgebeeld.

VYF EN DERTIGSTE LES.

PLAAT XL.

Fig. 2 .

Eene nedergaande Trap van ter Zyde doorzichtkung

dig te vertoonen .

(Hor . Hoogte 4. Afſtand 7. Voeten .)

De Opening , waarin de Trap zal zyn ,

word eerſt gemaakt, en is hier aange

.. weezen door de Punten a. b.c.de

lopende de Linie ab .

naar ' t Oog - Punt

Laat eene Lood. Linie vallen uit het

Punt : b

Bepaald op dezelve het Getal en de Dik

te der Trappen door de Punten 1.2.3.4.52

zynde voor de Dikte genomen Voet ,

die op den zesden verkortten Voet

der Schaal moet gemeeten worden ,

wyl de achterſte Eindens der Trap

pen op de Wyking van zes Voeren

Itaan .

Haald uit de gemelde Puoten Waterpas

Li.
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Liniën ; 'op de onderſte derzelven 5.9.

zet de Breedte der Trappen , hier be.

paald op : Voet , welke insgelyks uit den

zesden verkortten Voet der Schaal moet

genomen worden , en dus komen de

Punten 6.7.8.9.

Op deze punten zet Lood - Liniën , wel

ken de waterpas Liniën doorſnyden

in
1. e. f.g.b.i.k.l.9.

Trekt door deze Punten naar het

Oog - Punt de zichtbaare Linien

der Trappen
I m , en.fo gp.bq.

ir.ks.lt.gu.

Haald insgelyks door zichtbaare Lood

en waterpas • Liniën te zamen de Pun

ten
I e.ef.fg.gb.bi, i k.kl.lg.

Zo is dit Voorwerp doorzicht

kundig afgebeeld.

ZES EN DERTIGSTE LES.

PLAAT XLI.

Eene vierkante Wentel. Trap voorzichtkundig af te

beelden ,

៨

(Hor. Hoogte 3. Afft. 7. Wyk. 1 Voet.)

Maakt van den Platten - Grond A.

den perſpectiviſchen Platten - Grond B.

Zet op de middelſte Lood - Linie

(die als de Styl der Trappen moet aange

merkt worden. ) het Getal der Trappen ,

of Treeden , gevende ieder Deel tegelyk

ook de Dikte , of Hoogte derzelven , tot

welke Opmeeting hier de halve derde ver

kortte Voet der Schaal moet gebruikt wor .

den , om dat de evengemelde Lood .Linie

op de Wyking van 3Voeten ſtaat,

E 3 Zet
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d.a.

3

ss , ส์
ต่อต่

ง
ง

Zet verders Lood - Liniën op alle Pun

ten van den perſpectiviſchen Platten

Grond , te weten :

ор b. c . d.e.f.g.b. i. k. l, m , n.o.p.9.9.

De eerſte Trap zullende beginnen

met de Linie

zo neemt den halven verkortten Voet 1.

Zet denzelven een Maal op de Lood .

Linie d .

twee Maal op de Lood - Linie

en drie Maal op de Lood . Lipie f

Wederom neemt den halven verkortten

Voet

Zet denzelven vier Maal op de Lood - Linie g.

Insgelyks den halven verkortten Voet

vyf Maal op de Lood - Linie

Verders den halven verkortten Voet

zes Maal op de Lood - Linie

gevende telkens het laatſte Deel de Dik

te , of Hoogte , der Trap.

Dezerwyze vaartmen voort met Opmeeten ,

den perſpect; Platten - Grond omlopende,

en telkens dien halven verkortten Voer tot

de Meeting gebruikende , op wiens Verlen

ging de Lood - Linie ſtaat, waarop de Mee .

ting moet gedaan worden .

Haald nu uit de Verdeclingen op den Styl ,

of Lood - Linie

alle opgemeetene Punten op de voorheen

gemelde Lood-Liniën te zamen ; by Voorb :

de Liniën ist. t ll.lS

geven den eerſten Trap,

Wederom de Liniën UW. W X.XV .

formeeren den tweeden Trap.

Nogmaals de Liniën
ym. Z tz, t % ya

maken den derden Trap. en zo voort ,

gelyk uit de Afbeelding kan gezien

wora

1
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worden .; zo is de vierkante Wentel • Trap

doorzichtkundig afgebeeld .

A A N MERKIN G.

Tot bet Bewerken dezer Les word veel Naauwkell

rigbeid vereischt, en Iemand deze Afbeelding willen

denameeten gelieve te begrypen , dat door het Druk.

ken bet Papier rekt, en wederom inkrimpt , wan

neer het droog geworden is , waardoor dan wel eeni

ge Verandering in de Accuratesſe veroorzaakt word.

Welke Aanmerking men ook by alle de overige Af

beeldingen in ' t Oog diend te houden , want ze zyn

wel allen op de kofere Plaaten zeer naauwkeurig ge

maakt, maar door. bet rekken en krimpen van 't Pa .

pier verliezen de Drukken veeltyds min of meer van

bunne Fuistheid.

ZEVEN EN DERTIGSTE LES.

PLAAT XLII.

Ecne ronde Wentel- Trap in Perſpectief te brengen.

(Hor : Hoogte 2. Afit. 7. Wyking 1 Voet.)

De Platte Grond
A.

is geheel overeenkomſtig met dien

op Plaat XLI . behalven dat hier de

Verdeelingen der Trappen n. b.c , d , e.f.g.

b.i.k.l.m.1.0.p.9.

op den Cirkel gemaakt zyn , welken

daarentegen inde evengemelde Plaat

op het Vierkant bepaald waren . Doch

de Manier van Bewerking en Opmee

ting is in beide die Lesſen eveneens.

Den Styl , in wiens Middel. Linie de

Trappen te zamen komen , kan men

of rond , of vierkant maken , of ook

.

E,

E4
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geheel weg laaten , blyvende in 't

laatſte Geval eene doorgaande ronde

Opening in Plaats van den Styl.

AANMERKING,

Dezer wyze kan men allerbande Gedaantens van

Trappen teekenen , als: ovaale , driehoekige, lange

werpigvierkante ,enz. Zynde ,wat Gedaante dezelven

ook bebben , de Manier van Opmeeting altoos Zoda

nig , gelyk ze in de naaſtvoorgaande Les is aange

weezen,

Van de Spiegeling , of Weerſchyn , der Voora

werpen in ' t Water.

A A N M E R -K I N G.

Gelyk de Voorwerpen zelfs , 20 moeten ook derzele

ver Spiegelingen in't Waternaar de Regelen derDoor

% chtkunde afgebeeld worden. Dit is volſtrekt noodza

kelyk , wyl anderzinsgeene Spiegeling zicb natuurlyk

kan vertoonen. Veelen zyn met die Zaak verlegen , ja

zommige meenen voldaan te bebben , wanneer ze rechts

bet Voorwerp anders om , of bet onderſte boven , zon

der eenige verandering, in’t Water af beelden , 'twelk

een groote Misſag is , en tegen deondervinding ſtryd .

De Handelwyze dan , op welke men de Spiegelingen

regelmatig kan en moet teekenen , zal in de volgende

Lesſen klaar en duidelyk aangewezen worden.

ACHT EN DERTIGSTE LES.

PLAAT XLIII.

De Spiegeling van drie byzondere Voorwerpen door

zichtkundig tc vertoonen .

De Voorwerpen , welker Spiegeling of Weer

ſchyn hier vertoond moet worden , zyn:

het
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a , b .

het vierkante Blok A.

de achter Muur B.

en de ſtompe Tooren
C.

Haald uit het Oog . Pupt door de vier on

derſte Hoeken van 'c Blok tot aan den bo

venſten Kant van den Wal de Oogſtraal.

Linien
бао

Uit de Punten

laat tot aan den onderſten Kant van den

Wal vallen de Lood - Liniën ac , en bd.

Trekt naar hec Oog- Punt uit de

Punten c. d .

de Lipiën OcenO d .

Deze en de voorgemelde Oogſtraal - Liniën

bepaalen de Dikte van den Wal onder

het Blok.

Laat nu uit de vier Zyden van 't Blok Lood

Linien vallen , twee derzelven maken in de

Linie O.de

de Snydingen
e.fi

Zet den pasſer in ' t Punt e .

en opend denzelven tot in

Maakt met deze Opening des Pasſers den

Cirkel Boog

Wederom zetden pasſer in ' t Punt f.

en denzelven geopend tot in b.

maakt den Boog

Haald uit de Punten
l.en m .

de Waterpas - Liniën
li, en mk.

Laatſtelyk trekt uit de Punten

na het Oog . Punt de Linien
ik. en Im.

20 is de Spiegeling van ' t Blok regelma

tig geteekend.

Omde Spiegeling van de achter -Muur te

vertoonen , zo haald uit het oog · Punt

door het Punt
16 .

даар

& .l.

b.m.

ES
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0

0.P.

naar den bovenſten Kant van den Walde

Linie N. 0.

Laat uit ' t Punt

tor aan de Oppervlakte van 't Water val.

len de Lood - Lipie

Insgelyks uit 't Punt

ecne Lood- Linie van eene aanmerkelyke

Lengte.

Haald uit het oog-Punt naar het

Punt P.

de Linie p.a.

Draagd de Hoogte

over in 't Water tot in

en van daar trekt eene Waterpas - Linie

achter de Spiegeling van 'c Blok heenen ;

zo is de Spiegeling van de achter Muur

geteekend.

Die van den ſtompen Tooren , verkrygt men

door Overdragi
ng

der Hoogte
n. *

uit het Punt 9.

naar beneden tot in

Eindelyk de bovenſte Lyst van den Tooren

ook in ' t Water overgedragen , en van het

Punt

de Zy - Linie naar het Oog - Punt getrok .

ken zynde (gelyk ze in 't Voorwerpzelfs

ook na het Oog - Punt loopt. ) zo is dit

Werkſtuk gedaan .

NEGEN EN DERTIGST
E LES.

PLAAT XLIV.

De Spiegeling van twee differente Kruis , Blokker

regelmatig aftebeelden.

De twee Kruis Blokken vooraf doorzicht

kundig geteekend hebbende,

Laat

1

/
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g.bi,

Laat uit alle derzelver Hoeken Lood - Linien

vallen tot op den Grond en door denzelven

heen in 't Water.

Verlengd de Grond . Linien der Blok

ken ab.encd .

tot aan de Lood . Liniën in e. f .

Verlengd insgelyks de Linien ac.bd, en ef

(die naar het Cog - Punt lopen ) tot

aan den Kant van den Wal in

zo worden de Lood - Linien m, en n.

doorſneeded in k.enl.

en dus ontſtaan boven op den Wal de

doorzichtkundige Platte. Gron

den c. d . f.e.b.l.k. a , .

