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4. Projecção Paralela ou Cilíndrica (Perspectiva Rápida)
Posições do objecto em relação ao plano de projecção diferente das posições conducentes às Projecções Ortogonais Múltiplas (Vistas), isto é, com ângulos entre os eixos dos
referenciais associados ao objecto e ao plano de projecção diferentes de 0º, 90º ou 180º conduzem a outros tipos de projecção paralela. Conforme a direcção das projectantes,
assim será ortogonal ou oblíqua e simula a duas dimensões a percepção espacial dada pela visão.
Esta representação por resultar de projectantes paralelas corresponde, como se referiu, a uma situação irreal (observador a uma distância infinita do plano de projecção) mas
inequívoca do ponto de vista técnico.
Estes modos de representação que permitem uma visualização global  dos objectos,  e a que corresponde apenas uma projecção e consequentemente um único plano de
projecção, são vulgarmente designados de perspectivas rápidas.
Esta designação deve-se à relativa facilidade e "rapidez" com que se obtêm, face à morosidade da perspectiva rigorosa (projecção central).
 
[A descrição e análise da Projecção Central, de momento não está disponível neste "sítio"]
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4.1. Oblíqua  (Cavaleira, Gabinete e Militar)  
Na projecção oblíqua (projecção cilíndrica de projectantes oblíquas ao plano de projecção), a face do objecto paralela ao plano de projecção (ângulos entre os eixos dos
referenciais associados respectivamente ao objecto e ao plano de projecção de 0º) aparece sempre em verdadeira grandeza qualquer que seja a direcção das projectantes.
Na realidade a perspectiva assim obtida, resulta das projecções de três eixos por forma a apresentarem dois ângulos de 135º e um ângulo de  90º, em que  (Fig. 4.1):
As alturas e larguras são marcadas em verdadeira grandeza, sendo as profundidades afectadas de um coeficiente de redução r = 0,5: perspectiva de gabinete, e r = 1,0:
perspectiva cavaleira.
Verifica-se que o prolongamento do eixo C coincide com o traçado da bissectriz do ângulo formado pelos outros dois e determina uma linha de 45º. A esta inclinação corresponde
o designado ângulo de fuga que pode assumir valores de 45º, 30º e 60º.Quanto ao coeficiente de redução r pode assumir valores de: 1, 0.75, 0.6, 0.5 ou 0.4.
A relação ângulo de fuga 45º vs. coeficiente de redução 0.5, é a mais frequente só sondo substituída quando se pretende criar algum efeito especial.
A utilização de outras relações reserva-se para casos de apresentação de eleitos particulares de alguma das faces, relativamente às outras.  
 

Fig. 4.1 -Obtenção da perspectiva de gabinete.
A - eixo das alturas; B - eixo das larguras; C- eixo das profundidades

 
 

 
 

4.2.  Ortogonal: Axonométrica (Trimétrica, lsométrica e Dimétrica)
Conforme referido, os diferentes tipos do projecção ortogonal axonométrica resultam para um feixe de projectantes paralelo (observador a uma distância infinita do plano de
projecção), das infinitas posições possíveis do objecto, isto é dos diferentes ângulos possíveis de estabelecer, entre os eixos dos referenciais associados respectivamente ao
objecto e ao plano de projecção.
São de considerar as situações já caracterizadas e a que correspondem as perspectivas (projecção paralela ortogonal axonométrica) Trimétrica, lsométrica e Dimétrica.
 

4.2.1. Trimétrica  

Esta perspectiva resulta do tacto de o objecto ter todas as faces contidas em planos oblíquos ao plano de projecção (Fig. 4.2)  
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