МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Д.Ю. КАЛИНА, І.А. МАЛЯКОВА
НАРИСНА ГЕОМЕТРІЯ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ
„ІНЖЕНЕРНА МЕХАНІКА”

КРЕМЕНЧУК 2006

Калина Д.Ю., Малякова І.А.

Нарисна геометрія: Навчальний посібник для

підготовки фахівців за напрямом „Інженерна механіка”. - Кременчук: КДПУ,
2006. – 175 с.
Даний посібник відповідає типовій навчальній програмі Міністерства освіти і
науки для підготовки фіхівців за напрямом „Інженерна механіка”. В ньому
викладені теоретичні основи створення забражень, розібрані приклади
розвязання типових задач курсу. З ціллю закріплення вивченого матеріалу в
кінці кожного розділу наведені питання та завдання для самоперевірки.
Посібник може бути використаний студентами всіх форм навчання.

Рецензенти: В.Л. Мартинов
В.М. Чебенко
Кафедра інженерної та компютерної графіки

Затверджено методичною радою університету
Протокол №

від

_

Голова методради

проф. В.В. Костін

Кременчук 2006
2

До дисциплін, які складають основу інженерної освіти, входить нарисна
геометрія.
Предметом нарисної геометрії є викладення та обгрунтування способів
побудови зображень просторових форм на площині, а також способів
розвязування задач геометричного характеру за даним зображенням цих форм.
Зображення, побудовані за правилами, які вивчають у нарисній геометрії,
дозволяють уявити форму предметів та їх взаємне розташування у просторі,
визначити їх розміри, дослідити геометричні властивості, які притаманні
зображеному предметові.
Нарисна геометрія викликає посилену роботу просторової уяви, розвиває
її. Нарешті, нарисна геометрія передає низку своїх висновків у практику
виконання технічних креслень, що забезпечує їх виразність і точність, отже,
можливість виконання зображених предметів.
Вивчення курсу нарисної геометрії викликає у студентів певні труднощі,
повязані зі специфікою дисципліни та необхідністю докладання зусиль для
розвитку просторової уяви. На думку авторів, матеріал і структура
запропонованого посібника дозволить більш доступне та ефективне вивчення
даного курсу.
Навчальний посібник відповідає типовій навчальній програмі, яка
затверджена Міністерством освіти і науки для підготовки фахівців за напрямом
„Інженерна механіка. Також доцільно використання посібника студентами
інших спеціальностей, які вивчають дисципліну в меншому обсязі.
У посібнику виконано великий обєм графічного матеріалу, що дозволить
використовувати його як аналог або прототип під час виконання креслень. З
метою забезпечення самостійної роботи над вивченням курсу, особливо за
заочною формою, у посібнику наведено питання для самоконтролю, а також
типові задачі, розвязання яких дозволить ефективно вивчити дисципліну та
успішно виконати необхідний обсяг обовязкових графічних робіт.
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1 ЗАГАЛЬНІ ПОНЯТТЯ ПРО УТВОРЕННЯ КРЕСЛЕННЯ
Визначення креслення
Кресленням називають графічний документ, що містить зображення
предметів (деталей, вузлів, машин, будинків, споруджень тощо), виконаних з
урахуванням правил і вимог, що дозволяють однозначно розрізняти ці
предмети. Таким чином, процес виконання креслень оснований на знанні
спеціальних законів і вмінні використовувати їх під час виконання графічних
робіт. Теоретичною основою креслення є наука про методи зображення
геометричних фіґур на площині - нарисна геометрія.
До креслень ставлять ряд загальних вимог. Так, креслення повинне бути
наочним і давати чітке уявлення про зображуваний предмет. Креслення
повинне бути зворотним. Це необхідно, щоб за ним можна було точно
відтворити форму і розміри зображуваного предмета. Креслення повинне бути
простим для графічного виконання тощо.
Треба також зазначити, що знання графічних законів сприяють розвитку
просторового мислення, що є основою технічної творчості проектувальників,
конструкторів, винахідників і раціоналізаторів.
Основні елементи геометричного простору
В інженерній графіці геометричний простір розглядається як безліч
однорідних елементів. До основних формотворних елементів геометричного
простору належать точки, лінії (прямі й криві), поверхні (плоскі й криві).
Розрізняють

простір

евклідів

і

неевклідів.

Евклідів

простір

характеризується тим, що розташовані в ньому паралельні прямі чи площини не
перетинаються. Характеристики такого не враховують ряд інших геометричних
властивостей простору. У більш широкому розумінні ці властивості враховує
проективний простір, у якому паралельні прямі (площини) перетинаються. Ці
перетинання відбуваються у, так званій, невласній точці, що розташована в
нескінченності проективного простору. Як приклад можна навести дві
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паралельні площини Σ і Σi (рис. 1.1). Проведемо в площині Σ пряму k, а в
площині Σi - пряму l так, щоб вони були паралельні. У проективному просторі
ці прямі перетинаються поза власною точкою E∞. Далі в площині Σ проведемо
пряму m, а в площині Σi - пряму n так, щоб вони були паралельні. Ці прямі
також перетнуться поза власною точкою F∞. Зрозуміло, що невласні точки Е∞ і
F∞ визначають невласну пряму d∞. З огляду на те, що невласні точки належать і
площині Σ, і площині Σi, можна стверджувати, що невласна пряма також
належить цим площинам. Таким чином, ми маємо випадок, коли дві паралельні
площини Σ і Σi перетинаються по нескінченно віддаленій невласній прямій d∞.

Рис. 1.1
Характеристики проективного простору дозволяють у ряді випадків
спростити формулювання, прийняті для евклідового простору. Це можна
підтвердити

наступним

прикладом.

В

аксіомах

евклідового

простору

зазначається, що дві прямі визначають єдину точку, якщо вони не паралельні.
Для проекційного простору застереження "якщо вони не паралельні" втрачає
сенс.
У загальному випадку простір можна розглядати як нескінченний. Однак
геометричний простір може бути розглянутий з позицій розмірності. Так, безліч
положень точки, що переміщається в заданому прямолінійному напрямку,
утворить нескінченну пряму лінію, що являє собою одномірний простір. Якщо
ж пряму переміщати в заданому напрямку, не паралельному самій прямій,
утвориться нескінченна поверхня (у даному випадку площина), що являє собою
двовимірний простір. Задавши площині (поверхні) напрямок, не паралельний
їй, і переміщаючи її в цьому напрямку, отримаємо тривимірний простір. Таким
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самим шляхом можна отримати чотиривимірний і в загальному випадку
багатовимірний простір.
Візьмемо наступні позначення елементів простору. Точки будемо
позначати прописними буквами латинського алфавіту: А, B, С... чи цифрами 1,
2, 3...; прямі - малими літерами латинського алфавіту: а, b, с..., а площини великими буквами грецького алфавіту: θ, Σ, Ω... Між елементами простору
існують наступні відношення.
Тотожність позначається знаком ≡, наприклад А ≡ В. Це позначає, що
точка А збігається з точкою В.
Приналежність позначається знаком €. Наприклад, А € а позначає, що
точка А належить прямій а.
Паралельність позначається знаком ||. Наприклад, K || l позначає, що
пряма K паралельна прямій l.
Перпендикулярність

позначається

знаком

_|_.

Наприклад,

a_|_Σ

позначає, що пряма а перпендикулярна площині Σ.
Над елементами простору можна виконати операцію з'єднання, що
позначають знаком U. Наприклад, запис А U В = а позначає, що в результаті
з'єднання точок А і В отримана пряма а. Операцію перетинання позначають
знаком ∩. Запис m ∩ n = K позначає, що в результаті перетину прямих m і n
отримана точка К.
Геометричні тіла і їх відображення
Геометричне тіло розглядають як безліч усіх приналежних йому точок,
поєднаних між собою й обмежених у просторі відповідним чином. Воно може
переміщатися в просторі без зміни взаємного положення його елементів.
В інженерній графіці розглядаються одновимірні тіла (відрізок лінії),
двовимірні (плоска фігура, частина поверхні), тривимірні (будь-яка об'ємна
фігура). Основними предметами зображення на плоских кресленнях є
тривимірні геометричні тіла, що оточують нас у реальному тривимірному
просторі.
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Складні геометричні тіла можна розглядати і як складені з більш простих
тривимірних фігур, що визначаються основними формотворними елементами
простору - точками, лініями, поверхнями.
Геометричні тіла на кресленнях одержують методом відображення.
Відображення геометричного тіла - це поняття, відповідно до якого кожній
точці тривимірного простору відповідає конкретна точка двовимірного
простору на кресленні. Відображення геометричних тіл може бути виконане на
площину

чи будь-яку іншу поверхню. У курсі інженерної графіки

розглядається відображення геометричних тіл на площину. Зображення
геометричного тіла на площині можна одержати шляхом проеціювання його
точок на цю площину.
Геометричний зв'язок між геометричним тілом, розташованим у просторі,
та його відображенням на кресленні на площині встановлюється за законами
проеціювання, що базуються на принципі взаємооднозначної відповідності.
Питання для самоперевірки
1. Що таке креслення?
2. Що є теоретичною основою креслення?
3. Які вимоги висуваються до креслень?
4. Дайте визначення простору.
5. Чим відрізняється проективний простір від евклидова?
6. Охарактеризуйте одновимірний, двовимірний, тривимірний простір.
7. Як позначаються елементи простору?
8. Які існують відношення між елементами простору?
9. Які операції виконуються над елементами простору?
10. Що таке геометричне тіло (фіґура)?
11. У чому полягає метод відображення?
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2 ЗОБРАЖЕННЯ ОБ'ЄКТІВ ТРИВИМІРНОГО ПРОСТОРУ
Метод проекцій
Теоретичні основи побудови креслення в інженерній графіці базуються на
правилах побудови зображень, основаних на методі проекцій. Зображення
об'єктів тривимірного простору на площині одержують методом проеціювання.
Проеціювання - це процес, у результаті якого одержують зображення, які є
проекціями на площині.
Апарат проеціювання містить у собі зображувані об'єкти - точки А, В,
проеціюючі промені та площину проекції П', на якій виходить зображення
об'єктів (рис. 2.1). Процес проеціювання полягає в проведенні проеціюючих
променів через задані точки до зустрічі з площиною проекцій. Точка перетину
променя з площиною проекцій визначає проекцію цієї точки. Так, проекцією
точки А є точка А', тобто [і ~ A; і ∩ П' = А']. Проекцією точки В є точки В',
хоча проекція точки В, що лежить у площині П', збігається із самою точкою.
Щоб одержати проекцію якої-небудь фіґури, необхідно побудувати проекції її
характерних точок і з'єднати їх на кресленні відповідними лініями.

Рис. 2.1
Способи проеціювання
Побудувати проекції предметів на кресленні можна двома способами:
центральним і паралельним.
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Сутність центрального способу проекціювання полягає в тому, що всі
проеціюючі промені виходять з однієї точки Р, яку називають центром проекцій
(рис. 2.2). Отримані проекції А', В', С' називають центральними проекціями
точок А, В, С.
Сутність паралельного способу полягає в тому, що всі проеціюючі
промені проходять паралельно наперед заданому напрямку s, а значить і один
одному (рис. 2.3). Це можна уподібнити випадку центрального способу
проеціювання, коли центр проекцій P вилучений у нескінченність і всі
проекціюючі промені стають паралельними.

Рис. 2.2

Рис. 2.3
При побудові проекцій А', В', С' цим способом вони називаються
паралельними проекціями точок А, В, С.
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При проеціюванні сукупність проекціюючих променів утворить різні
геометричні фіґури. При проеціюванні прямої лінії - це площина (рис. 2.4), при
проеціюванні ламаної – поверхня призми чи піраміди (рис. 2.5), при
проеціюванні кривої - конічна чи циліндрична поверхня (рис. 2.6).

