
Jak to robiłem...

To jest opis techniki jaką zastosowałem do kolorowania obrazków. UWAGA! Niebieski tekst
NIE jest linkiem do pliku, tego mi się nie chciało robić.

Czworościan
Zobacz proszę najpierw plik “czworoscian-wynik1.jpg”. Zaczynamy od państw leżących w ca-
łości na siatce (tzn. nie dotykających brzegów, odcinków AC, CE i EA). Pomijamy kawałek
oznaczony literą “X” (później domalujemy). mamy pomarańczowe, zielone i ciemnoniebieskie
pola.

Teraz zaczynają się pierwsze (łagodne) schody, bo trzeba pomalować państwa graniczące z kra-
wędziami siatki.
Zauważ proszę, że gdy wytniemy siatkę czworościanu i zegniemy są wzdłuż krawędzi BD, DF
i FB to punkty A, C, E złączą się tworząc wierzchołek czworościanu i następujące odcinki się
“zlepią”: DC i DE, potem FE i FA oraz BA i BC.

Weźmy na początek okolice punktu D. Po zgięciu krawędzi będzie on wierzchołkiem czworo-
ścianu. malujemy otoczenie D (na razie) na żółto bo widać, że po sklejeniu krawędzi ten żółty
obszar będzie otaczał wierzchołek D.
Na błękitno (też “na razie”) malujemy obszar otaczający ten żółty placek wokół D. Jego brzegi
też się “skleją”, prawda? Będą one tworzyć na czworościanie otoczkę wokół żółtego wierzchołka.

Analogicznie malujemy otoczenie punktu F i przechodzimy do wierzchołka B. Z żółtym oto-
czeniem nie ma problemu, ale potem mamy dwa obszary (zaznaczone kolorem szarym), które
są rozdzielone zielonym państwem. No ale ponownie - porównując miejsca, gdzie szare obszary
stykają się z krawędziami BA i BC wnioskujemy, że jest to to samo państwo, a w jego środku
leży biała (na razie) “wyspa”.

Zobacz teraz plik “czworoscian-wynik2.jpg”. Zamieniamy kolor szary na błękitny i wypełniamy
(np. na żółto) wspomnianą poprzednio białą “wyspę” i pole oznaczone “X”. Chodzi o to, aby
mieć nie więcej niż 4 kolory. Analizujemy rysunek dalej.

Zobaczmy okolice punkty F. Mamy tam jasno- i ciemno-szare państwa, których brzegi “skleją
się” przy klejeniu czworościanu. Podobnie skleją się dwie białe plamy na odcinkach FE i FA oraz
na odcinkach DE i DC. (Ta żółta kreska w okolicy punktu F narysowała mi się przypadkiem,
przepraszam ! Nie ma ona znaczenia.)

Zobaczmy, co się dzieje w punktachA, C, E. Te trzy punkty stworzą wierzchołek czworościanu.
Wobec tego trzy fioletowe fragmenty otaczające te punkty będą jednym państwem otaczającym
wierzchołek powstały z połączenia punktów A, C, E.

No i mamy całość pomalowaną, trzeba tylko pozmieniać szare i fioletowe barwy tak, aby ogra-
niczyć się do 4 kolorów.

Końcowy wynik jest w pliku “czworoscian-wynik3.jpg”. Musiałem trochę inaczej dobrać kolory,
aby nie stykały się państwa o jednakowej barwie.

Opis malowania sześcianów jest na następnej stronie, aby zmieścił się w całości.



Sześciany
Weźmy najpierw prostszą siatkę, tę na górze. Gdy ją wytniemy i zegniemy wzdłuż kreskowanych
linii to (na przykład) kwadraty DEFH i OLMN utworzą górna i dolną ściankę sześcianu, a
pozostałe kwadraty - ścianki boczne w taki sposób, że zetkną się punkty A i H oraz T i L.
Poza tym zetkną się: E i C, B i F, P i N oraz R i M. Należy o tym pamiętać dobierając
kolory państw, a najlepiej wydrukować sobie siatkę (z moimi literkami) i złożyć sześcian.

Zaczynamy od pomalowania “oczywistych” państw, czyli otoczeń punktów D, O, C, P, B, R,
H, L. Patrz proszę plik “szescian-wynik1.jpg”. Celowo użyłem różnych kolorów, ale za chwilę
się okaże, że tak barwnie nie jest, bo musimy “posklejać” wierzchołki i krawędzie sześcianu.

Oczywiste są klory w otoczeniu punktów D i O bo tworzą one wierzchołki sześcianu. Postaraj
się proszę tera jednocześnie z poprzednim otworzyć drugi załącznik “szescian-wynik2.jpg”.

Ponieważ punkty A i H zetkną się po złożeniu sześcianu musimy pomalować na fioletowo
otoczenie A. Zetkną się też punkty T i L, więc zmieniamy kolor niebieskiej okolicy punktu T
na zielony, taki jak w L.

Kolory punktów C i B “wymuszają kolory E i F, a kolor punktu P - kolor punktu N (punkty
R i L już mają ten sam kolor).

Ustalamy teraz kolory państw na krawędziach, które muszą się zetknąć. Krawędź AT zetknie
się z odcinkiem HL więc plamy państw po środku tych odcinków muszą mieć ten sam kolor,
powiedzmy pomarańczowy. Odcinek BC nałoży się na EF -użyjmy zielonego. Pokryją cię też
AB i FH, kolor ciemnobrązowy. Jeszcze odcinki PO i NO - kolor brązowy, oraz takie państwo
graniczące z CD, które - moim zdaniem - ciągnie się dalej na DE - kolor żółty.

Jest jeszcze jedno - brązowe - państwo na odcinku CD, które “pasuje” do różowego państwa
na odcinku DE i do różowego otoczenia punktów B i F. Te kolory też trzeba ujednolicić, ale
to już w końcowym pliku wynikowym.

Zostały “białe plamy” państw “wewnętrznych”. Teraz trzeba tę pstrokaciznę ujednolicić tak,
aby nie przekraczać ilości 4 kolorów. Rezultat końcowy masz w załączniku “szescian-wynik3.jpg”.

Podobnie postępujemy z siadką na dole.
Załączniki “szescian-dolny1.jpg”, “szescian-dolny2.jpg” i “szescian-dolny3.jpg” pokazują po-
średnie i końcowe stadia rysunku. Pozwól, że wymienię tylko odcinki i punkty, które się pokry-
wają, resztę już umiesz ):

Kwadraty w prostokącieAHKR tworzą boczne ścianki sześcianu, a kwadratyDEFH i RNOP
są górną i dolną ścianką.
Odcinek AR “klei się” z HK. Poza tym kleją się: CD i DE, NM i NO, BC i EF, AB i FH,
PO i ML, PR i LK. Mogłem się pomylić, ale najlepiej narysuj i wytnij sobie tę siatkę; złóż
sześcian.

Miłej zabawy !!

W razie pytań albo jak się pomyliłem pisz proszę na priv.

Pozdro - Antek