Dezelfde Platte . Gronden , Parallel met de

vorigen , moet men ook onder den Wal,

of, als het ware , op de Oppervlakte van

't Water maken , en om dit te doen laat,

Lood - Linien vallen uit de Punten

tot op het Water in 0.p.a.

zynde dus de Dikte des Wals van voren

bepaald door de Hoogtens go.ofbp. ofiq

Haald uit het oog - Punt blinde Liniën

naar 0.p.ge

zo zullen deze en de Lood - Lipiën , wel.

ken van de Hocken der Blokken neder

waards getrokken zyn , elkander door

fnyden en dus de perſpectiviſche Platte,

Gronden onderden Wal formeeren , die

hier , door de geſtippeldeLinien , aange

weezen zyn,

Uit deze doorzichtkundige Platte-Gronden

worden alle Hoogcensder Blokken met

den Pasſer opgemeeten en in 't Water

overgedragen , byVoorbeeld de Hoogte

geefc
1.0.

De Hoogte

geefc

& .b.i

T s .

tlk

1
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X. m.

/ X. %.

уп.

Y. 12.

geeft

De Hoogte

geefc

En de Hoogte

geeft

Dus ook alle de overigen.

Engelyk de Zyden der Blokken naar 't Oog.

Punt lopen ; zo moeten ook de Zy-Liniën

in de Spiegeling naar 't Oog-Punt getrok

ken worden .

Alles dan wel en naauwkeurig uitgevoerd

zynde zal zich de begeerde Weerſchyn ,

of Spiegeling , regelmatig vertoonen .

A A N MERKING,

Hoe angerymd en onnatuurlyk bet zoude zyn , wan ,

neer men de Spiegeling van eenig Voorwerp zullende

vertoonen , betzelve Nechts omgekeerd , of met bet ons

derſte boven , in 't Water wilde afbeelden , blykt

tbans voornamelyk by't korte Kruis Blok. Wantmen ziet

þier boven op betzelve; daarenteegen is in de Spiege,

ling de bovenſte Zyde van dit voorwerp niet alleen

țen eenemaale onzichtbaar , maar men ziet zelfs te

gen de onderſte Zyden der Armen aan , gevolglyk is

ker in dit Geval een merklyk Onderſcheidtusſchen de

Vertooning der Spiegeling en die van 't Voorwerp zelfs,

V EERTIGSTE LES,

PLAATXLV.

De Spiegeling van een nabyzynden Boog en veraf

geleegenen Tooren te vertoonen,

De Voorwerpen , welken de Spiegeling in 't

Water veroorzaaken , moeten eerst , volgens de

Regelen der Doorzichtkunde afgebeeld ; vervol

gens
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gens de Dikte van den Wal, op die plaatſen

bepaald worden , daar men ze nodig heeft, ge

lyk in de twee voorgaande Lesſen , en hier

door de geſtippelde Liniën is aangeweezen .

En zo als men aldaar de Overdraging in ' t Wa.

ter heeft behandeld , op dezelfde Wyze ge .

ſchied ze ook in de tegenwoordige Les.

Betreffende de Spiegeling van den Toren ,

vermits op eenenzo verren Afſtand de

Dikte van den Wal aldaar genoegzaam

geene Dikte meer blyft , doordien de

Oogſtraal - Linien ter zelver Plaatſe na.

genoeg in elkander lopen , en dus de

Wal ſlechts als eene Linie zonder Dikce

kan aangenomen worden ; zo draagd men

de Hoogte tusſchen den onderſten Kant

der Vest Muur en den Top des To

rens

uit den gemelden Kant in 't Water over

tot in b .

AANMERKIN G.

Wanneer bet Oog in de gewoone Hoogte van 4 ,

of s Voeten boven den Grond verbeeven is , kan

men de Spiegeling van eenen Toren , of ander boog

Voorwerp , op eenen zeer verren Afſtand in 't Wan

ter zien , 't welk aanmerkelyk is, en in den eerſten

Opſlag ongelooflyk voorkomt" ; by Voorbeeld : De

Spiegeling van een groot gedeelte des Weſter -To

rens dezer Stad ziet men in 't Water der buiten

Cingel digt by de Haarlemmer Poort, niet tegen

Staandemen daar ter plaatſe vier duizend en vyfbon

derd Voeten , ( in eene rechte Linie genomen ,) en

dus wel vyftien Maalverder van dien Toren af

ſtaat , dan by boog is. Dit komt daarvan daan , dat

de Vlakte tusychen beiden , Schoon zeer uitgeſtrekt

zyn
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Kynde, ongemeen veel inkrimpt ; ja indien men op

de gemelde Plaats bet Oog dicht aan den Grond bragt,

en 'er geene andere voorwerpen in denWeg waren ,

zoude men genoegzaam den , gebeelen Toren van den

Top tot aan den Voet in't Water konnen zien , maar

boe booger, de Horizon genomen word , dat is : boe.

booger bet Oog boven den Grond verbeven ſtaat, boe

minder, men van de Spiegeling der Voorwerpen gewaar

word , dewyl alsdan de Vlakte tusſchen beiden meera

der Breedte beboud, en gevolglik een groot Gedeelte

van de Spiegeling bedekt.



VIERDE AFDEELING,
Ć

BEHEL Ž ENDE DE

SCIAGRAPHIE,

V E R V A T IN

ACHT EN TWINTIG LESSEN,

Waarin aangeweczen' word :

Hoe men de Slag -Schaduwen der Voorwerpen , deta

oorzaakt door 't Kaars.Zonne-Dag- en Maan .

Licht , doorzichtkundig afbeeld .



{
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A’AN MERKIN G.

Wanneer een voorwerp door het een ofander Licht

befcbeenen word , zo zyn de Deelen , daar het Licht

op -valt , verlicbt, in tegendeel is het voorwerp aan

dien Kant donker , daar bet Licbt niet op betzelve were

ken kan , deze Donkerbeid noemil men Schaduw ; doch

over zulke Scbaduwen bandeld de Doorzichtkunde eis

gentlyk niet , maar wel over de zogenaamde Slag .

Scbuduwen .

De Slag-Schaduw is niets anders , dan een Deelder

Lucbt, in betwelk , door Tusſchenkomst van 't een of

ander Voorwerp, de Licht- Straalen niet konnen vala

ben , en betzelve gevolglyk donker blyft. Vermits nu

deze Straalen als recbte Liniën over de Zyden van 't

Voorwerp been ſtryken , en , of tegen den Grond , of

tegen iets anders ſtuiten , 20 krygt bet onverlichtte

Deel der Lucht , dat achter bet Voorwerp door de

voorbyſtrykende Licbtſtraalen ingeſuten word , en de

eigentlyke Slag - Schaduw is , eene zekere Gedaante

die zich reguleerd , deels naar de Gedaante van 't

Voorwerp Zelfs, deels naar den Stand van betzelve

en van bet Licbt , deels ook naar den Stand des Aan .

ſcbouwers , en openbaar word , of op den Grond als

leen , of op dezen en tegelyk ook op andere Voorwer.

pen , welken in 't Bereikvan dit onverlichte Deel der

Lucht komen . Zo dikwils nu de gemelde Standen ver

anderd worden , veranderd ook deGedaante van dat

donkere Lucbt. Perk , of van die Slag - Sebaduse.

Wyders , wanneer een voorwerp door twee , ofmeer

Lichten tegelyk befcbeenen word , ontſtaan 'er zo veek

Slag . Schaduwen , als ' er Lichten zyn ; deze Schadt .

wen over elkander vallende veroorzaken , ter plaatſe,

daar ze elkander bedekken , meerder Donkerbeil, en

deze noemd men de Kern -Schaduw ; zulke Kern - Scbae

duwen ontſtaan niet ' alleen alsdan , wanneer meer

dan een Kaars-of Lamp-Licht op een Voorwerp weer :

king
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ken , maar ze komen ook te voorſcbyn , als bet Dag

Licht door eene , of meer Openingen op het Voor

werp valt , dewyl het dan langs de Zyden der Ope

ning indringende de werking doed van zo veel Licb

ten ,als de Opening Zyden , of Kanten beeft , doch

de Slag- en Kern - Scbaduwen zyn in dat Geval op

verre na niet x0 diſtinct , als die , welken door 't

Kaars. Lamp- en Zonne- Licht veroorzaakt worden .

De Slag - Schaduwen worden kleiner , en grooter ,

naar maate bet Licht en 't Voorwerp of dichter by

of verder van elkander afſtaan , Ook zyn in 't eerſte

Ġeval de Slag - Schaduwen ſterker , en in 't laatſtt

Haauwer.

Als bet Licht kleiner is , dan bet Voorwerp ; 20

word de Slag - Schaduw grooter ;maar bet Lichtgroo

ter zynde dan bet Voorwerp , zo verminderd de Stage

Schaduw naar bet Einde toe in Breedte ; dienvolgens

zouden alle Slag - Schaduwen , welken door 't Zonne.

Licht veroorzaakt worden , theoreticè moeten puntig

uitloopen ; docb vermits onze gebeele Aardbol zelfs by

verbazend groot Licbaam der Zonne maar zeer

klein is , en nog oneindig veel maal kleiner alle aard

fcbe Voorwerpen by betzelve zyn ; zo kan men but

puntig uitloopen van derzelver Siag - Scbaduwen ,we

gens bare Körtbeid , niet inerken , maar we febynen ben

paald te worden door parallellopende Lichtſtradlen

welken men dan ook , in dut Geval , als zodanige Li.

niën aanneemt.

Uit al bet voorgemelde blykt , dnt men de Slag.

Schaduwen der Voorwerpen geenszins willekeurig mag

afbeelden , maar dat ze noodzakelyk naar sekere wis

konſtige Regelen moeten geteekend worden . Deze Re

gelen zyn mede in de Doorsichtkunde begreepen , en

wy zullen dezelven in de volgende Lesſen aantoonen .

Van
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3

Van de Slag - Schaduwen , welken door ' t

Kaars- of Lamp- Licht veroorzaakt

wordein.

EERSTE LE S.

PLAAT XLVI.

Fig. 1 .

De Hulp- Licht - Punten te vinden tot het vertooner
i

der Slag Schaduw
eni

, welken by 't Kaars, of

Lamp - Licht , ontſtaan.

Eene Kaars', of ander Licht , joreen Vertrek ge.

plaatsť zynde zal aan de Muuren , insgelyksi

aan den Zolder , recht tegen over de Vlajn ,

imaginaire lichte Plekken veroorzaken , wel

ken ſterker reflecteeren , dan de overige yer

lichtte Plaatſen ; in ' Midden dier Plekken

en recht over het Middel . Punt der Vlam

veronderſteld men Punten tezyn, welken men

de Hudp . Licht - Punten noemd , en die inen

noodzakelyk moet gebruiken in 't bepaalen

der Slag : Schaduwen van zulke Voorwerpen ,

welken onmiddelyk aan de Muuren ſtaan ,

gelyk dit dikwils in de yolgende Lesſen zal

voorkomen .