Рис. 2.4

Рис. 2.5

Рис. 2.6
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Властивості проекцій
Проекції, отримані при центральному і паралельному проеціюванні,
мають ряд властивостей.
Проекцію точки є точка. При заданому центрі Р (чи напрямку s)
проеціювання будь-якої точки А простору відповідає на площині проекцій П'
єдина точка А'. При цьому проекція точки В, що лежить у площині проекцій,
збігається із самою точкою ( рис. 2.1).
Проекція прямої є пряма. На рис. 2.4 промені, що проеціюють пряму m,
створюють площину Σ, яка перетинає площину проекцій П' по лінії m', що є
проекцією на площину П'; Σ ~ m; S ∩ П = т'. Проекція прямої визначена,
якщо відомі проекції хоча б двох її точок (рис. 2.7). Якщо в просторі пряма
паралельна площині проекції П', то її проекція паралельна самій прямій
(рис.2.8). При цьому при центральному проекціюванні проекції відрізків
пропорційні до самих відрізків, а при паралельному - рівні їм.

Рис. 2.7
При паралельному проекціюванні зберігається відношення величин
відрізків прямої і їх проекцій (рис. 2.9): АВ/ВC = А'В'/В'С.
При паралельному проеціюванні проекціями паралельних прямих є прямі
паралельні (рис. 2.10). Якщо прямі m і n у просторі паралельні, то і

їх

проеціюючі площини, що проеціює, Σm і Σn теж будуть паралельні. При
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перетинанні їх із площиною проекцій П' одержуємо m' || n'.

Рис. 2.8

Рис. 2.9
Проекцією площини є площина проекцій. Площина складається з
нескінченної безлічі точок. При проеціюванні цієї безлічі точок, проеціюючі
промені заповнюють увесь простір, а їх точки перетинання з площиною
проекцій П' - усю площину проекцій.
Оскільки положення будь-якої площини в просторі визначається трьома її
точками, що не лежать на одній прямій, то проекція трьох таких точок площини
(рис. 2.11 а) установлює однозначну відповідність між проеціюючою
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площиною і площиною проекцій П', що дозволяє визначити проекції
(рис.2.11, б) будь-якої точки D чи прямої цієї площини.

Рис. 2.10

а)

б)
Рис. 2.11
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Якщо площина паралельна площині проекцій, то проекції її плоских фіґур
при центральному проеціюванні подібні до самих фіґур (рис. 2.12 а), а при
паралельному - рівні їм (рис. 2.12 6).

Рис. 2.12
Якщо площина кута паралельна площині проекцій, величина проекції кута
і при центральному, і при паралельному проеціюванні дорівнює натуральній
величині. На рис. 2.12, a кут ABC = куту A'B'С', тому що ∆АВС подібний до
∆А'В'С', а на рис. 2.12, б кут ABC = куту А'В'С', тому що ∆АВС = ∆А'В'С'.
При паралельному проеціюванні проекції фіґури не змінюється при
паралельному переносі площини і проекцій (рис. 2.13).

Рис. 2.13
14

Прямі та площини (поверхні) можуть займати в просторі проеціююче,
положення, якщо з ними збігаються проеціючі промені. При центральному
проеціюванні це прямі та площини, що проходять через центр проекцій,
пірамідальні й конічні поверхні, у яких вершини збігаються з центром
проеціювання (рис. 2.14). При паралельному проеціюванні - це прямі та
площини, паралельні напрямку проеціювання, призматичні й циліндричні
поверхні, ребра й твірні яких паралельні напрямку проеціювання (рис. 2.15).

Рис. 2.14

Рис. 2.15
Усі ці геометричні фіґури можна розглядати як такі, що складаються з
проеціюючих променей, кожний з яких зображується точкою. Звідси випливає,
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що проекціями прямих, площин, поверхонь, що займають проеціююче
положення є точки або лінії їхнього перетину з площиною проекцій
("вироджені" проекції).
Ортоґональні проекції
Ортоґональне

(прямокутне)

проеціювання

є

окремим

випадком

проеціювання паралельного, коли всі проеціюючі промені перпендикулярні до
площини проекцій. Ортоґональним проекціям притаманні всі властивості
паралельних проекцій, але при прямокутному проеціюванні проекція відрізка,
якщо він не паралельний площині проекцій, завжди менша за самий відрізок
(рис. 2.16). Це поясняється тим, що сам відрізок у просторі є гіпотенузою
прямокутного трикутника, а його проекція - катетом: А'В' = ABcosα.

Рис. 2.16
При прямокутному проеціюванні прямий кут проеціюється в натуральну
величину, коли обидві сторони його паралельні площині проекцій, і тоді, коли
лише одна з його сторін паралельна площині проекцій, а друга сторона не
перпендикулярна до цієї площини проекцій.
Теорема про проеціювання прямого кута. Якщо одна сторона прямого
кута паралельна площині проекцій, а друга не перпендикулярна до неї, то при
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ортоґональному проеціюванні прямий кут проеціюється на цю площину теж
прямим кутом.

Рис. 2.17
Нехай даний прямий кут ABC, у якого сторона АВ паралельна площині П'
(рис. 2.17).

Площина, що проеціює, перпендикулярна до площини П'.

Виходить, АВ _|_ Σ, тому що АВ _|_ ВС і АВ _|_ ВВ′, звідси А′В′ _|_ В'С',
оскільки АВ || А'В'. Тобто на площині П' кут між А'В' і В'С′ дорівнює 90°.
Зворотність креслення
Проеціювання на одну площину проекцій дає зображення, що не дозволяє
однозначно визначити форму і розміри зображеного предмета. Проекція А (див.
рис. 2.11) не визначає положення самої точки в просторі, тому що не відомо, на
яку відстань вона віддалена від площини проекцій П'. Будь-яка точка променя,
що проходить через точку А, буде мати своєю проекцією точку А'. Наявність
однієї проекції створює невизначеність зображення. У таких випадках говорять
про незворотність креслення, тому що за таким кресленням неможливо
відтворити ориґінал. Для виключення невизначеності зображення його
доповнюють необхідними даними. У практиці застосовують різні способи
доповнення однопроекційного креслення. У даному курсі будуть розглянуті
креслення, одержувані ортоґональним проеціюванням на дві чи більше взаємно
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перпендикулярні площини проекцій (комплексні креслення) і шляхом
перепроеціювання допоміжної проекції предмета на основну аксонометричну
площину проекцій (аксонометричні креслення).
Аксонометричні проекції
У ряді випадків для пояснення прямокутних проекцій складних деталей,
машин і механізмів застосовують аксонометричні проекції. За їх допомогою
одержують

наочне

зображення

предметів.

Сутність

аксонометричного

проеціювання полягає в тому, що фіґуру, пов'язану з просторовою системою
координатних осей, разом з цими осями координат проецюють на одну
площину, яку називають площиною аксонометричних проекцій. Детально
аксонометричні проекції розглянуто в розділі 9.
Проекції з числовими позначками
Сутність методу проекцій з числовими позначками полягає в тому, що
будь-яка точка простору проеціюється ортогонально на одну горизонтальну
площину, яку називають площиною нульового рівня. Положення точки
стосовно цієї площини визначається числовою позначкою, що проставляється
біля літерного позначення проекції точками і являє собою число одиниць
відстані від точки до площини проекцій.
Питання для самоперевірки
1. Які геометричні елементи містить у собі апарат проеціювання?
2. Які способи проеціювання ви знаєте?
3. Які проеціюючі поверхні можуть створювати проеціюючі промені?
4. Перелічіть основні властивості проекцій.
5. Чому дорівнює проекція кута, площина якого паралельна площині
проекцій при центральному проеціюванні?
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6. На які геометричні образи вироджуються проекції прямих і площин,
що займають проеціююче положення?
7. Як читається теорема про проеціювання прямого кута?
8. Як ви розумієте термін „зворотне креслення”? Чим досягається
зворотність креслення?
9. У чому полягає сутність аксонометричних проекцій?
10. Чим характеризуються проекції з числовими позначками?
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3 ПРОЕКЦІЇ ТОЧКИ. КОМПЛЕКСНЕ КРЕСЛЕННЯ
Комплексне креслення точки
Щоб побудувати зображення предмета, спочатку зображують окремі його
елементи у вигляді найпростіших елементів простору. Так, зображуючи
геометричне тіло, варто побудувати його вершини, представлені точками;
ребра, представлені прямими і кривими лініями; грані, представлені
площинами тощо.
Правила побудови зображень на кресленнях в інженерній графіці
ґрунтуються на методі проекцій. Одне зображення (проекція) геометричного
тіла не дозволяє судити про його геометричну форму або форму найпростіших
геометричних образів, що складають це зображення. Таким чином, не можна
судити про положення точки в просторі за однією її проекцією; положення її в
просторі визначається за двома проекціями.
Розглянемо приклад побудови проекції точки А, розташованої в просторі
двогранного

кута

(рис.

3.1).

Одну

з

площин

проекції

розташуємо

горизонтально, назвемо її горизонтальною площиною проекцій і позначимо
буквою П1. Проекції елементів простору на ній будемо позначати з індексом 1:
А1, а1, Σ1 ... і називати горизонтальними проекціями (точки, прямої,
площини).

Рис. 3.1
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Другу

площину

розташуємо

вертикально

перед

спостерігачем,

перпендикулярно до першої, назвемо її фронтальною площиною проекцій і
позначимо П2. Проекції елементів простору на ній будемо позначати з індексом
2: А2, a2, Σ2 і називати фронтальними проекціями (точки, прямої, площини).
Лінію перетинання площин проекцій назвемо віссю проекцій.
Спроецюємо точку А ортоґонально на обох площин проекцій:
АА1_|_ П1; AА1 ∩ П1 = A1;
АА2_|_ П2; AА2 ∩ П2 = A2 .
Промені, що проецюють, АА1 і АА2 взаємно перпендикулярні та створюють
у просторі проеціюючу площину АА1 АА2, перпендикулярну до обох площин
проекцій. Ця площина перетинає площини проекцій по лініях, що проходять
через проекції точки А.
Щоб одержати плоске креслення, сполучимо горизонтальну площину
проекцій П1 із фронтальною площиною П2 обертаючи навколо осі П2/П1
(рис.3.2, а). Тоді обидві проекції точки виявляться на одній лінії,
перпендикулярній до осі П2/П1. Пряма А1А2, що з'єднує горизонтальну А1 і
фронтальну А2 проекції точки, називається вертикальною лінією зв'язку.

Рис. 3.2
Отримане плоске креслення називається комплексним кресленням.
Воно являє собою зображення предмета на декількох сполучених площинах.
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Комплексне креслення, що складається з двох ортоґональних проекцій,
пов'язаних між собою, називається двопроекційним. На цьому кресленні
горизонтальна і фронтальна проекції точки завжди лежать на одній
вертикальній лінії зв'язку.
Дві пов'язані між собою ортоґональні проекції точки однозначно
визначають її положення щодо площин проекцій. Якщо визначити положення
точки А щодо цих площин (рис. 3.2, б) її висотою h (АА1 = h) і глибиною f (AA2
= f), то ці величини на комплексному кресленні існують як відрізки
вертикальної лінії зв'язку. Це дозволяє легко реконструювати креслення, тобто
визначити за кресленням положення точки щодо площин проекцій. Для цього
досить у точці А2 креслення відновити перпендикуляр до площини креслення
(вважаючи її фронтальною) довжиною, яка дорівнює глибині f. Кінець цього
перпендикуляра визначить положення точки А щодо площини креслення.
Елементи трипроекційного комплексного креслення точки
Для визначення положення геометричного тіла в просторі й одержання
додаткових відомостей на їх зображеннях може виникнути необхідність
побудови третьої проекції. Тоді третю площину проекцій розташовують
праворуч від спостерігача перпендикулярно одночасно до горизонтальної
площини проекцій П1 і фронтальної площини проекцій П2 (рис. 3.3 а); назвемо
її профільною площиною проекцій і позначимо П3. У результаті перетинання
фронтальної П2 і профільної П3 площин проекцій одержуємо нову вісь П2/П3,
що розташовується на комплексному кресленні паралельно до вертикальної
лінії зв'язку A1A2 (рис. 3.3, б). Третя проекція точки А – профільна –
виявляється пов'язаною з фронтальною проекцією А2 новою лінією зв'язку, яку
називають горизонтальною. Фронтальна і профільна проекції точки завжди
лежать на одній горизонтальній лінії зв'язку. Причому А1А2 _|_ П2/П1 і А2А3 _|_
П2/П3.
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Положення точки в просторі в цьому випадку характеризується її
широтою – відстанню від неї до профільної площини проекцій П3, яку
позначимо буквою р.

