Wykreślne metody projektowania profilu widowni1
Streszczenie: Do czasu rozpowszechnienia komputerowych technik graficznych
podstawowym narzędziem definiowania profili widowni były metody obliczeniowe,
gdyŜ tylko one dawały wymaganą dokładność w wymiarowaniu profilu. Metody
graficzne, znane od lat trzydziestych dwudziestego wieku, z uwagi na tradycyjne
sposoby kreślarskie były niewystarczająco dokładne dla celów wykonawczych.
Stosowano je jedynie w fazie wstępnej dla zdefiniowania ogólnej koncepcji rozwiązania. Rysunki wykonawcze poprzedzano zaś Ŝmudnym procesem obliczania,
rząd po rzędzie, parametrów profilu widowni. Obliczenia wykonywano za pomocą
suwaka logarytmicznego, wspomagając się specjalistycznymi tabelami liczbowy2
mi. Julian Brzuchowski , autor rozdziału o projektowaniu widowni, stanowiącego
część zbiorowego opracowania pod redakcją Romualda Wirszyłły pt. Urządzenia
sportowe, we wszystkich wydaniach tej ksiąŜki, w tym w wydaniu ostatnim z lat
osiemdziesiątych, podkreśla przewagę metod obliczeniowych nad graficznymi.
Dziś twierdzenia te utraciły aktualność. Komputerowe techniki graficzne stały się
bowiem podstawowym narzędziem projektanta widowni. Komputer rysuje i równocześnie liczy profile z nieograniczoną dokładnością, umoŜliwia teŜ precyzyjne
mierzenie i wymiarowanie, jak równieŜ kopiowanie i drukowanie. Powszechne
stało się trzywymiarowe, przestrzenne projektowanie. Istnieją programy umoŜliwiające tworzenie obrazów pola widzenia dla kaŜdego miejsca widowni, a nawet
animacji dynamicznej, odzwierciedlającej zmienny obraz ruchomej akcji toczącej
się na arenie. Treścią artykułu jest przedstawienie analiz, znanych od dawna, tradycyjnych metod wykreślania profili widowni w kontekście ich adaptacji do nowych, komputerowych technik graficznych. Autor prezentuje ponadto szereg własnych, rozszerzonych w stosunku do spotykanych w literaturze przedmiotu, objaśnień. Opisuje teŜ, opracowaną przez siebie i sprawdzoną w praktyce, nową metodę (metodę najdalszego oka) oraz autorską modyfikację metody Daniluka.
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Artykuł prezentuje część zagadnień stanowiących treść przygotowywanej przez autora
monografii pt. Optymalizacja parametrów widowni w projektowaniu wielkich obiektów sportowo-widowiskowych.
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Architekt Julian Brzuchowski (1909-1087) zajmował się naukowo teorią projektowania
widowni sportowych. W okresie po II wojnie światowej był jednym z uznanych specjalistów
w tej dziedzinie na terenie Polski. Działalność naukową łączył z aktywnością projektową.
Wspólnie z Ŝoną, arch. Danutą Bredy-Brzuchowską, zaprojektował i zrealizował wiele stadionów, z których największym był „Stadion Śląski” w Chorzowie.