Deze Hulp - Licht -Punten worden hier

aangeweze
n door de Punten 4. b.cod .

En het rechte Licht by

Het Licht fi

't welk op den Grond perpendiculaar one,

der de Vlam der Kaars is , word mede als

dan veroorzaakt, wanneermen veronders

ſteld , dat deVlam geheel vry zy , want

anders geeft het Lichaam der Kaars zelfs

eepe
fa
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e.

'ecne Schaduw ,gelyk in de naastvolgen

de Les zal aangetoond worden.

On ñu de eigentlyke Plaatſen der Hulp -Licht

Punten te vinden ;

Haald men door het rechte Licht-Punt, of

door het Midden der Vlam

eene horizontaal- Linie , als mede eene

Lood - Linie tot op den Grond en tegen de

Zoldering aan , komende dus op de eerſtge.

melde plaats het zogenaamde Grond Licht

Punt , of Grond - Punt

Haald uit dit Pant wederom eene borizon

taal- Linie tot aan de Zy- Muuren , ter

plaatſe , daar deze de Muuren raaken , zet

** Loodlióiën opwaards ,welken de horizon

taal- Linie , door ' t Puntire

gehaald , zullen doorſnyden in de

Punten a. en b .

* dezen zyn de Hulp -Licht-Puncen aan de

s twee Zy .Muuten .

De 'opgemelde Lood-Liniën tot aan de Zol.

Odering opgehaald zynde , trekt ter plaatſe ,

57 - daar ze dep Zolder raaken , eepe horizon

Buitaal- Lipie, deze eu de Loodlipie , uit het

? Licht - Punt

Citot aan de Zoldering getrokken , doorſny-,

is den elkander idy't Punt d .

zynde dit het Hulp - Licht - Punt aan de

Zoldering. ' '1

Om nu hetzelve ook aan de achter - Muur

te bepaalen , zo haald uit
e.enf.

naar 't Oog - Punt Oogſtraal - Liniën ; ter

plaatſe , daar de onderſte aan de achter

Muur raakt, zet eene Loodlivie , deze zal

de Oogſtraal - Linie , uit

gehaald , doorſoyden in 't Punt

..zyn

$

e.

C.
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zynde dit het Hulp-Licht - Punt aan de acha !

ter Muur.

Dus zyn alle de Hulp Licht - Puncen , wel.

ken in deze Les voorkomen, bepaald.

TWEEDELES.

PE AÁT XLVI.

Fig. 2 ,

De Slag . Schaduw der Kaars zelfs , en van ecn viera

kant Blok , doorzichtkundig te tekenen .

}

T

Het Licht der Kaars zy

En de Kaars zelfs b.

Trekt.Liniön uit het Midden van ' t Licht over

den Rand der Kaars , en dewyl deze rond

is , kan men zo veel zulker Liniën halen ,

als men nodig te hebben oordeeld ; wy zul

len ons hier met vier behelpen .

Haald uit de Punten van den Rand der Kaars ,

daar de evengemelde Liniën doorheen lo

pen , Lood . Liniën tot op den Grond , wel

ken aldaar vier Punten maken , die op de i

Punten in den bovenſten Rand cotrefpon .

deeren.

Trekt door die vier Punten in den onderſten

Rand der Kaars blinde Liniën , waarvan de

eene hier parallel met de Baſis , en de an:

dere naar ' Oog - Punt loopt.

Deze , en de Linien , welken uit het Licht

over den boven Rand der Kaars gehaald

zyn , doorſnyden elkander in de

Punten
C. d.e. f.

Haald uit de Hand door deze Punten den per

ſpectiviſchen Cirkel , die de Slag - Schaduw

van 't Lichaam der Kaars is.

HierF 3
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Hierby diend aangemerkt te worden, dat;

vermits het Lichaam der Kaars boven aan

by de Vlam enhier aangeweezen by

doorſchynend is , de ronde Slag Schadu.

we gevolglyk ook niet kantig zyn kan ,maar

derzelver buitenſte Rand als verdwynd ;

dien men echter hier ſcherp gemaakt heeft,

om Reeden , dat de eigenclyke Beperking

der Schaduwe moet aangetoond worden.

Omn nu ook de Slag . Schaduw van het vier

. " kant Blok te deekeneo :

Trekt uit het Licht- Punt

over de Boven · Hoeken van 't Blok de bo

... venſte Lichtſtraal Liniëo z insgelyks uit het

Grond . Punt der Kaars door de Onder

Hoeken van 't Blok de Grond - Lichtſtraal.

Liniën ; daar dezen en de eerſtgemelden

elkander doorſnyden , bepaalen ze de Ge..

daante en Lengte der Slag . Schaduwe van

it Blok , Doch men moet wel opletten , dat

men alleen die Snydingen gebruike ; welo :

ken door op elkander correſpondeerende

- Punten gehaald zyn , by Voorbeeld :

De Lichtſtraal - Linien door de Punten g. en b ,

getrokken , maken de Soydinge by

En dus is het met alle de overigeo gelee

gen , gelyk wy hiervan in de volgende Les .

Len meer Voorbeelden zullen ontingetep .

DER:
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Haald

DERDE LES.

PLA A T XLVII.

Fig. 1 .

De Slag-Schalluw van een vierkant Blok , waarop

in i Midden eene Kaars ſtaat, doorzichtkun

dig te vertoonen.

-Trekt uit het Licht - Punt a.

over de vier boven Hoeken van 't Bick

de Lichtſtraal. Liniën ab.ac.ad.ae,

Haald insgelyks uit het Grond-Punt der

Kaars over de vier onder - Hoeken van 't

Blok de Grand - Lichtſtraal-Linjën , de

zen en de eerſtgemelde Lichtſtraal- Linien

doorſnyden elkander in de punten b.c. d.e.

Punten
bc.cd.de.eb.

zo is de Slag . Schaduw van ' c Blok door

zichtkundigafgebeeld.

VIERDE L E S.

PLAAT XLVII,

Fig. 2 .

De Slag. Schaduw van een vierkant Blok, door een

anderen Stand der Kaars veroorzaakt wordende

en teegen eene. Muur oplopende , regel

matig te vertoonen,

Trekt uit het Grond - Punt der Kaars
b .

over de twee onderſte Hoeken van 't Blok ,

welken het naaſt by de Kaars zyo , de

Gtond - Lichtſtraal- Linien , deze ſtuiten aan

de Muur in de Punten

F4 Ze
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Zet op deze Punten ' Lood . Liniön aan de

Muur.

Haald ook uit het Licht - Punt 4.

over de twee voorſte boven Hoeken van 't

Blok , welken op de evengemelde twee on

derfte Hoeken correſpondeeren , de boven :

Ite Lichtſtraal- Linien , dezen doorſnyden

de Lood : Linien aan deMuur in e . enf.

Trekt laatſtelyk , volgens Aanwyzing der

Plaat , het beſchaduwde Perk door rechte ,

Linien te zamen , zo is deze Slag -Schaduw

regelinalig afgebeeld .

V Y F D E L E S.

PLAAT XLVIII.

Fig. 1 .

De Slag . Schaduwen van twee Blokken , door cene

Kaars van achteren beſchecnen , te vertoonen.

Uit het Licht - Punt

haald over de boven Hoeken der

Blokken
d.e.f.g.

de boven - lichtſtraal - Linien ;

En uit her.Grond - Punt der Kaars b .

trekt de Grond - lichtſtraal · Liniën over de

onder Hoeken der Blokken , doorſnydende

zich beiderlei Liniën , naar 't Blok A.

gehaald , in de Punten b.i. k .

en bepaalen gevolglyk de Slag - Schaduw

van dit Voorwerp.

Maar her Blok - B.

tegen de Muur ſtaande , zo word tot het tee

kenen der Slag -Schaduwe van hetzelve een

Huip - Licht: Punç vereischt; 't welk hier

aangewezen is by

Haald

1
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Haald uit hetzelve eene blinde Linie over

dep Hoek 1 .

deze ſtuit op den Grond in

Trekt van daar , parallel met de Baſis , tot

aan de boven-Lichtſtraal-Linie , die over

den Hoek
8

Joopt , de Linie m. n.

Haald laatſtelyk ook de Linie n.o.

zo is de Slag : schaduw... "

regelmaatig vertoond.

ZESDE LES

PLAAT XLVIII

sq . Fig.- 2.

Van een ſtaand Blok de Slag- Schaduw te vertoonen ,

die over een leggend Blok tegen eene leunende

Plank valt,

1.m , 1.0

17

Trekt uit het Licht , Punt a

over de vier boven Hoeken van 't Itaande

Blok de Lichertraal - Linjën ac.ud.ae.af.

Haald ook uit het Grond. Punt der

Kaars b .

over de vier onder - Hoeken van 'e Blok

de Grond-Lichtſtraal-Linien
bg.bb.bi.bk.

Ter plaatſe , daar deze op den Grond aan

de voor en achter Zyded, van 't leggend

Blok raken , zet Lood . Liniën , welken aan

de boven · Kanten van dic Blok veroorza .

iken de Punten b.m.n.o.

Trekt door Linien te zamen In. m 0.

zynde dic de Slag . Schaduw van 't ſtaan .

de Blok op het leggende.

Verder haald uit de Punten

aan de leunende Plank parallel -Linien mer

F 5 der

g.b.i.k.

5 .
/
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1

' ai

derzelver Kanten , waardoor de boven

. Lichtſtraal-Lipiën doorſoceden worden in

de Punten 6. de.f.

Trekt dezelven door rechte Liniën te za.

men , zo is de geheele Slag-Schaduw van

. ' t ſtaande Blok regelmatig geteekend,

De Slag - Schaduw van 't leggend Blok word

gevonden , door uit 'het Licht . Punt :

over de vier boven - Hoeken , en uit het

Grond - Punt b .

over de vier onder : Hoeken van dit Blok

de Lichtſtraal - Liniën te halen ;

Daar zich dezen elkander doorſnyden , te

weeren in
p.q.7.s.

bepaalen ze de Slag -Schaduw van 't leg.

grad Blok , gelyk de Afbeelding coond.

ZE V E N D E L E S.

PLAAT XLIX.

Fiz: 1.

De Slag Schaduwen van verſcheidene
Voorwerpen ,

op den Grond , aan de Muuren en aan de

Zoldering
vallende , doorzichtkundig

te vertoonen .

d.

Trekt Lichtſtraal-Linien uit het Licht

Punt

over de Hocken der Voorwere ,

pen ef.g.b.i.k. l.m.7.0.p.q.t. s. t.