Рис. 3.3
Отримане комплексне креслення точки називається трипроекційним.
У трипроекційному кресленні глибина точки А проеціюється без
спотворення на площину П3 (рис. 3.3, а). Це дозволяє побудувати третю фронтальну проекцію точки А по її горизонтальній А1 і фронтальній А2
проекціях (рис. 3.3, б). Для цього через фронтальну проекцію точки потрібно
провести горизонтальну лінію зв'язку. Потім у будь-якому місці на кресленні
провести вісь проекцій, виміряти глибину f точки на горизонтальному полі
проекції та відкласти її по горизонтальній лінії зв'язку від осі проекцій.
Одержимо профільну проекцію А3 точки А.
Таким чином, на комплексному кресленні, що складається з трьох
ортоґональних проекцій точки, дві проекції знаходяться на одній лінії зв'язку;
лінії зв'язку перпендикулярні до відповідних осей проекцій; дві проекції точки
цілком визначають положення її третьої проекції.
Необхідно зазначити, що на комплексних кресленнях, як правило, не
обмежують площини проекцій і положення їх задають осями (рис. 3.3, в). У
таких випадках, коли за умовами задачі цього не потрібно, проекції точок
можуть бути дані без зображення осей (рис. 3.4, а, б). Така система називається
безосьовою. Лінії зв'язку можуть також проводитися з розривом (рис. 3.4, б).
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Рис. 3.4
Положення точки в просторі тривимірного кута
Розташування проекцій точок на комплексному кресленні залежить від
положення точки в просторі тривимірного кута. Розглянемо деякі випадки:
 точка розташована в просторі (рис. 3.3). У цьому випадку вона має
глибину, висоту і широту;
 точка розташована на площині проекцій П1 - вона не має висоти, П2 - не
має глибини, Пз - не має широти;
 точка розташована на осі проекцій, П2/П1 – не має глибини і висоти,
П2/П3 – не має глибини і широти і П1/П3 – не має висоти і широти.
Конкуруючі точки
Дві точки в просторі можуть бути розташовані по-різному. В окремому
випадку вони можуть бути розташовані так, що їх проекції

на будь-якій

площині проекцій збігаються. Такі точки називаються конкуруючими. На
рис.3.5 а, наведено комплексне креслення точок А і В. Вони розташовані так,
що проекції їх збігаються на площині П1 (А1  В1). Такі точки називаються
горизонтально конкуруючими. Якщо проекції точок A і В збігаються на
площині П2 (А2  В2) (рис. 3.5, б), вони називаються фронтально конкуруючими.
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І якщо проекції точок А і В збігаються на площині П3 (рис. 3.5, в), вони
називаються профільно конкуруючими.

Рис. 3.5
За конкуруючими точками визначають видимість на кресленні. У
горизонтально конкуруючих точок буде видима та, у якої більше висота, у
фронтально конкуруючих - та, у якої більше глибина, і в профільно
конкуруючих - та, у якої більше широта.
Заміна площин проекцій
Властивості

трипроекційного

креслення

точки

дозволяють

за

горизонтальними і фронтальними її проекціями будувати третю на інші
площини проекцій, уведені замість заданих.
На рис. 3.6, а показано точку А та її проекції - горизонтальну А1 і
фронтальну А2. За умовами задачі необхідно зробити заміну площин П2. Нову
площину проекції позначимо П4 і розташуємо перпендикулярно П1. На
перетинанні площин П1 і П4 одержимо нову вісь П1/П4. Нова проекція точки А4
буде

розташована

на

лінії

зв'язку,

що

проходить

через

точку

А1

перпендикулярно до осі П1/П4.
Оскільки нова площина П4 заміняє фронтальну проекції П2, висота точку А
зображується однаково в натуральну величину і на площині П2, і на площині
П4.
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Це дозволяє визначити положення проекції A4, у системі площин П1 _|_ П4
(рис. 3.6, б) на комплексному кресленні. Для цього досить виміряти висоту
точки на замінній площині проекції П2, відкласти її на новій лінії зв'язку від
нової осі проекцій - і нову проекцію точки А4 буде побудовано.

Рис. 3.6
Якщо нову площину проекцій увести замість горизонтальної площини
проекцій, тобто П4 _|_ П2 (рис. 3.7, а), тоді в новій системі площин проекція
точки буде знаходитися на одній лінії зв'язку з фронтальною проекцією,
причому А2А4 _|_ осі П2/П4 . У цьому випадку глибина точки однакова і на
площині П1, і на площині П4. На цій підставі будують А4 (рис. 3.7, б) на лінії
зв'язку А2А4 на такій відстані від нової вісі П2/П4 , на якій А1 знаходиться від осі
П2/П1.
Як уже зазначалося, побудова нових додаткових проекцій завжди
пов’язана з конкретними задачами. Надалі буде розглянутий ряд метричних і
позиційних задач, які розв'язуються із застосуванням методу заміни площин
проекцій. У задачах, де введення однієї додаткової площини не дасть бажаного
результату, уводять ще одну додаткову площину, що позначають П5. Її
розташовують перпендикулярно до вже введеної площини П4 (рис. 3.8, а) і
роблять побудову, аналогічну до раніше розглянутих. Тепер відстані
вимірюють на замінній другій з основних площин проекцій (рис. 3.8, б на
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площині П1) і відкладають їх на новій лінії зв'язку А4А5, від нової вісі проекцій
П5/П4. У новій системі площин П4П5 одержують нове двопроекційне креслення,
що складається з ортоґональних проекцій А4 і А5, пов'язаних лінією зв'язку A4A5
_|_ П4/П5

Рис. 3.7

Рис. 3.8
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Прямокутні координати точок
Три основні площини проекцій (П1 _|_ П2 _|_ П3) можуть розглядатися і як
координатні площини. Тоді осі проекцій стають координатними осями: П1/П2 –
віссю абсцис х, П1/П3 – віссю ординат у, П2/П3 – віссю аплікат z.
Початок координат (точка О) розташовується в точці перетинання осей
координат (рис. 3.9, а).
Щоб віднести точку А до натуральної системи координат Oxyz, треба
побудувати ортоґональну проекцію точки А на площині хОу. Потім проекцію
А1 ортоґонально проеціювати на вісь х у точку Ах. Тоді одержимо просторову
координатну ламану АА1АxО, відрізки якої паралельні осям координат і
відповідно називаються: ОАx – відрізок абсцис; АxА1 – відрізок ординат; А1А –
відрізок аплікат.
Вимірявши координатні відрізки, одержимо три абстрактні числа - три
координати точки А:
х = OAx – абсциса; у = AxA1 – ордината; z = AA1 – апліката.
Якщо точка задана своїми координатами А (х, у, z), то можна побудувати її
комплексне креслення, задавши відповідну одиницю довжини. Абсциса точки
визначає положення вертикальної лінії зв'язку (рис. 3.9, б). Горизонтальна
проекція точки визначається величиною ординати, а фронтальна - величиною
аплікати.

Рис. 3.9
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Питання і завдання для самоперевірки
1. Дайте визначення комплексного креслення.
2. Назвіть і позначте основні площини проекцій.
3. Що таке вертикальна лінія зв'язку, горизонтальна лінія зв'язку?
4. Як називається відстань, що визначає положення точки щодо площини
проекцій П1, П2?
5. Як побудувати горизонтальну проекцію точки, якщо на кресленні є її
фронтальна, профільна проекції?
6. Як побудувати фронтальну проекцію точки за даними горизонтальної
та профільної проекцій точки?
7. Як побудувати додаткову проекцію точки на площині П4 _|_ П2, П4_|_
П1, П5 _|_ П4?
8. Які координати точки можна визначити за її горизонтальною
проекцією, профільною проекцією?
9. Як можна побудувати комплексне креслення точки за її координатами?
10. За двома проекціями точок А, В, С побудувати третю проекцію та
наочне зображення для кожної точки.

11. Побудувати три проекції точок А, В, С, D з координатами А (25,30,40),
В (-15,-30,40), С (40,15,-15), D (20,-20,-30).
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12. Побудувати відсутні проекції точок А, В, С і D.
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4 ЗОБРАЖЕННЯ ЛІНІЙ НА КРЕСЛЕННІ
Утворення ліній
У загальному випадку лінію можна зобразити як безліч послідовних
положень точки, що переміщається в просторі. Якщо точки пересувається без
зміни напрямку, утворюється пряма лінія, якщо напрямок руху точки міняється
- утворюється крива лінія.
Якщо точка переміщається в одній площині, утворюється плоска лінія,
якщо її траекторія виходить за межі однієї площини - таку лінію називають
просторовою. Просторові лінії не лежать усіма своїми точками в одній
площині. Їх називають також лініями двоякої кривизни.
Прикладами плоских ліній можуть бути коло, еліпс, овал. Прикладом
просторової лінії може слугувати гвинтова лінія.
Плоскі лінії поділяють на циркульні, що складаються зі сполучених дуг
кіл, і лекальні – мають змінну кривизну. На кресленнях циркульні лінії
проводяться за допомогою циркуля, а лекальні - за допомогою лекал.
Графічно на кресленні лінії задають за допомогою проекцій. При цьому
має бути показано проекційний зв'язок, хоча б однієї її точки, що дозволяє
уникнути невизначеності. Найпростішим видом лінії є пряма.
Комплексне креслення прямої лінії
Не зважаючи на те, що пряму лінію в просторі можна визначити
положенням двох її точок, для побудови її на кресленні досить виконати
комплексне креслення цих двох точок, а потім з'єднати однойменні проекції
точок прямими лініями. При цьому одержуємо відповідно горизонтальну і
фронтальну проекції прямої. На рис. 4.1, а показано пряму l і точки А і В, що їй
належать. Для побудови фронтальної проекції прямої l2 досить побудувати
фронтальні проекції точок А2 і В2 і з'єднати їх прямими. Аналогічно будується
горизонтальна проекція l1, що проходить через горизонтальні проекції точок А1
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і В1. Після сполучення площини П1 із площиною П2 одержимо двопроекційне
комплексне креслення прямої l (рис. 4.1, б).
Профільну проекцію прямої можна побудувати за допомогою профільних
проекцій точок А і В. Крім того, профільну проекцію прямої можна побудувати,
використовуючи різницю відстаней двох її точок до фронтальної площини
проекцій, тобто різницю глибин точок (рис. 4.1, в). У цьому випадку відпадає
необхідність наносити осі проекцій на креслення. Цей спосіб, як більш точний,
і використовується в практиці виконання технічних креслень.

Рис. 4.1
Розташування прямої щодо площин проекцій
Щодо площин проекцій пряма може займати різне положення. Пряму, не
паралельну ні одній з основних площин проекцій (рис. 4.1), називають прямою
загального положення. Пряму, паралельну чи перпендикулярну до однієї із
площин проекцій, називають прямою особливого положення.
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Прямі, паралельні одній з площин проекцій, називають прямими рівня.
Назва їх залежить від того, якій площині вони паралельні. Пряму, паралельну
горизонтальній площині проекцій, називають горизонталлю і позначають на
кресленнях h (рис. 4.2).

Рис. 4.2
Пряму, паралельну фронтальній площині проекцій, називають фронталлю
і позначають f (рис. 4.3).

Рис. 4.3
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Пряму, паралельну профільній площині проекцій, називають профільною
і позначають р (рис. 4.4).

Рис. 4.4
У прямої рівня одна проекція паралельна самій прямій і визначає кути
нахилу цієї прямої до двох інших площин проекцій.
Паралельність однієї з площин проекцій визначає розташування двох
інших проекцій прямої рівня:
h2 || П2/П1,

h3 _|_ П2/П3;

f2 || П2/П1,

f3 || П2/П3;

p1 _|_ П2/П1,

p2 _|_ П2/П1;

Проекції h2 і f1 перпендикулярні до вертикальних ліній зв'язку; р1 і р2
розташовуються на одній вертикальній лінії зв'язку і при двопроекційному
кресленні повинні бути визначені двома точками прямої р.
Прямі, перпендикулярні до однієї із площин проекцій, називаються
проеціюючими. Ці прямі, перпендикулярні до однієї площини проекцій,
виявляються паралельними двом іншим площинам проекцій. Тому в
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проеціюючих прямих, одна проекція перетворюється на точку, а дві інші
проекції, паралельні самій прямій і збігаються на кресленні з напрямком лінії
зв'язку (рис. 4.5). Розрізняють горизонтально проеціюючі прямі (АВ),
фронтально проеціюючі прямі (CD) і профільно проеціюючі (EF).

