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A kocka párhuzamosan vetített képe - axonometria



A 3-dimenziós kocka (3-kocka) 3-dimenziós zonotope modellje (3-modell)



Victor Vasarely: Jel-szobor, Pécs, 1977
A csempék a Zsolnay gyárban készültek

(Hiányzó kockák a „térbeli” mozaikból - Koffka-kocka)



A kocka és elemeinek árnyékából kapható csempekészlet (izometria)



A 6-kocka általunk alkalmazott, azonos élhosszúságú 3-modellje. A főátló merőleges 
a felülnézet síkjára, az élek képei szabályos háromszögek hálózatát alkotják.



Az elemek lehetséges, eltérő alakú, izometrikus árnyékai szabályos háromszögek
hálózatára illeszkednek, ahogy azt a közönséges kocka esetében is láthatjuk.



Variációk hatszöghálós, periodikus, síklefedő csempeminta készítésére
az elemek helyettesítésével, átrendezésével és az alapegység forgatásával



Az előbbi alapegység és elforgatottjának sorrendi variációi



A modell kiinduló élei két, közös testátlójú, egymáshoz 
képest 60°-ban elfordított kockából is származtathatók.

(Két 3-kocka közös főátlójú 3-modelljéből.)



A 6-dimenziós kocka 0-5-dimenziós elemei 6-szoros forgás-szimmetria szerint illeszkednek 
a modellbe. A 6 alapél kombinációi 4-féle 3-modelljét adják a 3-kocka részeknek.



A 6-dimenziós kocka 0-5-dimenziós elemei 6-szoros forgás-szimmetria szerint illeszkednek a
modellbe. A 6 alapél kombinációi 3-féle 3-modelljét adják a 4-kocka részeknek és egyfélét
rendelnek az 5-kockához.



A vélhetően legsűrűbb térkitöltő mozaik a 6-kocka 3-modelljére alapozva
(Végtelen sok megoldás található. Olyan elrendezés is létezik, amely a 6-kocka és 
minden alacsonyabb dimenziószámú részének az előbb látott 3-modelljeiből áll.)



Az előbbi szerkesztésmódból következik, hogy minden csúcspont egymással 
párhuzamos, azonos távolságban adott síkokra illeszkedik és periodikus 

csempeminták jönnek létre a térkitöltő mozaikok síkmetszetein.



Ezek a mintázatok ismétlődnek az előbb megadott síkokon (0,1,2,3,2,1,0,1…).

Egy mozgó sík végtelen sok csempemintát hozhat létre a mozaik metszeteként.
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A többdimenziós kockák 3 dimentiós modelljei papírból is elkészíthetők.



Az előbb látott mozaik és néhány hozzáadott elem papírmodellekből építve

www.elmenymuhely.hu



Nagyon fiatal gyerekek is érzik, hogyan illeszthetők egymáshoz az elemek

www.elmenymuhely.hu



Periódikus térkitöltő mozaik Vasarely kockái és a 6-kocka 3-modellje alapján 



1. lépés



2. lépés



3. lépés



4. lépés



5. lépés



A vízszintes síkra szimmetrikus elemek elrendezése egyezik az előzővel.
Ez megkétszereződik a következő, hasonló rétegben.



A következő ábrákon láthatjuk az egyik fő vízszintes metszetet és az elemek 
tükrözött rétegeit módosítás nélkül, illetve az egybevágó, egymást érintő kövek 

átszínezésével, a jobb követhetőség érdekében. 

A különbség az egymásba átalakuló síklefedő mintázatok animációin látható, 
melyeket egy mozgó, vízszintes metszősík állít elő.
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Az átszínezett, tükröző főmetszetek és két hozzájuk közel eső metszet



Négy további főmetszet a mozaikból …



… és az ötödik. Ezek követik egymást tükrözött sorrendben.



Néhány példa a főmetszetek között létrejövő mintákra.



Victor Vasarely: Gestalt bleu, 1969



Példa a kép térbeli rekonstrukciójára: kockákból
(3-kockák egybevágó 3-modelljeiből) összeállítható alapegység



A kapcsolódó egységek periodikus kiosztása 



Az elöl- és hátulnézet szimmetria kapcsolata



2. alapegység, kockákból építve



2. kiosztás, elölnézet



2. kiosztás, hátulnézet



Signed Victor Vasarely, Duo-2, 1967
gouache/acrylic on Board

Ugyanaz a hálózat és hasonló foltminta
a 6-kocka modellrészeinek vetületeiből



A 6-kocka 3-modelljéből nyert elemkészlet a térbeli rekonstrukcióhoz 



Az eredetinél tágabb képkeretet választva, a középpontosan szimmetrikus mozaik 
periodikusan végtelenül ismételhető, a keretoldalakra történő tükrözésekkel.



Néhány lépés a kiosztásból



A végtelen mozaik részlete kisebb nagyításban



Ha a kocka egy lapja párhuzamos a képsíkkal, akkor a párhuzamos 
vetítősugarak a kocka képét cavalier axonometriában hozzák létre



A kocka élei és lapjai cavalier axonometriában,
síklefedő mintázatok szerkesztése a kapott csempékkel



Signed Victor Vasarely, Acrylic on wood sculpture, Felhoe, 1989



Vasarely képével kitölthető a sík, a síklapok tájolását váltakozva érzékeljük  



A csonkolt oktaéder a kocka és az oktaéder közös része.

Ez a félszabályos test önmaga tölti a teret.



A 6D kocka 3D modelljének héja a csonkolt oktaéder. Egy 3-dimenziós elem
3D modellje ezt a speciális cavalier axonometriát mutatja a felülnézetben.



Vasarely képének térbeli rekonstrukciója megépíthető az előbbi kockamodellel.