Insgelyks uit de boven- en onder -Licht

Poncen b. en c.

de Grond - Lichtſtraal - Liniën overzoda .

pige Hocken, welken op de Hoeken cor..

reſpondceren
, waarover de Lichtſtraal

Li
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*

d.

1

Linien uit het Licht - Punt

gehaald zyn.

Ter plaatſe , daar dezelven aan de Muur Itui

ten , zet Lood- Liniën , waardoor de ge;

. : melde Lichtſtraal - Linien doorſneeden en

dienvolgensde Slag -Schaduwepdezer Voor

werpen bepaald worden.

Dewyl het eene Blok hier dicht aan de Muur

ſtaat , 20 moet tot het Vertoonen der

Slag - Schaduwe van hetzelve een Hulp

Licht -Punt gebruikt worden , 't welk hier

aangeweezeu is by.

Treke uit hetzelve over den Hoek
u.

eene Linie , waardoor achter het Blok de

gemelde Schaduw bepaald word , gelyk ze

: zich in de Afbeelding vertoonde -

A A N M E R K ING.

Wanneer men dit Tafereel anders omkeerd , zo bly

ven de Slag -Schaduwen der twee Blokken volmaakt

dezelfden , als of ze op den Grond waren , en dan

moet bes Punt b. als bet Grond- Licht- Punt aange

merkt worden .

ACHTSTE LE S.

PLAAT XLIX.

Es Fig . 2 .

De Slag - Schaduwen van drie. Nisfon doorzichtkun

dig aftebeelden.

Bepaald op den voorſten Boog der

Nis A.

eenige Punten , by Voorb : hier C. en e .

Draagd dezelven over op de achterſten

Boog , door uit gemelde Punten blinde

LI.
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m . o.p.

**Liniën te haalen naar 'c Oog - Punt, kox

mendedus dePunten

De vierkante Nisſen hebben van zelfs hare

Punten , namelyk de voor- en achter -Hoe- :.

ken i,k.linn .

Trekt Lichtſtraal. Linjën uit het Licht ,

Punt

over de voorſte Punten k.c.e.l.

Insgelyks haald uit het Grond - Punt 9.

over de Hoeken

Grond -Lichtſtraal. Liniën tot aan de ach :' (

ter - Muuren , makende aldaar de

. * Punten g . st .

Treke nu uit de Hulp - Licht

Punten f.d.b.

over de achter - Hoeken
'9. g -bim .

blinde Linjën , dezen en de eerſtgemel.

de Lichtſtraal .Linjën doorſnyden elkan .

rder in de Punten U.U.S.W.

Haald uic de Hand boogsgewys te zamenul

de Punten

Trekt de Lood . Linjën ů r.en.wt.

als mede paar 't Oog - Punt de

Liniën xuen yw.

20 zyn - deze Slag - Schaduwen doorzicht.

kundig afgebeeld.

AANMERKING,

De Hulp - Licht - Punten f.d.b.

moeten aangemerkt worden , als, of ze aan de achter

Zyden der Muurenwaren ,dewyl de Slag -Schaduwen

der Nisſen eigentlyk aan die Zyden vallen .

&

NE
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N E G.EN DE LE S.

1

PLAAT L.

sfig . '1.

De Slag - Schaduw van een Poortsgrwys. Vudra

werp , tegen eend achter - Muin vallende ,

doorzichtkundig te vertoonen ,

2

Trekt Lichtſtraal- Liniën uit het Licht- b

Punt

over 's Voorwerps boven- en binnen

Hoeken fuit doe: f.g.b.

Als mede uit hetGrond - Pune

over 's Voorwerps onder-Hoeken i. k.l.m.n.o.

Ter plaatfe , daar deze Linien aan de Muur

ſtuiten , zet Lood- Liniën , welken en de

eerſtgemelde Lichtftraal. Liniën elkander !

doorſoydenin de Punten p.q.1.5.t.u.

Namelyk: de Lood - Linie , op de Grond

Lichtſtraal - Linie . bi.

1. gezet, doorſnyd de boven Lichtſtraal

Linie ac, io r .

Wederom de Lood -Linie , die op deGrond

Lichtſtraal - Linie bk .

ſtaat, doorſnyd de boven Lichtſtraal

Linie a d . in s .

Gelyker wyze worden ook alle de overige

Snydingen gevonden , en dus ontſtaat de

regelmatige Vertoning der begeerde Slage

Schaduwe.

5

TIEN.
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TIENDE L E s..

PLAAT LA

í

Fig. 2.

- De Slag•Schaduww van een dergalyk Voortverp ,ia

go come: Zy - Muur vallende i perſpectiuisch

werd aftebeelden.

gib.

Haald wit het Licht - Punt

over 's Voorwerps vier boven Hoeken c.die.f.

en de twee binnen Hoekeq

, Lichtstraal- Linien.

Insgelyks trekt Grond-Lichitraal.Liniën : 72

uit 't Grond . Punt bi

over's Voorwerps achterste onder Hoeken ' T

en voorſte onder .Hoeken oldi. k.

Deze evengemelde Grond - Lichtſtraal - Li

- Dien tegen de Muur in Lood - Linien

oplogpende ontmoeten , of doorſnyden

de boven - Lichtſtraal - Linión ió de :

Punten:
1.jn.n.0.p.a.

waardoor , volgens de Afbeelding , de

Gedaante , dezer Slag - Schaduwe bepaald

word.

- A ANMERKING.

nigde

Dewyl obier de Sabadurio". tegen eene Zy- Muut

valt, die naar 't Oog - Punt wykt ; « moet de Scba.

duw selfs ook naar 't Oog -Punt wyken , gelyk bier

de Liniën m n. en p g. niet alleen regelmatig door

de Snydingen der Licbtſtraal - Liniën , maar teffens

ook naar ' t Oog. Punt loopen . Zynde dit , als 't

ware , de Proef , of de Bewerking naauwkeurig uit

gevoerd, zy. In de Slag - Schaduwen , welken tegen

eenc

/
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dat

eene achter Muur vallen , of vlak van vooren gezien

worden , vind dit geen plaats , gelyk zulks uit de

naaſt voorgaande Les blykt.

ELFDE LES

PLAAT LI.
risiswa

Fig. 1.

De Slag - Schaduw van ten zelfde Voorwerp

met den eenenKant dichtaan de Zy.Muur

Staata als mede van den vierkant Blokin

boven aan dezc Muur vaſt zynde,

dódrzichtkundig Itelvertoonen .

Haald Lichtſtraal-Linien uither Licht

Punt

over de Hoeken van 't Voorwerp d.c.e.

Trekt insgelyks uit het Grond . Puni fo

De Grond-Lichtſtraal-Lipiën'over ' s Voor

werps onder -Hoeken .

ftuitende deze Linien aan de Muur in de

Punten

Zet op deze Pornten Lood - Linien wel.

ken en de bovenſte Lichtſtraal - Liniön

elkander doorſnyden in de Punten inap.

De Doorſnyding

word ook bepaald , door uit het Hulp

Licht- pant

eene Linie te halen over ' s Voorwerps

Hoek

welke Linie , alsmede de Lichtſtraal-Linie

over den Hoek d .

gehaald , en de Lood - Linie , die op 't

Pune

ſtaat , elkander ontmoeten in 't Punt

k. l. m.

9

k.

Ti .

Zyn
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Zynde dųs deze Slag-Schaduw regelmatig

vertoond .

Om nu ook de Slag - Schaduw , van 't Blok

aan de Muur te vinden , zo haald Liniën

uit het Licht Pung

over de Hoeken
9.7.5.

Trekt ook Liniën uit het Hulp -Licht- Punt

over die Hoeken van Blok , welken

vlak aan de Muur zyn , dězen en de eerſt.

gemelde Linjën doorſnyden elkander in de

Punten to . U.

waardoor de Gedaante dier Schaduwe be.

paald word , gelyk de Afbeelding toond.

Í W A ALFDE L E S.

PLAAT LI.

Fig. 2 .

De Slag - Schaduwenvan eendergelyk Voorwerp, 16

gen cene achter Muur vallende , doorzichtkuna

dig aftebeelden.

Trekt Lichtſtraal- Linjën uit het Licht

Punt ;

over 's Voorwerps Hoeken 6.c.d.

Als mede uit het Grond - Punt

over de onder Hoeken , fg.b.

tot aan de achter Muur , makende aldaar

de Punten , ! į. k . l .

Op deze Punten zet Lood - Linjën , welken

de boven Lichtſtraal - Liniön doorſnyden .

in m . 0.0.

Het Punt

word ook bepaald , door uit het Hulp.

Licht -Punt p .

over
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over de twee achterſte boven Hoeken

van 't Voorwerp eene Linie te haalen ,

door dezelve word de bovenſte Licht- RO

ſtraal - Linie die over

gehaald is , en de Lood .Linie, ftaan-" ?

de op 't Punt

doorſneeden in 't Punt

m.

Zynde dan de begeerde Slag -Schaduw

regelmatig afgebeeld.

wisse

"

DERTIEN DE LES
I

PL A A T LI .
á

Fig. 1. 01:59

De Slag - Schaduwen van eene Plank , diemet den

cenen Kant dicht aan eene achter Muurſtaat,

en door twee Kaarsſen beſcheenen word ,

regelinaatig te vertoonen . i

IS

Haald uit het Licht - Punt

over den boven Hoek der Plank
b

eene Lichtſtraal. Linie ;

losgelyks
uit het Grond -Punt d .

over den onder Hoek
b .

eene Grond-
Lichtſtraal.

Linie , die aan

de Muur ſtuit in 't Punt

Op dit Punt zet eene Lood - Linie ;

Trekt uit het Hulp - Licht. Punt k .

over den bovenſten achter Hoek der

Plank eene Linie , deze doorſnyd de

eerſtgemelde Lichtſtraal . Linie en

Lood . Linie in 't Puot

Zyadę dus de Slag -Schaduw , die door

G de
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6 , d .

** 3. f.

a . b .

g.b.

de achterſte Kaars :

veroorzaakt word , bepaald , 100 g

Om de tweede Slag - Schaduw , ont.

ſtaande door de voorſte Kaars

te vinden ; trekt uit het Licht : Punto :93 €.

over de twee boven Hoeken deren sy

Plank

twee,Lichtſtraal-Linien, alzo de Kaars

lager, dan de Plank, iş , en gevolgo

lyk de twee Hoeken der Plank eene

Schaduw,konnen werpepind I
Haald ook uit het Gtond : Pune f .

over de twee ander Hoeken,

de Grond . Lichtſtraal - Lidiën .

Ter plaatſe, daar deze aan de Muur

* ftuiten , zet Lood . Linien ;

Trekt nu uit het Hulp - Licht - Punt

over de twee boven. Hoeken der 3 $ 0 .