Рис. 4.5
Взаємне розташування двох прямих
Дві прямі простору можуть мати різне розташування (рис. 4.6). Вони
можуть збігатися (а ≡ b), бути паралельними (c || d), перетинатися (m ∩ n) і
бути мимобіжними (k



l).

Якщо дві прямі паралельні, то на комплексному кресленні (рис. 4.7, а) їх
однойменні проекції паралельні.
Якщо дві прямі перетинаються в деякій точці М, то проекції цієї точки
повинні належати однойменним проекціям прямих, тобто точки перетину
однойменних проекцій пересічних прямих повинні лежати на одній лінії зв'язку
(рис. 4.7, б): m ∩ n = M → {m1 ∩ n1 = M1; m2 ∩ n2= М2}
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Якщо дві прямі мимобіжні, то їх однойменні проекції можуть
перетинатися в точках, що не лежать на одній лінії зв'язку (рис. 4.7, в): a



b→

а1 ∩ b1 = А1 (11) – горизонтально конкуруючі точки; а2 ∩ b1 = В2 (11) –
фронтально конкуруючі точки. В іншому випадку одна пара проекцій буде
перетинатися, а друга - може бути паралельними прямими (рис. 4.7, г): K



l→

{k2 ∩ l2; k1 || l1}.

Рис. 4.6

Рис. 4.7
Варто звернути увагу на особливі випадки визначення взаємного
розташування двох прямих у просторі. Якщо одна з них (рис. 4.8, а) чи обидві
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(рис. 4.8, б) виявляться профільними прямими, то для визначення їх взаємного
розташування необхідно побудувати третю, профільну проекцію цих прямих.
Якщо розглядати рис. 4.8, а, можна помилково зробити припущення, що прямі
АВ і CD перетинаються. Однак, якщо побудувати профільні проекції цих
прямих, стане видно, що вони схрещуються, тому що точки 1 і 2 не збігаються,
а є фронтально конкуруючими точками. Розглядаючи рис. 4.8, б, можна
помилково припустити, що прямі АВ і CD паралельні. Але після побудови їх
профільних проекцій побачимо, що вони схрещуються, тому що на цій площині
проекції їх перетинаються.

Рис. 4.8
Дві прямі, які перетинаються, або паралельні, можуть мати спільну
проеціюючу площину (рис. 4.9, а). Тоді їх зображення на відповідну площину
проекцій збігаються. Такі прямі називають конкуруючими: a ∩ b = A → {а2 ∩
b2 = А2; а1 ≡ b1, A1 ≡ а1 (b1)}.
Прямі а і b горизонтально конкуруючі, мають загальну горизонтально
проеціюючу площину (рис. 4.9, б). Прямі с і d (рис. 4.9, в) - фронтально
конкуруючі, мають загальну фронтально проеціюючу площину.
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Рис. 4.9
Визначення натуральної величини відрізка прямої лінії
Під час розвя’зання задач інженерної графіки в деяких випадках
з'являється необхідність у визначенні натуральної величини відрізка прямої
лінії.

Розв’язати

прямокутного

цю

задачу

трикутника,

можна
способом

декількома
обертання,

способами:

способом

плоскопаралельного

переміщення, заміною площин проекцій.
Розглянемо приклад побудови зображення відрізка в натуральній величині
на комплексному кресленні способом прямокутного трикутника. Якщо відрізок
розташований паралельно будь-якій із площин проекцій, то на цю площину він
проеціюється в натуральну величину. Якщо ж відрізок зображений прямою
загального положення, то на жодній із площин проекцій не можна визначити
його натуральну величину (рис. 4.1).
Візьмемо відрізок загального положення АВ (A € П1) і побудуємо його
ортоґональну проекцію на горизонтальній площині проекцій (рис. 4.10, а). У
просторі при цьому утвориться прямокутник А1ВВ1, у якому гіпотенузою є сам
відрізок, одним катетом – горизонтальна проекція цього відрізка, а другим
катетом – різниця висот точок А і В відрізка. Оскільки з кресленням прямої
легко визначити різницю висот точок її відрізка, то можна побудувати за
горизонтальною проекцією відрізка (рис. 4.10, б) прямокутний трикутник,
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узявши другим катетом перевищення однієї точки над другою. Гіпотенуза
цього трикутника і буде натуральною величиною відрізка АВ.
Аналогічну побудову можна зробити на фронтальній проекції відрізка,
тільки як другий катет треба взяти різницю глибин його кінців (рис. 4.10, в),
заміряну на площині П1.

Рис. 4.10
Для визначення натуральної величини відрізка прямої можна скористатися
поворотом її щодо площин проекцій, щоб вона розташувалася паралельно одній
з них, чи введенням нової площини проекцій (заміною однієї з площин
проекцій) так, щоб вона була паралельна одній з проекцій відрізка (розділ 6, рис
6.2, 6.3).
Криві лінії
Криві лінії на комплексному кресленні задають своїми проекціями, що
будують за проекціями окремих точок, які належать цій лінії. Проекції ліній
при ортоґональному проеціюванні одержують як результат перетинання
проеціюючих циліндрів із площинами проекцій (розділ 2, рис. 2.6, б); це
означає, що проекціями плоских і просторових кривих ліній є лінії плоскі. На
рис. 4.11 видно, що січна m кривої а в загальному випадку проеціюється січною
її проекції, а дотична f до кривої проеціюється дотичною до її проекції.
На комплексному кресленні кривої її особливі точки, до яких належать
точки згину, повертання, зламу, вузлові точки, є особливими точками і на її
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проекції. Це пояснюється тим, що особливі точки кривих пов'язані з дотичними
в цих точках.

Рис. 4.11
Якщо площина кривої займає проеціююче положення (рис. 4.12, а), то
одна проекція цієї кривої має форму прямої. У просторової кривої всі її проекції
- криві лінії (рис. 4.12, б).

Рис. 4.12
Щоб установити за кресленням, яка задана крива (плоска чи просторова),
необхідно з'ясувати, чи належать усі точки кривої одній площині. Задана на
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рис. 4.12, б крива є просторовою, тому що точка D кривої не належить площині,
обумовлена трьома іншими точками А, В і Е цієї кривої.
Наведемо приклад зображення на кресленні кола як плоскої кривої та
ґвинтової лінії як просторової кривої.
Коло – плоска крива другого порядку, ортоґональна проекція якої може
бути колом й еліпсом (рис. 4.13, а). Для зображення кола діаметром d на
комплексному кресленні обов'язково будують проекції центра О та двох її
діаметрів. Зручніше за все будувати проекції діаметрів, паралельні площинам
проекцій: АВ || П1 CD || П2 (рис. 4.13, а); CD _|_ П1 (рис. 4.13, б). Фронтальна
проекція кола – еліпс – визначається малою віссю еліпса A2B2 = dcosβ і великою
віссю еліпса С2D2 = d.
Якщо площина кола нахилена до всіх основних площин проекцій, то всі
три її проекції є еліпси, які можна побудувати за сполученими діаметрами, що є
проекціями тих діаметрів кіл, що паралельні площинам проекцій.

Рис. 4.13
Циліндрична ґвинтова лінія (геліса) - просторова крива, що являє собою
траекторію точки, яка виконує ґвинтовий рух. Ґвинтовий рух містить у собі
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рівномірний поступальний рух точки по прямій і рівномірний обертальний рух
цієї прямої з точкою навколо паралельної осі і. Висота P, на яку точка
піднімається по прямій за повний оберт, називається кроком ґвинтової лінії
(рис. 4.14). Якщо вісь і ґвинтова лінія перпендикулярні до горизонтальної
площини проекцій, то горизонтальна проекція ґвинтової лінії є коло, а
фронтальна – синусоїда.
Для побудови фронтальної проекції ґвинтової лінії при заданому діаметрі d
і кроці P потрібно розділити коло, і крок на однакове число частин. Побудову
проекцій точки ґвинтової лінії показано на рис. 4.14. Циліндричну ґвинтову
лінію можна розгорнути на площину. Розгортка її є прямою лінією з кутом
підйому α, де tgα = P/лd.

Рис. 4.14
Взаємне розташування точки і лінії
Точка в просторі стосовно лінії може займати два положення: належати їй
чи не належати. Якщо вона належить лінії, вона складає з нею єдине ціле і
проекції її на кресленні лежать на відповідних проекціях ліній, а також на одній
лінії зв'язку.
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Якщо ж хоча б одна з проекцій точка не лежить на проекції лінії, точка їй не
належить. На рис. 4.15 показано комплексне креслення лінії l, а також –
декількох точок. З креслення видно, що точка А належить лінії l, тому що
горизонтальна її проекція А1 лежить на горизонтальній проекції лінії l1, а
фронтальна проекція точки А2 розташована на фронтальній проекції прямої l2 і
лежить на одній вертикальній лінії зв'язку з точкою А1. Точки В і С не належать
лінії l, тому що в першій - фронтальна, а в другій - горизонтальна проекції не
належать відповідним проекціям лінії. Точки D і Е не належать лінії l, тому що
жодна з їхніх проекцій не належить відповідній проекції лінії.

Рис. 4.15
Питання і завдання для самоперевірки
1. Дайте визначення лінії.
2. Чим відрізняється плоска лінія від просторової?
3. Наведіть приклад, плоских і просторових ліній.
4. Чим відрізняється утворення прямої лінії від кривої?
5. Чим визначається проекція прямої лінії?
6. Яке положення може займати пряма щодо площин проекцій?
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7. Які лінії належать до ліній рівня? Які лінії рівня ви знаєте?
8. Які лінії належать до проецюючих? Назвіть види проеціюючих ліній.
9. Як визначити натуральну величину відрізка за його комплексним
кресленням?
10. Як можуть бути розташовані в просторі дві прямі лінії?
11. Як зображується коло на комплексному кресленні, якщо воно лежить у
фронтально проеціюючій площині; у фронтальній площині рівня; у
площині загального положення?
12. Як можна побудувати еліпс – прямокутну проекцію кола, розташовану
у фронтально проеціюючій площині?
13. Які параметри визначають циліндричну ґвинтову лінію?
14. Побудувати три проекції прямої l, яка проходить через точки А
(80,40,35), В (20,15,10).
15. Побудувати комплексне креслення прямої горизонтального рівня h, яка
розташована на відстані 20 мм від горизонтальної площини проекції П1
та утворює з фронтальною площиною проекцій П2 кут β = 45º.
16. Побудувати комплексне креслення прямої l, яка проходить через точки
А, В, С і D. Визначити відсутні проекції цих точок.

17. На прямій l побудувати точку А рівновіддалену від горизонтальної П1 і
фронтальної П2 площин проекцій.
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18. Визначити дійсну величину відрізка АВ, кути його нахилу α і β до
площин проекцій П1 і П2.

19. Через точку А провести пряму m, яка перетинає мимобіжні прямі l та i.
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20. Через тоску С провести пряму m, яка перетинає відрізок АВ та вісь x.

21. Побудувати фронтальну проекцію точки D, якщо відомо що вона
належить прямій m, яка перепендикулярна до прямої l.

22. Визначити взаємне розташування відрізків АВ і CD.
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5 ПОВЕРХНІ
Утворення поверхонь
Поверхнею

називають

безліч

послідовних

положень

ліній,

що

переміщаються в просторі. Ця лінія може бути прямою чи кривою і називається
твірною поверхні. Якщо твірна – крива, то вона може мати постійний чи
змінний вигляд. Переміщається твірна за напрямними, що є лініями іншого
напрямку, ніж твірні. Напрямні лінії задають закон переміщення твірних. При
переміщенні твірної за напрямними створюється каркас поверхні (рис. 5.1), що
являє собою сукупність декількох послідовних положень твірних і напрямних.
Розглядаючи каркас, можна переконатися, що твірні l і направляючі m можна
поміняти місцями, але при цьому поверхня виходить та сама.

Рис. 5.1
Будь-яку поверхню можна одержати різними способами. Так, прямий
коловий циліндр (рис. 5.2) можна створити обертанням твірної l навколо осі і,
їй паралельній. Той самий циліндр утвориться переміщенням кола m з центром
у точці, що сковзає по осі і. Будь - яка крива k, що лежить на поверхні циліндра,
утворить цю поверхню при своєму обертанні навколо осі.
На практиці з усіх можливих способів утворення поверхні вибирають
найбільш простий.
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Рис. 5.2
Залежно від форми твірної всі поверхні можна розділити на лінійчаті, у
яких утворююча пряма лінія, і нелінійчаті, у яких твірна крива лінія.
У лінійчатих поверхнях виділяють поверхні, що розгортаються, які
сполучаються всіма своїми точками з площиною без розривів і складок, і що не
розгортаються, котрі не можна сполучити з площиною без розривів і складок.
До

поверхонь, що розгортаються, належать поверхні всіх багатогранників,

циліндричні, конічні й торсові поверхні. Усі інші поверхні – не розгортаються.
Нелінійчаті поверхні можуть бути з твірною постійною формою (поверхні
обертання і трубчасті поверхні) та з твірною змінною формою (каналові й
каркасні поверхні).
Для

завдання

поверхонь

вибирають

таку

сукупність

незалежних

геометричних умов, що однозначно визначає дану поверхню в просторі. Ця
сукупність умов називається визначником поверхні. Визначник складається з
двох частин: геометричної, до которої входять основні геометричні елементи і
співвідношення між ними, та алгоритмічної, утримуюча послідовність і
характер операцій переходу від основних постійних елементів і величин до
змінних елементів поверхні, тобто закон побудови окремих точок і ліній даної
поверхні.
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Поверхня на комплексному кресленні задається проекціями геометричної
частини її визначника з указанням способу побудови її твірних. На кресленні
поверхні для будь-якої точки простору однозначно вирішується питання щодо
приналежності її даній поверхні. Графічне завдання елементів визначника
поверхні забезпечує зворотність креслення, але не робить його наочним. Для
наочності вдаються до побудови проекцій досить щільного каркаса твірних і до
побудови обрисових ліній поверхні (рис. 5.3). При проеціюванні поверхні Ω на
площину проекцій проеціюючі промені доторкаються до цієї поверхні в точках,
що утворять на ній деяку лінію l, яка називається контурною лінією. Проекція
контурної лінії називається обрисом поверхні. На комплексному кресленні
будь-яка поверхня має: на П1 – горизонтальний обрис поверхні, на П2 –
фронтальний, на П3 – профільний. Обрис містить у собі, крім проекцій лінії
контуру, також проекції ліній зрізу.

Рис. 5.3
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З істотної безлічі поверхонь у курсі інженерної графіки будуть розглянуті
всі поверхні, що розгортаються, до яких належать гранні, конічні, циліндричні,
торсові поверхні, деякі поверхні обертання і ґвинтові.
Найпростішою поверхнею, яка широко використовується в інженерній
графіці, є площина. Площина являє собою поверхню, утворену переміщенням
прямолінійної твірної (рис. 5.4) за двома прямими m1 і m2, які перетинаються,
або паралельні.

Рис. 5.4
Зображення площини на кресленні
Площина на кресленні може бути задана різними способами:
 трьома точками, які не лежать на одній прямі Ω (A, В, С) (рис. 5.5, а);
 прямою і точкою, що не лежить на цій прямій Ω (a, A) (рис. 5.5, б);
 двома прямими, що перетинаються Ω (a ∩ b) (рис. 5.5, в);
 двома паралельними прямими Ω (a || b) (рис. 5.5, г);
 будь-якою плоскою фіґурою, наприклад, трикутником Ω (ABC)
(рис.5.5, д).
Площини, задані на кресленні одним із таких способів, не обмежуються
проекціями її визначальних елементів.
Розглядаючи комплексне креслення площини, можна переконатися, що
кожний з названих способів задання її допускає можливість переходу від
одного до іншого.
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Рис. 5.5
Розташування площини щодо площин проекцій. Взаємне розташування
двох площин
За розташуванням відносно площин проекцій площини поділяють на
площини загального та особливого положення.
До площин загального положення належать площини, непаралельні й
неперпендикулярні жодній із площин проекцій. На комплексному кресленні
(рис. 5.5) проекції елементів, якими задана площина, як правило, займають
загальне положення.
До площин особливого положення належать площини, паралельні чи
перпендикулярні до однієї із площин проекцій.
У

свою

чергу,

площини

особливого

положення

поділяються

на

проеціюючи площини, і площини рівня. До проеціюючих площин, належать
площини, перпендикулярні до однієї з площин проекцій. Усі
площини, позначаємо буквою Σ.

проеціюючі

Проеціюючі площини можуть бути

перпендикулярні до П1, П2 чи П3. Залежно від цього розрізняють
горизонтально-проеціюючі площини, коли Σ _|_ П1; фронтально-проеціюючі
площини, коли Σ _|_ П2; профільно-проеціюючі площини, коли Σ _|_ П3.
Проеціююча площина вирізняється тим, що проекція її на площину
проекцій, їй перпендикулярній, завжди зображується у вигляді прямої лінії.
Проекція площини, вираженої в прямій, повністю визначає положення
площини відносно площин проекцій. Наприклад, на рис. 5.6, а наведено
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комплексне креслення площини Σ, заданої двома паралельними прямими. З
рисунка видно, що Σ (а ||

b) є горизонтально-проеціюючою площиною, і

розташована під кутом β до фронтальної площини проекцій і під кутом γ до
профільної площини проекцій.

Рис. 5.6
На рис. 5.6, б наведено комплексне креслення фронтально-проеціюючої
площини Σ, що складає кут α з горизонтальною площиною проекцій і кут γ з
фронтальною площиною проекцій. Це можна записати так: AВС ~ (A2 ~ Σ2, B2 ~
Σ2, C2 ~ Σ2).
Наявність виродженої проекції дає можливість задавати проеціюючі
площини на комплексному кресленні тільки однією проекцією. На рис. 5.6, в
через точку А проведено профільно-проеціюючу площину (Σ _|_ П3) під кутом
α до П1.
Усі зображення, розташовані в заданій площині, проецюються із
спотворенням.
До площин рівня належать площини, паралельні одній із площин проекцій.
Можна вважати, що їх двічі проеціюючими площинами, тому що в них на
комплексному кресленні дві проекції мають вигляд прямої, розташованої під
прямим кутом до лінії зв'язку, а третя проекція дає зображення всіх елементів,
що лежать у цій площині, натуральної величини. Площини рівня звичайно
позначаються: Γ – горизонтальна площина рівня; Ф – фронтальна площина
рівня; Ψ – профільна площина рівня. На рис. 5.7, а подано комплексне
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креслення площини горизонтального рівня (Г || П1); на рис. 5.7, б наведено
комплексне креслення площини фронтального рівня (Ф || П2), Ф є АВС, А2В2С2
– дійсна величина трикутника ABC; на рис. 5.7, в показано комплексне
креслення площини профільного рівня, яку задана прямою і точкою (Ψ || П3).

Рис. 5.7
Площини рівня схожі з проеціюючими тим, що також проеціюються у
вигляді лінії на площини, до яких вони перпендикулярні, а вирізняються тим,
що на площину проекцій, паралельну заданій площині, усі зображення цієї
площини проеціюються без спотворення, тобто в натуральну величину.
Дві площини в просторі можуть бути паралельними чи перетинатися.
Площини паралельні, якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини
паралельні двом прямим, які перетинаються другої площини. На рис. 5.8
показано паралельні площини: Σ1 (а ∩ b) і Σ2 (c ∩ d), причому а || с, b || d.
Якщо площини перетинаються, то лінія їхнього перетинання – пряма.
Площини, перпендикулярні між собою, являють випадок їх перетинання, коли
кут між площинами складає 90°.
Побудову ліній перетинання площин буде розглянено у розділі 7 (рис.
7.5).

53

Рис. 5.8
Взаємне розташування точки, прямої та площини
Пряма може належати і не належати площині. Вона належить площині,
якщо хоча б дві точки її лежать на площині. На рис. 5.10 показано площину Σ
(a∩b). Пряма l належить площині Σ, тому що її точки 1 і 2 належать цій
площині.
Якщо пряма не належить площині, вона може бути паралельна їй чи
перетинати її.
Пряма, паралельна площині, якщо вона паралельна іншій прямій, що
належить цій площині. На рис. 5.9 пряма m || Σ, тому що вона паралельна
прямій l, яка належить цій площині.

Рис. 5.9
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Пряма може перетинати площину під різними кутами і, зокрема, бути
перпендикулярна до неї. Побудову тоски перетинання прямої з площиною
наведено у розділі 7 (рис. 7.1).
Точка відносно площини може бути розташована таким способом:
належати чи не належати їй. Точка належить площині, якщо вона розташована
на прямій, розташованій у цій площині. На рис. 5.10 показано комплексне
креслення площини Σ, яка задана двома паралельними прямими (l || п). У
площині розташована лінія m. Точка A належить площині Σ, тому що вона
лежить на прямій m. Точкака В не належить площині Σ, тому що її друга
проекція не лежить на відповідній проекції прямої.

Рис. 5.10
Основні лінії в площині
До основних ліній у площині можна віднести лінії, паралельні площині
проекцій. Їх називають лініями рівня.
Лінію, яка паралельна горизонтальній площині проекцій, або належить їй –
називають горизонталлю площини (рис. 5.11, а). Побудову горизонталі завжди
починають з її фронтальної проекції: h (A,1) ~ Θ (ABC); h2 ~ A2;

h2 _|_ A2Al;

h2 ∩ B2C2 = 12; 1211 || A2A1.
Лінію, яка паралельна фронтальній площині проекцій, або належить їй –
називають фронталлю площини (рис. 5.11, б). Побудову фронталі починають з
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горизонтальної проекції: f (F,1) ~ Δ (DFE); f1 ~ F1;

f1 _|_ F1F2; f1 ∩ D1E1 = l1;

1112 || F1F2.
Розглядаючи основні лінії в площинах особливого положення, можна
переконатися, що відповідні лінії рівня в цьому випадку будуть проеціюючими.
На рис. 5.11, в показано горизонталь h фронтально-проеціюючої площини
Σ. У даному випадку вона буде також фронтально-проеціюючою, тобто h € Σ;
Σ_|_ П2.

Рис. 5.11
Конічна і циліндрична поверхні
До конічних поверхонь належать поверхні, утворені переміщенням
прямолінійної твірної li за криволінійною напрямною m. Особливістю
утворення конічної поверхні є те, що при цьому одна точка твірної завжди
нерухома. Ця точка є вершиною конічної поверхні (рис. 5.12, а). Визначник
конічної поверхні включає вершину S і напрямну m, при цьому il ~ S; l ∩ m.
До циліндричних поверхонь належать поверхні, утворені прямою твірною
li, що переміщається за криволінійною напрямною m паралельно заданому
напрямку s (рис. 5.12, б). Циліндричну поверхню можна розглядати як окремий
випадок конічної поверхні з нескінченно вилученою вершиною S.
Визначник циліндричної поверхні складається з напрямної m і напрямку s,
при цьому li || s; li ∩ m.
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Рис. 5.12
Якщо твірні циліндричні поверхні перпендикулярні до площини проекцій,
то таку поверхню називають проеціюючою. На рис. 5.12, в показано
горизонтально проеціюючу циліндричну поверхню.
На циліндричній і конічній поверхнях задані точки будують за допомогою
твірних, які проходять через них. Лінії на поверхнях, наприклад, лінія а на
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рис.5.12, в горизонталі h на рис. 5.12, а, б будують за допомогою окремих
точок, які належать цим лініям.
Торсові поверхні
Торсовою називається поверхня, утворена прямолінійною твірною l, яка у
всіх своїх положеннях дотична до деякої просторової кривої m, яка називається
ребром повертання (рис. 5.13). Ребро повертання, яке повністю задає торс, і є
геометричною частиною визначника поверхні. Алгоритмічною частиною
слугуе зазначення дотичності твірних до ребра повертання.