Plank, welken dicht aan, de Muur

ſtaan , twee'Linten , dezen en de bo

ven Lichtſtraal- Livien , als mede de

laatstgemefde Lood : Linlin opomoe

ten elkander in de punten 9. O.

en bepaalen de Gedaante,der tweede ti

Slag - Schaduw , gelyk ze zich in de oro

Afbeelding vertoondebij scíni
l seg

31-07jual

2010 2011)

116 ,sinusinsinn,Pati , 1:00

911 ,

.

bindiniuotas ir

sb 2001 ogito e oyndun yung

earl.1: briga

.

ܕܕܪܝ
VEER .
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7
V E ER TIEN DEL E S.

in yub . )

PLA,ATLII.

Fig. 2.

1

De Slag - Schaduw van eene Plank en Blok , de

eerſte met eenen Kant aan de Zy- Muur ſtaan

de, en beiden door twee Kaarsſenbe

Schecnen wordende , perſpectivisch

aftebeclden.

2.0

Haald Lichtſtraal-Linien uit de Liches

Punten a . ).

s over der Plank en''s Bloks bovegro

5.Hoeken
. : 1 3: 0 6 d.c.f. g.

Trekt.ook uit de Grond -Punteggi ib . i.

over de vier ander Hoeken van

Blok , en den onder Hoek der Plank

de Grond - Lichtſtraal - Lipiën , doors

: fnydende zich beiderlei Lipiën , wels

ken over 't Blok gehaald zyn in de

of Punten
p. q.7. 8. tău. O.

. : en bepaalen daar door deSlag - Scha

7. duwen van 't Blok.

Om nu ook die der Plenk te vinden , zet ::

Lood - Linien ter plaatſe daar de

Grond - Lichtſtraal - Lipiën ( over den 0

Hoek der Plank gehaald ) aan de

Muur ſtuiten ; ..? 1.ro

Haald uit de Hulp - Licht - Punten is 1. m .

over dep boven Hoek der Plank , die

aan de Muur ſtaat , blinde Lipiëg. '

Dezen doorſnyden de boven Licht

ſtraal .

k

Ga
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ſtraal-Lipiën en de gemelde Lood.Li

niën in de punten n.co.

Zynde dus beide de Slag - Schaduwen

der Plank regelmatig vertoond , ge

lyk uit de Afbeelding blykt.

VYFTIEN DE L E S.

PLAAT LIII.

Fig . 1.

232"نمدازام war

De Slag-Schaduwen van een Blok , door drie Kaars

ſen veroorzaakt , regelmaatig te vertoonen .

ای

Trekt uit het eerſte Licht-Punt

Giovers Bloks boven Hoeken b.c.de

de Lichtſtraal - Linjën af.ag.ad.

Wederom uit het tweede Licht.

Punt iloin i .

over de vier boven Hoeken b . c . ed .

de Lichtſtraal- Linien im . il.in.i k .

Insgelyks uit het derde Lichte'w

Punc...

over de boven Hoeken ce.b , c .

de Lichtſtraal- Linien op.og.or.

Haald nu uit het eerſte Grond.

Punt

over de onder Hoeken van 't

Blok : Sa 1. 0.

de Grond - Lichtſtraal -Linjën

welken de Lichtſtraal - Linjen ,

uit 'c Licht . Pune

gehaald , doorſoyden in de Pun

cen figob .

Ins .
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Insgelyks trekt uit:'t tweede

Grond . Punt

over de vier onder Hoeken van ' c

Blok de Grond Lichtſtraalen , wel.

ken en de Lichtſtraal - Liniën , over

de vier boven Hoeken van 's Blok uit

het Licht-Punt

gehaald , elkander doorſnyden in de

Punten
l , m , n, k.

Laatſtelyk trekt uit het derde Gropde

Punch

over 's Bloks,onder Hoeken
4,5. I.

de Grond-Lichtſtraal Linjën , door

welken de boven Lichųſtraal-Li

njën , die uit het licht - Punt

gehaald zyn , doorſneeden worden in .

-de Punten
p.q.r.

Zynde dus alle de drie Slag - Schadu .

wen bepaald , te weeten :

S.
tegen , over 'het ' Licht ,

Punt

door de Punten 12 reba
5.f.g.b , v .

De tweede , over heç Licht - Pune - www

door de Punten mistilimin ko

De derde, over het Lichc Punt

door de Punten 1000 p.q.1, t.

En de Kerndezer drie slag - Scha

duwen door de Punced
s.f.p. u.

De eerlte- ,

AANMEK G I N G,

Vermits de Slag - Scbaduwen ſterker , of flaauwer .

zyn , naar mate bet Licht dicbter by 't Voorwerp

igof verder daarvan afſtaat; %0 beeft men zulks ook

hier
G3

1

1



1

over de buitenſte
boven , en

102. ONDERWYS

IN DE000

bier in de Afbeelding
dezer : drie Slag - Schaduweni

.

aangetoond
.

Z -ES TIENDE
L E S.

PLAÁT LIII.

...
Fig . 2.

Het Licht - Perk op de Vloer , veroorzaakt worden .

. de door eene Kaars , die buiten het Vertrek

Staande door een verſter in hetzelve

Sohynd , perſpectivisch te verfponen.

Trekt uit het Licht .Punt

binnen

îte onder Hoeken van c,Venſter de .

Lichtſtraal -Linjën
Din ad.gf.ac.ae

.

Haald nu ook uit
hetGrond- Punt

over de onderſte Hoeken i

de Grond- Lichtſtraal Linien , wel .

ken deboven Lichtſtraat-Linien door

ab

ſnyden indepunten ; 6.4.l.fi

Trekt deze Punten door Linien te zagt: 1005

men 20 is het Light Perk doors si oban

zichekundig afgebeeld out ) 1:00 u9wub

0

b .

bi

!! :si *** ;to 3706W * :- **3I w

ZE
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" EW Linocit sonic nie gewigs

ZEVENTIENDE LESV

risici ! 13:57

koord IPLAAT LIV.finish ?

ونينر:::

Hct Lichts'en Schaduw - Perk in een Vertrek , door

eene Kaars veroorzaakt wordende , die op eenie !

andere Manier van buiten door een Ven ."

ſter naar binnen ſchynd ,regelmatig

te vertouwen ,

371910

Haald uit het Licht - Punt 19 , Cia.

eene LoodLinie opwaards en tot çodo

op den Grond in 5 mins 01bb .

Van daar haald zeneiIrorizontdal + Linie bil

tot aan den Voorkantder Muurz bravo

Zet op het Panc, daar deze Linie einkuntaan

digd , eene Lood- Linie , makende aannel

den Zolder her Puntoubylco 030276.

Van daar trekt wederom elege horizon.is 03

taal - Lipie , doorſnydende de Lood. DOI

Linie, ichs 01 Celluccb Xylci.r! hii .

. opgehaald, in 't Punt
19:05 ? shid,

zynde dic hec Hulp - Lighe-Puntow)

Dewyl het Licht (pronour 3001a.

laag en naby het Venſter Itaat , zo i VS os

kan her cok den Zolder verlichten , enga

om die Reden moet men heutHulp tu nib

Licht - Punt

gebruiken , om dat daar door de Ge.

daante van ' t Licht-Perk aan den Zol

der bepaald word

Wyders haald uit het Licht . Punt

OverG4
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over de vier binnenſte Hoeken van

'c Venter '
Veifog.b.

Lichtſtraal - Lipiën.

Verlengd tot aan den Zolder en Crond

de Zyden van ' t Venſter bf.enega

makende aldaar de Punten 1.0.p.q.

Trekt uit het Grond - Punt
b .

over de Hoeken

Grond Lichtſtraal-Linien , welken de

Lichtſtraalen , over de Hoeken
b.e.

getrokken , doorſoyden in de Pun

ten . i . m.

En dewyl de achterſte Grond - Licht

Itraal - Linie , over 't Punt

gehaald , aan de achter Muur ftuit

in 't Punt

Zo zet op dit Punt eene Lood - Linie ,

die aan den Zolder raakt in 't Punt

Haald nu ook uit het Hulp -Licht-Punt d .

over de Hoeken . P.9.

rechte Liniën , welken de Lichtſtraa.

len , over de Venſter - Hoeken f.g.

getrokken , doorſnyden in de Punten

en teffens de Lood ,Linie rakenin 't

Punc Zbob

Haald laatſtelyk door Linien te zamen

de Punten m . i. en kola

( welken te gelyk ook naar 't Oog,

Punt loopen )

Zo zyn bier. de Licht- en - Schadow .

Perken in 't Vertrek , doorzichtkun .

dig afgebeeld ,

k . %.

$$ ***

ita

ACHT
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ACHTTIENDE LE S.

12

PLAAT LIV .

Fig. 2 .

Het Licht- Petk opde Vloereener Kamer, veroor

zaakt door een Kaars . Licht , dat van achteren

door een Venſter naar binnen in de Kamer

Schynd, volgens de 'Regelen der Door

zichtkunde aftebeelden,

ry

a .Haald uit het Licht- Pune

Lichtſtraal - Linien over ' s Vegſters

buitenſte boven -Hoeken C. e.

en binnenſte onder Hoeken b.d.

Verlengd door blinde Liniën de voor

Ite Zyden van 't Venſter tot op den

Grond , makende daar de Punten . 1. k .

Trékt uic het Grond-Liche-Punc

over de evengemelde Punten de

Grond . Lichtſtraalen welken de

Lichtſtraal - Liniën , uic bet Lichta

Punt

gehaald , doorſoydea, zullen in de

Punten
g. b ...ma

Haald deze punten door Linien te za

men , zo is het Licht-Perk afgebeeld

gevolglyk ookde Beſchaduwing der

Kamer ,want alles wat buiten de lich .

te plek
8. b.m. i.

is , ſtaat in ſchaduwe.

1

.. .. . . ; . ;: .
GS NE
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Het Betek , waarin men
hier

de Af:

tos ONDERWYS IN DE

NEGENTIENDE LES

PLAAT LV .

De Slag - Schaduw cener Lantaarn ,op eenen Paal

Staanile doorzichtkundigaftebeelden,

beelding heeft moeten brengen te

klein zynde , om er alle de Merklet

tertjes in te plaatſen , welken men no :

- dig zoude gehad hebben , wanneer

men dezeLesop dezelfdewyze had

willen uitvoeren , gelyk de voorgaand

den ; zo hebben wy ons hier moeten iu o

behelpen met de Handel
wyze flechts hov

door 't Haalen der Linien aan te wyou

en ; vertrouwende , dat leinand ,

• die zich in de vorige Lesſen wel IT

geocffend heeft , dok in ſtaat zal

zyn , ' om insgelyks deze Les te kon

nen vicvoeren , mits daarby wat Na-....0.1

denkens gebruikende en de Afbeela siyoda

ding te hulp nemende...1095

•De Slag Schaduwen , doorde vier Hoek . U

ſtukken , der Lantaarn veroorzaakt,

konnen zich hier , by Gebrek van

Spatie niet geheel vertoonen , bem

halven de eene van ' t achterfte Hoek

Deze loopt tegen de Muur van ' t tém

genoverſtaande Gebouw op , en diend

bier , om de Schaduw van ' t Dak der

Lan.