Рис. 5.13
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Конічна поверхня є окремим випадком торса, у якого ребро повертання т
виродилося в точку S – вершину конічної поверхні. Циліндрична поверхня –
окремий випадок торса, у якого ребро повертання – точка в нескінченності.
Гранні поверхні
До гранних належать поверхні, утворені переміщенням прямолінійної
твірної l по ламаній напрямній m. При цьому, якщо одна точка S твірної
нерухома, створюється пірамідальна поверхня (рис. 5.14), якщо твірна при
переміщенні паралельна на заданому напрямку s, то створюється призматична
поверхня (рис. 5.15).
Елементами гранних поверхонь є: вершина S (у призматичній поверхні
вона знаходиться в нескінченності), грань (частина площини, обмежена однією
ділянкою напрямної m і крайніми щодо нього положеннями твірної l ) і ребро
(лінія перетинання суміжних граней).

Рис. 5.14

Рис. 5.15

Визначник пірамідальної поверхні містить у собі вершину S, через яку
проходять твірні й напрямні: l ~ S; l ∩ т.
Визначник призматичної поверхні, крім напрямної m, містить напрямок s,
якому паралельні всі твірні l поверхні: l || s; l ∩ т.
Замкнуті гранні поверхні, утворені деяким числом (не менше чотирьох)
граней, називаються багатогранниками. З числа багатогранників виділяють
групу правильних багатогранників, у яких усі грані правильні та конгруентні
багатокутники, а багатогранні кути при вершинах випуклі й містять однакове
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число граней. Наприклад, гексаедр - куб (рис. 5.16, а), тетраедр - правильний
чотирикутник (рис. 5.16, б) октаедр - багатогранник (5.16, в). Форму різних
багатогранників мають кристали.

Рис. 5.16
Піраміда - багатогранник, в основі якого лежить довільний багатокутник, а
бічні грані - трикутники із спільною вершиною S.
На комплексному кресленні піраміду задають проекціями її вершин і ребер
із урахуванням їх видимості. Видимість ребра визначається за допомогою
конкуруючих точок (рис. 5.17).

Рис. 5.17
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Призма - багатогранник, у якого основа - два однакові та взаємно
паралельні багатокутники, а бічні грані - паралелограми. Якщо ребра призми
перпендикулярні до площини основи, таку призму називають прямою. Якщо в
призми ребра перпендикулярні до якої-небудь площини проекцій, то бічну
поверхню її називають проеціюючою поверхнею. На рис. 5.18 зображено
комплексне

креслення

прямої

чотирикутної

призми

з

горизонтально-

проеціюючою поверхнею.

Рис. 5.18
При роботі з комплексним кресленням багатогранника необхідно будувати
на його поверхні лінії, тому що лінія є сукупністю точок, то необхідно вміти
будувати точки на поверхні.
Будь-яку точку на гранній поверхні можна побудувати за допомогою
твірної, яка проходить через цю точку. На рис. 5.17 у грані ACS побудовано
точку М за допомогою твірної S-5.
Ґвинтові поверхні
До ґвинтових поверхонь належать поверхні, котрі утворюються при
ґвинтовому русі прямолінійної твірної. Лінійчаті ґвинтові поверхні називають
геликоїдами.
Прямий геликоїд утворюється рухом прямолінійної твірної l за двома
напрямними: ґвинтової лінії т й її осі і; при цьому твірна l перетинає ґвинтову
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вісь під прямим кутом (рис. 5.19, а). Прямий геликоїд використовується при
створенні ґвинтових сходів, шнеків, а також силових різей, у верстатах.

Рис. 5.19
Похилий геликоїд утворюється рухом твірної по ґвинтовій напрямній т та
її осі і так, що твірна l перетинає вісь і під постійним кутом φ, що відрізняється
62

від прямого, тобто в будь-якому положенні твірна l паралельна одній із твірних
напрямного конуса з кутом при вершині, який дорівнює 2φ (рис. 5.19, б).
Похилі геликоїди обмежують поверхні витків різей.
Поверхні обертання
До поверхонь обертання належать поверхні, що утворюються обертанням
лінії l навколо прямої і, що являє собою вісь обертання. Вони можуть бути
лінійчатими, наприклад, конус чи циліндр обертання, і нелінійчатими, або
криволінійними, наприклад сфера. Визначник поверхні обертання включає
твірну l і вісь і. Кожна точка твірної при обертанні описує коло, площина якого
перпендикулярна до осі обертання. Такі кола поверхні обертання називаються
паралелями. Найбільшу з паралелей називають екватором. Екватор визначає
горизонтальний обрис поверхні, якщо і _|_ П1. У цьому випадку паралелями є
горизонталі h цієї поверхні.
Криві поверхні обертання, що утворюються в результаті перетинання
поверхні площинами, що проходять через вісь обертання, називаються
меридіанами. Усі меридіани однієї поверхні конгруентні. Фронтальний
меридіан називають головним; він визначає фронтальний обрис поверхні
обертання. Профільний меридіан визначає профільний обрис поверхні
обертання.
Будувати точку на криволінійних поверхнях обертання найзручніше за
допомогою паралелей поверхні. На рис. 5.20 точку М побудовано на паралелі
h 4.
Поверхні обертання здобули найзручнішого застосування в техніці. Вони
обмежують поверхні більшості машинобудівних деталей.
Конічна поверхня обертання утворюється обертанням прямої l навколо осі
і, яка з нею перетинається (рис. 5.21, а). Точку М на поверхні побудовано за
допомогою твірної l і паралелі h. Цю поверхню називають ще конусом чи
прямим коловим конусом.
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Рис. 5.20
Циліндрична поверхня обертання утвориться обертанням прямої l навколо
паралельної їй осі і (рис. 5.21, б). Цю поверхню називають ще циліндром чи
прямим коловим циліндром.
Сфера, утворюється обертанням кола навколо її діаметра (рис. 5.21, в).
Точка A на поверхні сфери належить головному меридіану f, точка В - екватору
h, а точку М побудовано на допоміжній паралелі h'.
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Рис. 5.21

Рис. 5.22
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Тор утвориться обертанням кола чи його дуги навколо осі, що лежить у
площині кола. Якщо вісь розташована в межах твірного кола, то такий тор
називається закритим (рис. 5.22, а). Якщо вісь обертання знаходиться поза
межами кола, то такий тор називається відкритим (рис. 5.22, б). Відкритий тор
називається ще кільцем.
Поверхні обертання можуть бути утворені й іншими кривими другого
порядку. Еліпсоїд обертання (рис. 5.23, а) утворюється обертанням еліпса
навколо однієї з його осей; параболоїд обертання (рис. 5.23, б) - обертанням
параболи навколо її осі; гіперболоїд обертання однопорожнинний (рис. 5.23, в)
утвориться обертанням гіперболи навколо уявної осі, а двопорожниний
(рис.5.23, г) - обертанням гіперболи навколо дійсної осі.

Рис. 5.23
У загальному випадку поверхні зображуються не обмеженими в напрямку
поширення твірних ліній (див. рис. 5.14, 5.15). Для розв’язку конкретних задач і
одержання геометричних фіґур обмежуються площинами зрізу. Наприклад,
щоб одержати коловий циліндр, необхідно обмежити ділянку циліндричної
поверхні площинами зрізу (див. рис. 5.21, б). У результаті чого одержимо його
верхню і нижню основи. Якщо площини зрізу перпендикулярні до осі
обертання, циліндр буде прямим, якщо ні - циліндр буде похилим.
Щоб одержати коловий конус (див. рис. 5.21, а), необхідно виконати зріз
по вершині та за її межами. Якщо площина зрізу основи циліндра буде
перпендикулярна до осі обертання, то конус буде прямим, якщо ні - похилим.
66

Якщо обидві площини зрізу не проходять через вершину, то конус одержимо
усіченим.
За допомогою площини зрізу можна одержати призму і піраміду.
Наприклад, шестигранна піраміда буде прямою, якщо всі її ребра мають
однаковий нахил до площини зрізу. В інших випадках вона буде похилою.
Якщо вона виконана за допомогою площин зрізу і жодна з них не проходить
через вершину - піраміда усічена.
Призму (рис. 5.18) можна одержати, обмеживши ділянку призматичної
поверхні двома площинами зрізу. Якщо площина зрізу перпендикулярна до
ребер, наприклад восьмигранної призми; вона пряма, якщо не перпендикулярна
- похила.
Вибираючи відповідне положення площин зрізу, можна одержувати різні
форми геометричних фіґур залежно від умов задачі, що розв’язується.
Точка і лінія на поверхні
У загальному випадку лінія може належати або не належати поверхні.
Лінія належить поверхні, якщо всі її точки належать цій поверхні (рис. 5.20,
лінія l). Виняток складає випадок, коли лінія представлена прямою, а поверхня площиною. У цьому випадку для приналежності прямої площині достатньо,
щоб хоча б дві точки її належали цій поверхні. Задачі побудови ліній, що
належать поверхні, є складовою частиною в задачі побудови ліній перетинання
поверхонь площиною і перетинання двох поверхонь, що розглядаються в
розділі 7.
Якщо лінія не належить поверхні, то вона з нею перетинається.
Найпростішим випадком є перетинання з поверхнею прямої лінії. Задача
розв’язується шляхом замкнення даної лінії в будь-яку проеціюючу площину і
побудовою фіґури перетину, з якої легко визначити точку входу і виходу
прямої.
Точка може належати поверхні й не належати. Точка належить поверхні,
якщо вона лежить на лінії, розташованій на цій поверхні. На рис. 5.21, точка М
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належить сферичній поверхні, тому що вона знаходиться на лінії кола h', що
лежить на цій поверхні. Точки А і В теж належать сферичній поверхні, тому що
вони розташовані на лініях обрисових кіл, що належать сферичній поверхні.
Приклади приналежності точки поверхні можна навести й у випадку наявності
конічної поверхні (точка М на рис. 5.21, а), поверхні тора (точка М на рис. 5.22)
і поверхні більш складної форми (точка М на рис. 5.20).
Задача належності точки поверхні розв’язується в такий спосіб. Якщо
задані проекції елементів поверхні та точки, необхідно на одній із площин
проекцій через задану точку провести лінію, що належить поверхні, й
побудувати проекцію цієї лінії на другій площині проекцій. Якщо друга
проекція пройде через другу проекцію точки – точка належить поверхні, якщо
не пройде – не належить.
Цю задачу можна розглянути на прикладі рис. 5.21, а. На комплексному
кресленні задано конічну поверхню обрисовими лініями. Задано також точку М
(горизонтальну і фронтальну проекції). Через горизонтальну проекцію точки
проведемо горизонтальну проекцію h1 кола, що належить конічній поверхні.
Побудувавши фронтальну проекцію h2 цього кола, переконаємося, що вона
пройшла через фронтальну проекцію точки. Це і підтверджує те, що точка
належить конічній поверхні.
Дана задача може бути розв’язана й іншим шляхом. За тих самих вихідних
даних через фронтальну проекцію точки М2 проводимо проекцію однієї з
твірних l2. Побудувавши горизонтальну проекцію l1 твірної, переконуємося, що
вона пройшла через горизонтальну проекцію М1 точки М, і це дозволяє зробити
висновок, що точка М належить конічній поверхні.
Принципи побудови точок і ліній на поверхнях покладено в основу
побудови ліній перетину, зрізів, вирізів, проникностей тощо, що визначає
побудову складних геометричних тіл, і в підсумку - деталей, вузлів, машин,
будинків, споруд.
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Питання і завдання для самоперевірки
1. Що називається поверхнею?
2. Як класифікуються поверхні?
3. Що містить у собі визначник поверхні?
4. Як на комплексному кресленні зображуються поверхні?
5. Що таке площина і якими елементами простору її можна задати на
кресленні?
6. Які основні лінії в площині ви знаєте?
7. Як вони зображуються на комплексному кресленні?
8. Як може бути розташована площина щодо площин проекції?
9. Як утворюються конічна і циліндрична поверхні?
10. Як утворюються гранні поверхні?
11. Охарактеризуйте поверхню з ребром повертання.
12. Які поверхні називаються ґвинтовими?
13. Які ви знаєте поверхні обертання?
14. Які лінії характерні для поверхні обертання і яка їх роль у побудові
зображень поверхні?
15. Побудувати відсутні проекції точок D, E, F, які належать площині Θ
(А, В, С).
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16. Добудувати фронтальну проекцію пятикутника ABCDE.

17. Визначити чи належать точки D, E, F до площини Θ (А, В, С).