I
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gedaan ;

DOORZICHTKUN DES IV.C Afded : IQT :

Lantaarn te konrien vinden , worden in

de dezelve bepaald door de Licht- o1v 05

· ſtraalen -uit het Licht - Punt gehaald istusi

over de bovenſte Hoeken van ' c'ope isab

gemelde Hoekſtuk der Lantaarn , en

welken eindigenin derPunten
obs.

Door deze Punten eene Linie aan 'o Zyvis

Gebouw naar:!c Oog #Porc gehaald , ensus .

uit Svet24.si - ditotine.

gecontinéerd izynde , bepaald des 9.' !." !

zelve her Schaduw - Pleskodar door het to

Dak der Lantaarn veroorzaakt engord.vo 5 A

Dooh hierby diend aangemerkt te wor-rw 172

den , dat nooio de Scheiding tusſchen

het Licht en de Schaduwe zo diſtinct .

is , inzonderheid op eenigen Afſtand ,

gelyk hier , maar dac beidemeer in

elkander ſmelten ; men heeft die éch

ter, zo ſcherp vertoond , om Reeden ,

dat med het eigentlyk Begin dier

Schaduwe heeft willen aanwyżen.

De Lantaarn - Paal is hier zo donker

niet bewerkt, gelyk by wel behoop. T

de te zyn ,dewyl hy geheel in Scha

om de Lood . L'inich uitko

men , die in denzelven van de on

derſte Punten der Hoekſtukken ne

derwaards loopen , en op den Grond

bet Begin der Breedte van de Slag.

Schaduwèn der Hoekſtukken bepaan?

ken
99 100

De vierkante Sehadawi Shox f.g.b.i.

is die van den Paal , en word ge

vonden , doors wit bet Licht Punt

. over de vier boven -Hoeken des

Paals
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Paals , en uit het : Grond Punt over

de vier onder . Hoeken deszelven de .. " ,

Lichtſtraal . Liniën te haalen , waar

door vier: Soydingen , of Punten onto

ſtaan , welken te zamen gehaald , de

evengemelde vierkante Slag - Scha.

duw bepaalen.

Op dezelfde wyze vind men ook de

vierkante Slag - Schaduw k. l. m. 7 .

welke door de vier dwers Roeden

der Lantaarn veroorzaakt word.

Al het overige , aangaande deze Les ,

zyn wy genoodzaakt aan het eigen själ

Nadenken des Beoeffenaars over 1

laaten.

Van de Slag - Schaduwen , door 'tZonne

Licht veroorzaakt.

TWINTIGSTE LES.

PLAAT LVI.
Forb liiv

Fig . 1 .

De Slag Schaduwen van verſcheidene Voorwerpen,

door de Zon recht van ter Zyde beſcheenen

regelmaatig te vertoonen , hy I

De Voorwerpen zyn de Blokken

de Nagel

A.B. C.

D.
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en het Anker

Haald over de Blokken *A . B

de parallele Zonneſtraal. Liniën i

ce.df.il. km .

Naar maate deze Liniën meer of inin

der ſchuin getrokken worden , ver

onderſteld men de Zon hoog , of laag

te ſtaan .

Trekt -evenwydig met de Bafis uit de

onderſte Hoeken der Blokken de.

Lipiënt
ao.bf.globm .

(welken men ook Grond-Liche

Itraal. Liniën noemd.)

Beiderlei Lichtſtraal-Liniën doorſnye 1

den elkander in de Punten 6.f.1.m.

Haald door rechte Liniëg itc zamen

de Punten e.f. enl. m.

(welke Liniën ook naar 't Oog- Punc

loopen , ) zo zyn de Slag · Schaduwen

der Blokken A.B.

bepaald .

Voorwerpen welken vlak aan eene

Muur geplaatſt żyo, geven in dat

Geval eene genoegzaam onmeetbaar

lange Slag - Schaduw , ten ' zy'de:

zelve onderſchept word door den

Grond , of iets andersi; gelyk, hier

de Slag - Schaduwen der Voorwer

pen .
C.D.E.

geſtadig langsde Muur zouden voort

loopen , maar ze ſtuigen op, den

Grond , waar door haar, Eind be .

perkt word,

Om nu dezelven regelmatig te vertoo

nen ; zo haald parallel met de vori...

ge Zonne.Straal. Liniën , uit de

Pun
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31 Punten Min.o.p.9.7.

de Lipiën I 1.3.0 t.pu.40.T.

Treke uit het Oog- Puot door de

Punten s, t. U. o .

Oogſtraal- Liniën . : 5 .

Haald nu ook parallele Zoopeftraal

Liniën over de Punteni Sky.2.

Daar dezelven op den Grond de laatste

gemelde : Oogſtraal- Linjën doarfny- 347

den gsibepaalen ze deze Slag - Scha.

duyed , gelyk in de Afbeelding kan :::

gezien wordenoa

EEN)EN TWINTIGSTE LES a

0:25in iwwiri)

PLAAT LYS. 1 none; Difi

... ..
Guruesh

1.600 Fig 2..)

6 Torsor (

De Slag - Schaduwen der Voorwerpen , welken,door

de Zon vlak van vooren heſcheenen worden ,

doorzichtkundig aftebeelden .

1
Laat uit de Toppunten der Voorwer

pen , (hier twee Pyramiden Lood.

Linienvallen , welken het Midden

derzelven op den Grond bepaalen .

Uit deze Middel - punten trekt Grond

Lichtſtraal -Lipièn naar 't Oog - Punt.

Laat insgelyks uit het Oog - Punt ee

ne Eood -Linie vallen , - en bepaald

op dezelve het zogenaamde Licht

Punto

(Hoc tager met die plaatst, hoe hoo

ger men de Zon veronderſteldte ſtaan.)

)

Uit
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ten

Uit het gemelde Licht- Punt haald naar

de Toppen der Pyramide de Licht

ſtraal -Liniës ; dezen doorluyden de

Grond- Lichtſtraal- Liniënin de Pun

5. c .

Frekt naar deze Punten uit de ach

terſte onder-Hoeken der Pyramiden

rechte Liniën ; zo zyń de Slag -Scha

dawen dezer Voorwerpen, regelmad ? I

tig afgebeeld. Some se

edozeifigris

AANMI'R KING. '

۹زور1هت46ناوروبان

sigv nos 90

Wanneer de voorwerpen door de zonolakcan

vooren beſcheenenworden , moet,men altoos uit bet

Oog -Punt, choon betzelve nietin't Midden geplaatst

is ,eene Logd -Linie laten pallen ,, rieke op deze bet

Licht-Punt bepaalen , gelyk, uy in deză Lesbébben

gedaan ; Maar indiende Voorwerpenvan tooren ; of

van achteren overboeks beſcbeenen worden , baald men

uit bet Licht Puntji (dat men ofrlaager , of "booger

plaatst,naar,maats mende Zon of boog ,of langver

onderſteld testaand) eene Lood +Linde tot aan den

Horizon , die aldaar een tweede bicbt- Punt bepaald ,

waar yit men de Grond - Lichtſtraal - Limiën bald ,

gelykin de volgende 23fte en :21le. Lasſen zal sadngea

weezen worden . * olirovod et nos

She oncomot , air

TOTS 17 T 89191 1900

chi pahimoi 10b 0907

Crinosiitid,

"OT " Rimanini

Situb moltopro

(132

TWEE
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TWEE EN TWINTIGSTE LES

PLAAT LVII.

an

Fig. 1.0

70

i De Slag - Schaduwen der Voorwerpen , wel.

ken vlak van achteren door de Zon be

ſchcenen worden , perſpectivisch af.

tebeelden . ; AM

De Zon veronderſtellende zo hoog

te ſtaan , dat ze in ' dit Geval niet

kan gezien worden ; 200 laat"Lood.

Linien vallen uit de Toppen der

Voorwerpen , ( zynde hier vier

vlakka Pyramiden , waardoor der

zelver: Middel ·Punten bepaald wor •

den .

Door deze Punten haald uit het Oog.

Punt de Oogſtraal-Lipiën 0 0.0 5.Oc. 2.

Ter plaatſe daar deze Linien de

Grond. Linie der Opening raken , te

weeten in
e.f.g. b.

haald Lood - Liniën opwaards tot

aan de bovenſte Sluit - Linie der Ope

ning , komende aldaar de Punten i.k. l. m .

Uit deze Punten trekt over de Top

pen der Pyramiden de Linien iai kb.lc. md.

Deze en de Oogſtraal . Lipiën door

fnyden elkander in de Punten a , b , c.d .

en bepaalen dus de Lengte der Slag

Schaduwen.

Van

1
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Van de onderste Hoeken der Pyrami

den trekt naar de evengeinelde Pun.

' 'ten rechte Linjën ; Zo word daar.

door de Gedaante en Situatie der

Slag - Schaduwen in dit Geval be

paald.

AANMERKING.

aan

Men beeft in deze Les de Licbtſtraal - Liniën ge

baald uit de Punten i. k . l. m . ait vind plaats , wan

neer men geen zekere Zons Hoogte veronderſteld ; maar

deze bepaaldzynde , moet men op bet Oog · Punt eene

Loot - Linie zetten , en op dezelve de Hoogte der Zon .

ne plaatſen , gelyk in deze Les het Stipboven

eigentlykde Zons- Plaats aar.wyst. Uit dit bepaalde

Licht - Punt over de boven Hoeken der Doorwerpen

Je Lichtſtraal - Liniën gebaald zynde , worden de

Slag - Schaduwen in dit Geval even zo lang als ze TILL

zyn ; maar indien men bier bet evengemelde Stip , dat

:de Zon's-Hoogte, of 't Licbt.Punt, bocger oflaager

wilde plaatſen , zo zouden de Lood Liniën , uit e. f.

g . b. opgebaald , hier niet te palle komen.

DRIE EN TWINTIGSTE LES.

PLAAT LVII.

Fig. 2

De Slag -Schaduwen der Voorwerpen , door de Zon

overhoeks van vooren beſcheenen , doorzicht

kundig te vertoonen .

Bepaald op de Horizont - Linie het zo

gepaamde Licht- Punt

H Laat
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Laat uit hetzelve eene Lood. Linie val.

len en plaatst op dezelve het tegen

over geſtelde Punt der Zonne
b .