18. Побудувати фронтальну проекцію трикутника АВС, якщо відомо, що
він перпендикулярний до фронтальної площини проекцій П2,

а до

горизонтальної ПГ нахилений під кутом 30º, вершина А стоїть від
площини П1 на відстані 10 мм.
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19. Побудувати горизонтальну проекцію трикутника АВС, який належить
плошині Θ (l ∩ m).

20. Через пряму i провести площину Φ паралельну фронтальній площині
проекцій П2.

21. У площині Θ (l || m) провести фронталь f, віддалену від фронтальної
площини проекцій П2 на 20 мм і горизонталь h, віддалену від
горизонтальної площини проекцій П1 на 25 мм.
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22. Через точку В площини Θ (А, В, С) провести горизонталь, а через точку
С – фронталь.

23. Побудувати горизонтальну проекцію відрізка DE, паралельного
площині Θ (А, В, С).
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24. Через точку D провести площину Ω, паралельну площині Θ (А, В, С).

25. Побудувати три проекціїї заданої поверхні та розташованих на ній
точок і ліній.
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26. Побудувати три проекціїї заданої поверхні та розташованих на ній
точок і ліній.

27. Побудувати три проекціїї заданої поверхні та розташованих на ній
точок і ліній.
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28. Побудувати три проекціїї заданої поверхні та розташованих на ній
точок і ліній.

29. Побудувати три проекціїї заданої поверхні та розташованих на ній
точок і ліній.

75

30. Побудувати три проекціїї заданої поверхні та розташованих на ній
точок і ліній.
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6 ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕСЛЕННЯ
Загальні відомості про перетворення комплексного креслення
На комплексному кресленні геометричні об'єкти проеціюються так, що
багато елементів, які їх складають, наприклад, відрізки прямих, кути, плоскі
фіґури, зображуються зі спотворенням. Того ж часу при розв’язанні багатьох
задач часто виникає необхідність перетворити комплексне креслення так, щоб
необхідний елемент розташувався паралельно чи перпендикулярно до однієї з
площин проекцій. Наприклад, необхідно, щоб відрізок прямої, що є ребром
багатогранника чи багатокутник, який являє собою грань багатогранника,
розташувалися паралельно площини проекцій. У цьому випадку на таку
площину вони будуть проеціююватися в дійсну величину.
Розв’язок таких задач значною мірою спрощується, якщо елементи
простору, що нас цікавлять займають особливе положення, тобто будуть
розташовані паралельно чи перпендикулярно до площин проекцій. Одержані в
цьому випадку "вироджені" проекції допомагають одержати відповідь на
поставлену

задачу чи спростити хід її розв’язку. Щоб досягти такого

розташування геометричних елементів, комплексне креслення перетворюють
чи перебудовують, виходячи з конкретних умов. Перетворення креслення
відображає зміну положення геометричних

образів чи площин проекцій у

просторі. Задача перетворення комплексного креслення може бути розв’язано
переміщенням проеціюючого тіла, у просторі до необхідного положення чи
зміною в просторі положення площин проекцій щодо геометричного тіла. Існує
кілька методів розв’язання цих задач. В основному використовуються способи
перетворення креслення: плоскопаралельне перенесення, спосіб заміни площин
проекцій і спосіб обертання.
Оскільки особливих положень у прямих два й у площини - два, то існують
чотири вихідні задачі для перетворення комплексного креслення:
 пряму загального положення зробити прямою рівня;
 пряму рівня зробити проеціюючою прямою;
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 площину загального положення зробити проеціюючою площиною;
 проеціюючу площину зробити площиною рівня.
Спосіб плоскопаралельного переміщення
Спосіб плоскопаралельного переміщення оснований на тому, що при
паралельному перенесенні геометричного тіла відносно площини проекцій
проекція його на цю площину не змінює своєї форми і розмірів, хоча і змінює
положення. При цьому якщо точка переміщається в площині, паралельній П1,
то фронтальна проекція траекторії руху зображується у вигляді прямої,
паралельній осі П2/П1. Якщо ж точка переміщається в площині, паралельній П2,
то горизонтальна проекція траекторії руху зображується у вигляді прямої,
паралельній до тієї самої осі.

Рис. 6.1
На рис. 6.1 показано комплексне креслення прямої АВ. Пряма не
паралельна

ні

одній

з

площин

проекцій.

Потрібно

за

допомогою

плоскопаралельного переміщення задати їй таке положення, щоб вона була
паралельна одній із площин проекцій, наприклад, П2. Через довільну точку А1,
проводимо пряму l1, паралельну осі П2/П1, і від цієї точки на прямій
відкладаємо відрізок, який дорівнює А1В1. З точки А1 проводимо вертикальну
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лінію зв'язку, а з точки A2 - горизонтальну лінію, на перетинанні яких і буде
нове положення фронтальної проекції А2. Аналогічно проведемо вертикальну
лінію зв'язку з точки В1 до перетинання з горизонтальною лінією, проведеною з
точки B2. Нове положення фронтальної проекції точки В одержимо на
перетинанні цих ліній у точці В2.
Після перетворення креслення пряма АВ стала паралельна площині П2,
отже, спроеціювалась вона на цю площину в дійсну величину.
Застосовуючи

метод

плоскопаралельного

переміщення,

можна

розв’язувати багато задач, пов'язаних із визначенням натуральної величини
відрізків, кутів, плоских фіґур, а також наданням їм потрібного положення.
Однак він пов'язаний зі зміною положення геометричної фіґури в просторі. У
практиці ж зустрічаються задачі, під час розв’язку яких при перетворенні
комплексного креслення зручніше залишити положення проеціюючого тіла
незмінним, а змінити положення площин проекцій.
Спосіб заміни площин проекцій
Сутність цього способу полягає в тому, що заміняють одну з площин
проекцій на нову площину, розташовану під будь-яким кутом до неї, але
перпендикулярну до незамінної площини проекції. Нова площина повинна бути
вибрана так, щоб відносно неї геометрична фіґура займала положення, яке
забезпечує одержання проекцій, що найбільшою мірою задовольняють вимоги
умов розв'язуваної задачі. Для розв’язку одних задач досить замінити одну
площину, але якщо це розвя’зання не забезпечує необхідного розташування
геометричної фіґури, можна провести заміну двох площин.
Застосування цього способу характеризується тим, що просторове
положення заданих елементів залишається незмінним, а змінюється система
площин проекцій, на яких будують нові зображення геометричних образів.
Додаткові площини проекцій вводяться таким чином, щоб на них елементи, що
нас цікавлять, зображувалися в зручному для конкретної задачі положенні.
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Розглянемо розв’язок чотирьох вихідних задач способом заміни площин
проекцій.
Задача 1. Перетворити креслення прямої загального положення так, щоб
відносно нової площини проекцій пряма загального положення зайняла
положення прямої рівня.

Рис. 6.2
Нову проекцію прямої, що відповідає поставленій задачі, можна
побудувати на новій площині проекцій П4, розташувавши її паралельно самій
прямій і перпендикулярно до однієї із основних площин проекцій, тобто від
системи площин П1_|_П2 перейти до системи П4_|_ П1 чи П4_|_П2. На кресленні
нова вісь проекцій повинна бути паралена одній із основних проекцій прямої.
На рис. 6.2 побудовано зображення прямої l (А, В) загального положення в
системі площин П1_|_П4, причому П4 || l. Нові лінії зв'язку A1A4 і В1В4 проведені
перпендикулярно до нової осі - П1/П4 паралельні горизонтальні проекції l1.
Нова проекція А4В4 прямої дає дійсну величину відрізка АВ (розділ 4, рис.
4.2, 4.3, 4.4) і дозволяє визначити нахил прямої до горизонтальної площини
проекцій α. Кут нахилу прямої до фронтальної площини проекцій β можна
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визначити, побудувавши зображення прямої на іншій додатковій площині
П4_|_П2 (рис. 6.3).

Рис. 6.3
Задача 2. Перетворити креслення прямої рівня так, щоб відносно нової
площини проекцій вона зайняла проеціююче положення.

Рис. 6.4
Щоб на новій площині проекцій зображення прямої було точкою (розділ 4,
рис. 4.5), нову площину проекцій потрібно розташувати перпендикулярно до
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даної прямої рівня. Горизонталь h буде мати своєю проекцією точки на
площині П4_|_ П1 (рис. 6.4), а фронталь f – на П4_|_ П2.
Якщо потрібно побудувати вироджену в точку проекцію прямої загального
положення, то для перетворення креслення буде потрібно зробити дві
послідовні заміни площин проекцій. На рис. 6.5 вихідне креслення прямої l
(А,В) перетворене у такий спосіб: спочатку побудоване зображення прямої на
площині П4_|_ П2, розташованій паралельно самій прямій l. У системі площин
П2_|_П4, пряма l зайняла положення лінії рівня (А2А4 _|_П2/П1; П2/П4 || l2). Потім
від системи П2_|_П4 здійснений перехід у систему П4_|_П5, причому друга нова
площина проекцій П5 перпендикулярна до самої прямої l. Оскільки точки А і В
прямої знаходяться на однаковій відстані від площини П4, то на площині П5
одержуємо зображення прямої у вигляді точки (А5 ≡ B5 ≡ l5).

Рис. 6.5
Задача 3. Перетворити креслення площини загального положення так, щоб
відносно нової площини вона зайняла проеціююче положення.
Для розв’язання цієї задачі нову площину проекцій потрібно розташувати
перпендикулярно до даної площини загального положення і перпендикулярно
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до однієї з основних площин проекцій. Це можливо зробити, якщо врахувати,
що напрямок ортоґонального проеціювання на нову площину проекцій повинен
збігатися з напрямком відповідних ліній рівня даної площини загального
положення. Тоді всі лінії цього рівня на новій площині проекцій зобразяться
точками, що і дадуть "вироджену" у пряму проекцію площини (розділ 5,
рис.5.11, в).

Рис. 6.6
На рис. 6.6 дано побудову нового зображення площини Q (ABC) у системі
площин П4 _|_П1. Для цього в площині Q побудовано горизонталь h (A, 1), і
нову площину проекцій П4, яка розташована перпендикулярно до горизонталі h.
Графічний розв’язок третьої вихідної задачі приводять до побудови зображення
площини у вигляді прямої лінії, кут нахилу якої до нової осі проекції П1/П4,
визначає кут нахилу α площини Q (ABC) до горизонтальної площини проекцій.
Побудувавши зображення площини загального положення в системі
П2_|_П4, (П4 розташувати перпендикулярно до фронталі площини), можна
визначити кут нахилу β цієї площини до фронтальної площини проекцій.
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Задача 4. Перетворити креслення проеціюючої площини так, щоб відносно
нової площини вона зайняла положення площини рівня.
Розв’язок цієї задачі дозволяє визначити дійсні величини плоских фігур.
Нову площину проекцій потрібно розташувати паралельно заданої
площини. Якщо вихідне положення площини було фронтально проеціюючим,
то нове зображення будують у системі та П2_|_П4, а якщо горизонтально
проецюючим, то в системі П1_|_П4. Нова вісь проекцій буде розташована
паралельно виродженій проекції проеціюючої площини (розділ 5, рис. 5.7). На
рис. 6.7 побудовано нову проекцію А4В4С4

горизонтально проеціюючої

площини Σ (ABC) на площині П4 _|_П1.

Рис. 6.7
Якщо у вихідному положенні площина займає загальне положення, а
потрібно одержати зображення її як площини рівня, то виконують подвійну
заміну площин проекцій, вирішуючи послідовно задачу 3, а потім задачу 4. При
першій заміні площина стає проеціюючою, а при другій – площиною рівня
(рис.6.8).
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У площині Δ (АВС) проведено горизонталь h (А, 1). Перпендикулярно
горизонталі проведено першу вісь П1/П4 _|_ h1. Друга нова вісь проекцій
паралельна

виродженій

проекції

площини,

а

нові

лінії

зв'язку

–

перпендикулярні до виродженої проекції площини. Відстані для побудови
проекцій точок на площині П5 потрібно заміряти на площині П1 від осі П1/П2 і
відкладати по нових лініях зв'язку від нової осі П4/П5. Проекція А5В5С5

є

дійсною величиною трикутника ABC.