Hoe laager men dic Punt zet , hoe hoo.

ger men de Zon veronderſteld te

Itaan .

Haald uit de onderſte Hoeken der Voor

werpen
A. B.

naar het Licht - Punt

de Gropd . Lichtſtraal - Liniën .

Laat uit het bovenſte Punt van 't Voor

werp
* } C.

eene Lood - Linie vallen tot op den

Grond , welke aldaar het Midden be

paald.

Uit hetzelve haald insgelyks eene

i Grond - Lichtſtraal- Lidie naar hec

Licht - Punt

Trekt nu ook uit de bovenſte Hoeken

der Voorwerpen naar het tegenover

geſtelde Zonne - Punt b .

de boven -Lichtſtraal Linien ;

Deze en de Grond . Lichtſtraal. Li.

niên doorſnyden elkander in de Pun

ten c.d.efig.b.i.

Zynde dusde Slag -Schaduwen bepaald :

door de Punten : 1 kodel.nfg brh. o ip.

C

T

VIER

1
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VIER EN TWINTIGSTE LES

PLAÁT LVIII.

4

co

Fig. I.

De Slag Schaduw van cen vierkant Blok , door de

Zon overhoeks van achteren beſcheenen , pero

spectiviſch aftebeelden.

Bepaald , naar Willekeur hoog ; of

laag ; het Zonne - Punt

Haald uit hetzelve over de boven Hoe.

ken van 't Blok de Lichtſtraal - Li.

niën .

Laat uit het opgemelde Zonne - Punt

tot op den Horizon eene Lood - Linie

vallen , bepaalende aldaar het Grond

Licht - Punt

Trekc uit hetzelve over de onder Hoe.

ken van't Blok de Grond- Lichtſtraal

Liniën .

Deze en de eerſtgemelde Lichtſtraal.

Liniën doorſnyden elkander in de

Punten b , c.d.

Haald dezelven te zamen , volgens Aan.

wyzing op de plaat ; zo is de Slag.

Schaduw regelmatig afgebeeld.

De Lichtſtraal Linien

bepaalen de Slag - Schaduw van 't ach.

ter Gebouw.

AANMERKING.

1

Schoon bet zeker is , dat de Zonne . Straalen altoos

parallel op de Voorwerpen vallen , gelyk wy ook

H2 daar
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daarvan een Voorbeeld in de Twirtigſte Les PI LVI.

Fig. 1. gegeeven bebben ; 20 moet men eventuel in

zulke Gevallen wanteer de l'ooruerjen vlak van

vooren , of van achteren ; of ook overboiks vin vuoren

en van achteren door de Zun belcbeenen worden , ket

Zonne - Licht als een punt aanmerken , waruitmen

de Lichtſtraalen over de Vaur werpen baald , welken .

alsdan zekerlyk niet parallel loopen. Men denke niet

dat dit ongerymd zy ; want nlle inderdaad evenwy

dige Linien der Voorwerpen , ſchynen in een Punt

te zamen te loopen , wanneer ze na ons toe gaan , of

van ons weg wyken! By Voorbeeld : als men eene

Straat , of Laan , welker Zyden wezentlyk parallel

loopen , naar de Regelen der Doorzicbikunde, dat is :

natuurlyk, wil afbeelden ; zo moet men noodzaaklyk

de gemelde Zyden ricar een Punt baalen , 20 dat bet

ſcbynd , als of ze eindelyk in betzelve zouden by

elkander komen ; -fcboon die Straat , of Laani , achter

aan even 20 wyd is , als van vooren . Dus is het ook

met de Zonne - Straalen geleegen , welken van ons

weg wyken , of na ons toe komen , maar wanneer merzi "

ze recbt op Zyde ziet , dan vertoonen ze zich zeker

lyk evenwydig

$

Pan
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Van de Slay - Schaduwen , door hetDag.

Licht veroorzaakt.

VYF EN TWINTIGSTE LES.

PLAAT LVIII:

Fig . 2 .

De Schailuwen door het Dag - Licht veroorzaakt , das

door een open Venſter in een Vertrek valt per

Spectiviſch te vertoonen .

Het opene Venſter zy A.

Haald uit de onderſte achter Hoeken a.b.

door de twee onderſte voor . Hoeken

de Lipiën ad. ep bc.

Trekt uit den boven - Hoek e.

over den onder . Hoek f.

Insgelyks uit den boven . Hoek

over den onder - Hoek

Lichtſtraal -Liniën , welken de on

derſte Liniën doorſnyden in de Punten c.d.

Dewyl nu het Punt
6 .

aan den Voet der Zy - Muur ſtaat; zo

haald uit hetzelve cene Lood - Linie

opwaards tot aan de Zoldering der

Kamer , makende aldaar het Punt

Haald van daar cene horizontaal - Linie

tot aan 't Vierkant van 't Tafereel,

dewyl aan die Zyde geen Muur is ,

anders zoude ze langs dezelve neder

loopen tot op den Grond en weder

OIRH 3
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om te zamen komen met die hori.

zontaal - Linie , welke men op den

Grond moet haalen door de Punten C. en de

Het Perk , dat door deze Linie inge.

flooten word , is Schaduw

Om den Kern van deze 'Schaduwe te

vinden , haald uit den boven - Hoek

over den onder' . Hoek 8

eene Linie die op den Grond de

Lipie b. c .

doorſnyd.

Trekt door deze Snyding op den Grond

eene horizontaal-Linie tot aan de Zy.

Muur ; van daar eene Lood-Linie tot

aan de Zoldering , langs deze weder.

om eene horizontaal -Linie tot aan 'c

Vierkant , zo geeft dit de Kern.

Schaduw.

Trekt verder uit het Punt

in 't Vak van 't Venſter tot aan den

voorſten Rand eene Linie , parallel

met de Linie e.f.

makedde in 't Venſter de Hoek-Scha.

duw

Trekt uit het Punt

eene horizontaal - Linie aan de achter

Muur , Itujtende tegen de Zy -Muur

in 't Punt k .

Haald uit het oog Punt door het even

gemelde Punt k

eene Linie tot aan de Lipie
c. lg

i komende aldaar het punt

Van daar haald langs de Zy -Muur ,

parallel met de Linie f .

eene andere Linie , die hier tegen 't

Blok aanloopt; zynde alles , wat aan

de

g ..

m .

i
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b. n.

Po

' t Blok

de Linker Hand dezer Linie is , eene

flaauwe Schaduw .

Om de Schaduw van het even gemelde

Blok te vinden : haald uit den Hoek -b.

over den voorſten onder Hoek van ' t

Blok de Linie

Op het Pupic

zet eene Lood - Linie.

Haald uit den Hoek

over den Hoek van

Insgelyks uit'den Hoek 9.

over den Hoek

• Lichtſtraal - Linien , dezen doorſny.

den zich op de evengemelde Lood

Linie in

Zynde dus de Schaduw van 't Blok be .

paald .

De Kern dier Schaduwe word dezer

wyze gevonden :

Haald uit den Hoek

over den Hoek

Insgelyks uit den Hoek

over den Hoek

Lichtſtraal-Linien , welken zich door

fnyden in 't Punt

Laat van daar eene Lood . Linie vallen

tot op den Grond

Trekt uit 's Venſters onderſten Hock

over den voorften onder Hoek van

't Blok , eene Linie , die de laatſtge

melde Lood . Linie doorſnyd in 't Punt

waardoor de Kern - Schaduw van 't

Blok bepaald is.

De Schaduwen van den Balk aan de

Zoldering vind men dusdanig :

Trekt uit den Hoek. 9.

overH4

o
v
e
r
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9. W.

1

over ' s Balks voorſten onder . Hoek

de Linie

Van 'c Punt , daar deze Linie aan de

Zoldering ſtuit , namelyk in

haald eene horizontaal - Lipie langs

denzelven tot aan 't Vierkant ; zo is

de flaauwe Schaduw des Balks bepaald.

Derzelver Kern word gevonden door

uit den Hoek

over den voorſten onder - Hoek des

Balks eene Lichtſtraal .Linię tę haa.

len , die aan de Zoldering ſtuit in ' c

Punc

En van daar eene horizontaal - Linie te

trekken tot aan 't Vierkant , of Sluit

Linie yan 't Tafereel, gelyk ditin de

Afbeelding kan gezien worden .

Po

ZES EN TWINTIGSTE LES

PLAAT LIX.

Fig . 1 .
✓

De Slag - Schaduw van een vierkant Blok , veroor;

zaakt door het Dag - Licht , dat vlak van ach

teren door eene Opening invalt , regel

matig te vertoonen .

Trekt uit den Hoek

over den eenen rechter en twee

linker Hoeken van 't Blok de Licht

ſtraal Linie

Insgelyks uit den Hoek

over den eegen linker- en twee rech :

ad. ab.ac.

ter
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i .

ter Hoeken van 't Blok de Licht

ſtraal-Liniën eb.ef.eg.

Haald ook uit den onderſten
Hoek der

Opening

over den onderſten eenen rechter- en

twee linker Hoeken van hec Blok de

Grond - Lichtſtraal- Lipiën id. ib.ic.

Als mede uit den Hoek k.

over den onderſtep eepen linker. en

twee rechter Hoeken de Grond-Licht

ſtraal . Liniën
kb.kf.kg

Alle deze Lichtſtraal - Linien doorſny

den elkander in de Punten c.b.b.d.f. &

waardoor de begeerde Slag - Schaduw

bepaald , en teffens derzelver Kern b.d.

aangeweezen
word.

ZEVEN EN TWINTIGSTE
LES

PLAAT LIX.

Fig. 2.

De Slag - Schaduw van een vierkant Blok, ' t welk

door twee Venſters tegelyk gedaagd word

doorzichtkundig aftebeelden .

3

De Behandeling dezer Les in allen

deele dezelfde zynde , als de naaſt

voorgaande , gelyk uit de Afbeel.

ding blykt; zo valt hier niets meer

aantemerken , dan dat de Kern -Scha

duw

in dit geval eene driekante Gedaan.

te verkrygt , 'twelk daarby toekomt,

dat het Dag Licht door twee Openin

gen tegelyk op het Blok valt.

a , b.c.

H5 AAN
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AANM E R K I N.Go

. :

De Slag -Scbaduwen , door 't Dag.Licht veroorą

zaakt , konnen op veelerbande Manier , door de Me

dewerking derOmſtandigbeeden , ofſterker , offlaau

wer te voorſcbyn komen. Want voor eetſt is. bet

Dag-Licht zelfs niet altoos even ſterk, maar zom

tyds, by domkeze: eri betrokkene Łucht 20 zwak , dat

daardoor de Voorwerpen bynaa geene Slag - Scbadu

puen konnen maken ; in tegendeel zyn deze zo veel

te ſterker , wanneer de Eucbt belder is en door de Zon

perlicbt word. Ten tweeden: vertoonen ze zich ook

terker , of ftaatwer. in een Vertrek naar maate

hetzelve meer , of minder donker isa Ten derden moet

men ook in Aanmerking neemen , dat de Reflexiën

der Muuren , Vloeren , Zolderingen , enz. zo wel op

de Slag- als eigeneSchaduwen der Voorwerpen wer

hen . Doch vermits deze Stoffe , niet zo wel tot de

Doorzichtkunde , als wel eigentlyk tot de Regelen der

Sabilderkonſt beboond , zo zullen wy dezelve bier niet ,

Eerder uitbreiden .

your

Van de Slag -Schaduwen bay den Maane

Schyn.

ACHT EN TWINTIGSTE LES

PLAAT LX.

De Slag-Schaduwen der Voorwerpen , door 't Eiche

der Maan veroorzaakt , regelmatig te vertoonen .

De Regelen , welken hiervan konnen gegee

Ten worden , zyn genoegzaam dezelfden , als

die
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1

die wy reeds by 't Verhandelen der Slag - Scha

duwen , door 't Zonne -Licht veroorzaakt, heb :

ben bygebragt. Wel is waar , dat de Maan veel

kleiner is , dan onze Aardkloot, en dat gevolg .

lyk de Licbtſtraalen der Maan niet parallel 0

ver denzelven konnen heene (tryken ; maar wan

neer men de ſchaduw - werpende aardſche Li

çhaamen , hoe groot ze ook immer zyn , by's

Lichaam der Maan vergelykt, zo hebben ze by:

naa geene , ten minſte geene aanmerkelyke Groot

te , en konnen ſlechts als Stippen aangenomen

worden , welker Slag Schaduwen gevolglyk te

kort zyn, (ten Aanzien der Grootte van 'c ver

lichtend Lichaam , waardoor ze ontſtaan ,) dan

dat men haare Verſmalling aan de Uiteindens

zoude konnen merken , weshalven ze zich ge

noegzaam als parallele Schaduwen vertoonen.

Vermics dan hieruit volgd , dat men in dien

Opzichte de Lichiffraalen der Maan nict anders,

dan als parallel lopende Liniön kan aanmerken ;

20 inoet men de Slag . Schaduwen der Voorwer

pen ,
die door dit Licht veroorzaakt worden

volgens dezelfde Regelen vinden en bepaalen ,

welken wy in de vorige Leſen over de Slag .

Schaduwen , die door het Zonne Lichtontſtaan ,

gegeeven hebben.

De breede lichie Straal , die zich recht onder

de Maan in 't Water vertoond , is eigentlyk

derzelver Spiegeling , wanneer het Water kab .

beld, of in Beweeging is , welke Straal piet na

het Oog -Punt loopt; maar de Maan in ' t opko

men , of nog in den Horizon zynde , wykt de

meergemelde Straal paar 't Oog -Punt en ſtrekt

zich over de geheele Oppervlakte van 't Water

uit , 't welk cene aangenaame Vertooning geeft.

In een ſtil Water ziet men duidelyk de eigent

lyke Gedaante der Maan , en wel op dezelfde

Di.
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Diſtantie onder den Horizon , gelyk de Maar

boven denzelven ſtaat.

Onder de Konſtoeffenaaren is een Geſchil

over het al . 'of piet verbeelden der Maan in een

Schilderei . Lairelle beweerd ſtyf en ſterk het

laatſte , en boud het voor onnatuurlyk , als men

de Maan in een Stuk brengd ; de Reeden , waar..

op zyn Geroelen ſteund , beſtaat voornamelyk

daarin : dat men de Maan niet mag verkleinen ,

vermits men ze altoos even groot ziet, of men

zich eenige duizend Schreeden van haar ver

wydere , of cot haar nadere ; in der daad een

fichre Reede ! Die vermaarde Schilder moet

zekerlyk , toen by dit ſchreef , niet daarom

gedacht hebben , dat cen Schilderei eigentlyk

niets anders is , dan : eene Vertooning der zicht

baare Voorwerpen in 't kleine , naar dezelfde Even .

Teedigbeid , gelyk ze zich wezentlyk aan ons Oog

coordoen , en dat onder alle die zichtbaare Voor

werpen de Maan allezins mede behoord . Zo

wel als men nu eenen Tooren , Boom , Huis ,

Wolk , enz. in 't kleine mag vertoonen , al zo

wel mag men ook de Maan in 't kleine afbeel

den , doch wel te verſtaan , naar dezelfde Pro

portie , die ze by het Voorwerp ſchyod te heb

ben , dat men te gelyk met de Maan ziet , en

op Tafereel wil brengen. Deze Proportie

kan gemakkelyk gevonden worden , door het

éen en ander Gedeelte van zulk een Voorwerp

by de Maan-Schyf, zo als ze zich dan vertoond ,

te vergelyken; ja men kan die Evenreedig

heid zelfs met den Paſſer meeren , wanneer

men denzelven dicht aan 't Oog houd , en als

dan de Punten zo ver opend, dat men 'er de

Maan . Schyf cuſtchen vat , en met deze Ope

ning dan , den Paffer nog aan ' t Oog houdende

zeker Gedeelte van een voorwerp meet , dac

zich
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zich daaromtrent bevind. Ik zal de Nietigheid

van 't Voorgeven , dat men de Maan niec mag

verkleinen en in een stuk brengen , nog nader

aantoonen . Het is bekend , dat men een le

zicht piec accurater en in zyne waare natuurly.

ke Evenreedigheid kan teekenen , dan doormid

del eener Camera obſcure ; men plaatſe dan deze

Machine by heldere Maaneſchyn zodanig , dat

nevens andere Voorwerpen tegelyk ook deMaan

op 't Glas valle , zo zal zich derzelier Beeld in

zyne waare Proportie by de overige Voorwer:

pen vertoonen , en wel zekerlyk verkleind. Vera

plaatſt men ou die Machine , her zy eenige dui

zend Schreeden , ' ja Roeden , verder van de

Maan af, of na dezelve coe , zo is het zeker ,

dat haar Beeld -altoos dezelfde Grootte zal

houden , echter blyft het ook verkleind , en ſtaat

by dit , of dat Gedeelte van eenig Voorwerp

in zekere Proportie . Wat Ongerymdheid ſteekt

'er dan id als men de Maan in eene Schilde.

rci . vertoond ? Zoude Iemand 'er tegen in wil

len brengen , dat men ze daarom uit het Stuk

moeſt laaten , wyl haare Klaar en Helderheid

door geene Couleur kan nagebootſt worden ;

zo antwoorde ik : dat men dan honderd andere

Dingen ook niet in Schilderciön mag vertoo

nen. Het Vuur , de Vlam van eene Kaars ,

Lamp en Vlambouw ; de gloeijende Kanten der

Wolken ; de fchiccerende Gluns der Glafen in

een Venſter , daar de zon op ſchynd ; de Weer

ſchyn der ZydeKleederen , ja mecft alle nacuur.

Ivke Voorwerpen konnen door geene Couleuren

20 volmaakt en levendig nagebooit worden,

gelyk ze zich wezentlyk in de Natuur zelfs 'voor.

doen ; maar mag men ze daarom niet zo naa ,

als doenlyk , in Schildereiën af beelden ? dan

diende men 'er genoegzaam niets in se brengen.

De
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De .Vraag derhalven yan het niet of al voto

beelden der Maan in een Stuk is , myns bedun .

kens , ten eenemaale overtollig. Men voege

hier by : dat zekerlyk het prachtig Beeld der

Maan , inzonderheid als ze vol is , zich recht

Majeſteuſch voordoed , en den Aanſchouwer

als vervrolykt, waarom zoude men dan zonder

Grond (gelyk ik aangetoond hebbe ) dit over

heerlyk Voorwerp der Natuur uit de Schilde .

reiën verbannen

Mogelyk zoude men my ook konnen tegen .

werpen : dat de Maan , in een Stuk Schilderei

gebragt , te veel van haare eigene Helderheid

zoude verliezen , vermics dan de Voorwerpen ,

rondsomn dezelve" geplaatſt , te veel Licht

van haar ontfangen ; hierop dicod: dat dit niet

met de Regelen der Natuur ſtrydig is , want

dikwils zyn de verlichte Voorwerpen veel hela

derder en treffender voor 's Oog , dan het oor.

ſpronkelyke Licht zelve , gelyk men dit zom

tyds ziet in 's Water , op de Kanten der Wol.

ken , die omtrent de Maan ſtaan ; in Spiegels ,

of andere witte en blinkende voorwerpen . Het

is en blyft dan eene vaſte Waarheid : dat men

in ' t Nabootſen der Natuur alleszins haare ei.

gene Regelen moet gade Naan , en geene nieu.

we tegenſtrydige ſmeeden. Zeer ongerymd is

het derhalven , wanneer men zommige Konit:

peffenaars hoord zeggen : dat men nu en dan ge

noodzaakt zy , de Natuur te verbeeteren ; maar

ik geloof, dat zulke Lieden de waare Schoon

heid in die gewaande Gebrekkelykheid der Na.

tuur piet kennen. De Natuur alleen te volgen ,

is ten allen Tydede Richtſnoer geweeſt , die

de vermaardſte oude Meeſters in 't Oog bebben

gehouden , en waardoor hunne Stukken zo lui

ftersyk uitgevallen zyn , dat wy ze thans met
Ver

1

1
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Verwonderingaanſchouwen .Op hetzelfde Voets

ſpoor , en in diezelfde Regel diend men zeker

lyk die groote Mannen nacevolgen , wilmen an

ders in de kopft tot een aanzienlyken Trap van

Volmaaktheid geraaken.

Voor het overige is , omtrent het Verbeeidep van

een Maane- Schyn , myne Meening geepzins ,

dat men altoos de Maan in 'c Scuk moeft brem

gen , neen , men kan dit doen , of laaten paar

eigen Welbehagen. Ik hebbe maar , op goede

Gronden , willen beweeren , dat het niet-ver

beelden der Maan in een Schilderei geenszins

noodzaakelyk is , Uit dien hoofde , en tot meer

der Verluſtiging -hebbe ik ook op onze tegen

woordige laatſte Plaat (wee Maane- Schyncies

boven elkander vertoond ; het eené zonder , en

het andere mec de Maan.

E IN DE

!

.
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BERICHT AAN DEN BOEKBINDER.

De Plaaten moeten alle achter den Letter

druk gebonden , en het wit Papier , dat aan de..

zelven is zodanig gevouwen worden , dat in de

Plaaten zelfs geenePlooi kome.
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