Рис. 6.8
Із застосуванням способу заміни площин можна розв’язувати ряд інших
задач як самостійних, так і окремих частин задач, що включають великий обсяг
графічних розв’язків.
Спосіб обертання
Як уже зазначалося, при перетворенні комплексного креслення можлива
зміна положення заданих геометричних елементів відносно площин проекцій
при незмінному положенні основних площин проекцій. Це здійснюється
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шляхом обертання цих елементів навколо деякої осі доти , поки ці елементи не
займуть особливого положення у вихідній системі площин. Таке перетворення
комплексного креслення називається способом обертання.
За вісь обертання в цьому випадку зручніше за все вибирати проеціюючі
прямі, чи прямі рівні, тоді точки будуть обертатися в площинах, паралельних
чи перпендикулярних до площин проекцій.

Рис. 6.9

Рис. 6.10

При обертанні навколо горизонтально проецюючої прямої горизонтальна
проекція А1 точки А переміщається по колу, а фронтальна A2 - по прямій,
перпендикулярній до фронтальної проекції осі, що є фронтальною проекцією
площини обертання Г2 (рис. 6.9). При цьому відстань між горизонтальними
проекціями двох точок А і В (рис. 6.10) при їх повороті на той самий

кут

залишається незмінною (А1В1 = A1B1).
Аналогічні висновки можна зробити і для обертання навколо фронтально
проеціюючої

прямої.

При

обертанні

плоскої

фігури

навколо

осі,

перпендикулярної до площини проекцій, проекція її на цю площину не
змінюється ні за величиною, ні за формою, тому що не змінюється нахил
плоскої фіґури до цієї площини, а змінюється лише положення цієї проекції
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відносно лінії зв'язку. Друга ж проекція на площині, паралельній осі обертання,
змінюється і за формою, і за величиною. Проекції точок на цій площині
проекцій знаходяться на прямих, перпендикулярних до вихідних ліній зв'язку.
Використовуючи ці властивості, можна застосувати для перетворення
креслення спосіб обертання, не задаючи зображенням осі обертання і не
встановлюючи величину радіуса обертання. Це - спосіб плоскопаралельного
переміщення, при якому всі точки геометричної фіґури переміщаються у
взаємно паралельних площинах без зміни дійсного виду і розмірів цієї фігури
(рис. 6.11).

Рис. 6.11
Трикутник ABC займає загальне положення. Першим плоскопаралельним
переміщенням він поставлений у фронтально проеціююче положення за
допомогою горизонталі h, яку розташуємо як фронтально проеціюючу пряму в
площині її обертання Г || П1. При цьому А1В1С1 ≡ А1В1С1, а площини
обертання точок В і С паралельні площині Г.
Другим переміщенням АВС розташовано паралельно площині П1. Без
зміни залишено вироджену фронтальну проекцію трикутника (А2В2C2 ≡
А2В2С2), а нова горизонтальна проекція, що дає дійсну величину АВС,
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отримана побудовою нових горизонтальних проекцій точок А1, В1 і С1 у
результаті їх обертання в паралельних Φ фронтальних площинах рівня.
На цьому прикладі побудовано розв’язок третьої та четвертої вихідних
задач шляхом перетворення комплексного креслення площини загального
положення способом плоскопаралельного переміщення.

Рис. 6.12
Якщо за вісь обертання взяти лінію рівня, то справжню величину плоскої
фіґури загального положення можна побудувати одним поворотом, тобто
уникнути подвійного перетворення креслення, що мало місце в заміні площин
проекцій і плоскопаралельному переміщенні. На рис. 6.12 побудовано
зображення АВС (А1В1С1) після повороту його навколо горизонталі h (С, 1)
рівня Г ~ h. Оскільки горизонталь проходить через точку С, то остання
нерухома при обертанні трикутника. Потрібно повернути тільки точки А і В
навколо горизонталі до з’єднання з площиною Г || П1. Точка А обертається в
горизонтально проеціюючій площині ΣА, яка перпендикулярна до осі
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обертання. Центр обертання О точки А лежить на осі обертання. У момент,
коли в результаті обертання точка А виявиться в площині Γ, тобто сполучиться
з горизонтальною площиною рівня, її горизонтальна проекція А1 буде вилучена
від горизонтальної проекції осі обертання h1 на відстань, що дорівнює
справжній величині радіуса обертання RА точки А. Натуральну величину RА
можна побудувати як гіпотенузу О1А прямокутного трикутника (розділ 4,
рис.4.10), одним катетом якого є горизонтальна проекція радіуса A1O1, а другим
- різниця висот точок А і О. Побудувавши сполучену горизонтальну проекцію
точки А, легко добудувати зображення всього трикутника А1B1C1 у
сполученому з площиною Г положенні, використовуючи нерухому точку 1 і
площину обертання точки В (ΣВ1 _|_ h1). Фронтальна проекція АВС буде
вироджена в пряму і сполучиться з проекцією Г2 площини сполучення.
Аналогічні дії виконують при обертанні плоскої фігури навколо її
фронталі. Сполучення в цьому випадку ведеться з фронтальної площиною рівня
(Ф || П2), що проходить через вісь обертання – фронталь.
Способом обертання можуть бути розв’язані й інші задачі щодо їх умов.
Питання для самоперевірки
1. З якою метою виконують перетворення комплексного креслення?
2. Назвіть способи перетворення комплексного креслення.
3. Які основні задачі розв’язуються шляхом перетворення креслення?
4. У чому полягає сутність способу плоскопаралельного переносу?
5. У чому полягає заміна площин проекцій?
6. Які задачі можна розвязувати шляхом заміни двох площин проекції?
7. Як треба розташувати нові площини проекцій, щоб відрізок прямої
загального положення спроеціювався у натуральної величини, у точку?
8. Як потрібно розташувати нову площину проекцій, щоб площина
загального положення стала проеціюючою площиною?
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9. При якому розташуванні плоскої фіґури можна визначити її дійсну
величину шляхом заміни тільки однієї площини проекції?
10. У чому полягає сутність перетворення креслення способом обертання?
11. Які лінії використовуються як осі обертання?
12. Як змінюється фронтальна проекція предмета при обертанні його
навколо фронтально проеціюючої осі?

90

7 ПОЗИЦІЙНІ ЗАДАЧІ
Загальні відомості про позиційні задачі
Задачі, пов'язані з рішенням питань взаємного розташування геометричних
фіґур на комплексному кресленні, називаються позиційними.
Серед позиційних можна виділити дві групи задач, які являють
найбільший практичний інтерес. До них належать задачі на взаємну належність
і задачі на взаємне перетинання. Задачі першої групи неодноразово згадувалися
під час вивчення розділів 4 і 5. Це пояснюється тим, що будь-яка лінія є
похідною точки, а будь-яка поверхня є похідною лінії. Було конкретно
розглянуто питання належності точки прямій, належності точки і прямої
площині, належності точки і лінії поверхні.
Розв’язок позиційних задач на належність передбачає роботу з лініями
поверхні графічно простими, наприклад, прямою чи колом. Це необхідно для
того, щоб не ускладнювати побудову на комплексному кресленні. Для
правильного вибору цих ліній треба знати, які сімейства ліній несе на собі та чи
інша поверхня.
Задачі на взаємне перетинання пов'язані з побудовою точок, що належать
одночасно двом розглянутим геометричним образам, наприклад, прямій і
площині, двом площинам, площині та поверхні, двом поверхням. Кожну з цих
точок будують у перетинанні двох допоміжних ліній. Ці лінії повинні бути
графічно простими і належати одній допоміжній площині чи поверхні. Вибір
допоміжних поверхонь (посередників), що несуть у собі допоміжні лінії,
залежить від форми поверхонь, які перетинаються. Сукупність побудованих
загальних точок дозволяє побудувати лінію перетинання геометричних образів.
Перетин прямої з площиною
Пряма перетинає площину в одній точці. Точку перетину прямої з
площиною визначають шляхом побудови допоміжної прямої лінії, що лежить в
одній проеціюючій площині із заданою прямою. На рис. 7.1, а наведено
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комплексне креслення прямої l і площини Q (ABC). Через пряму l проводимо
допоміжну горизонтально проеціюючу площину

Σ, тобто Σ

1

~ l1. У

перетинанні площин Q і Σ одержуємо лінію т, тобто т = Σ ∩ Q. Горизонтальна
проекція прямої т визначається горизонтальними проекціями точок 1 і 2
перетинання ліній ВС і АС із допоміжною площиною Σ , тобто В1С1 ∩ Σ1 = l1;
А1С1 ∩ Σ1 = 21 ; т1 =11, 21.
Для одержання фронтальної проекції лінії l побудуємо фронтальні проекції
точок 1 і 2, з'єднавши які, одержимо фронтальну проекцію m2. У перетинанні
фронтальних проекцій прямих т і l одержимо фронтальну проекцію точки К,
яка належить і прямій l, і прямій т, що лежить у площині Σ. Виходить, точка К
належить площині Σ, і є точкою перетину прямої l із площиною Σ.
Видимість прямої та площини відносно горизонтальної площини проекцій
визначається за допомогою горизонтально конкуруючих точок 2 і 3, а
видимість відносно фронтальної площини проекції – за допомогою фронтально
конкуруючих точок 3 і 4.

Рис. 7.1
Якщо площина займає особливе положення, то одна проекція точки
перетину прямої з площиною визначається відразу в перетинанні виродженої
проекції площини з відповідною проекцією прямої (рис. 7.1, б).
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Якщо пряма перетинає площину під прямим кутом, то на комплексному
кресленні проекції цієї прямої вони є перпендикулярними до проекцій
відповідні лінії рівня площини на основі теореми про проеціювання прямого
кута.

Рис. 7.2
На рис. 7.2 побудовано проекції основи М перпендикуляра п, проведеного
до площини Q (ABC) із точки К простору. У AВС маємо: АВ – горизонталь (A2B2
_|_ A2A1), AC – фронталь (А1С1_|_A1A2). Тому проекції перпендикуляра n ~ К
розташовуються: п1 _|_ A1B1 і n2 _|_ А2С2. Основа перпендикуляра побудована за
допомогою допоміжної лінії a горизонтально проеціюючої площини, яка
проведена через перпендикуляр п (а ∩ п = М).
Якщо пряма перетинає площину в нескінченності, то має місце
паралельність прямої з площиною. На рис. 7.3 побудовано пряму т, яка
проходить через точку N і паралельна площині трикутника KLM. На
комплексному кресленні паралельність прямої та площини доводиться тим, що
m1 || а1 і m2 || а2; a ~ KLM.
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Рис. 7.3
Переріз двох площин
Дві площини перерізуються по прямій лінії. Для побудови лінії їх перерізу
необхідно знайти дві точки, що належать цій лінії. Задача спрощується, якщо
одна площин займає особливе положення. У цьому випадку її вироджена
проекція містить у собі проекцію лінії перерізу площин.

Рис. 7.4
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На рис. 7.4 наведено комплексне креслення двох площин Σ і Q, які
перерізуються, причому площина Σ особливого положення – фронтально
проеціююча. Вона перетинає лінії АВ і АС площини Q, яка задана трикутником
ABC – площини загального положення. Точки перетину 1 і 2 визначають лінію
перетину площин. З'єднавши їх, одержуємо шукану лінію: a (1, 2) = Σ ∩ Q.
Лінію перерізу двох площин, що займають загальне положення, можна
побудувати у вихідній системі площин проекції. Для цього двічі розв’язують
задачу на побудову перетину прямої однієї площини з другою площиною.
Задачу можна розв’язувати в новій системі площин проекції, побудувавши
зображення однієї з площин як проеціюючої площини.
На рис. 7.5, а побудовано лінію перерізу двох трикутників ABC і DEF
шляхом побудови точки М перетину лінії АВ із площиною DEF і точки N
перетину лінії EF із площиною АВС:
1) АВ ~ Σ1 (Σ1_|_П2);
M1M2 || А1A2;

М1М2 ∩ А2В2 = М2;

2) EF ~ Σ2 (Σ2_|_П2);
N1N2 || A1,A2;

Σ1 ∩ DEF = l-2 (12-22; 11-21);

3) M1 U N1 = M1N1;

М (М,М2).

Σ2 ∩ ABC = 3-4 (32-42; 31-41);

N1N2 ∩ E2F2 = N2;

11-21 ∩ А1B1 = М1;
31-41 ∩ E1F1 = N1;

N (N1,N2).

M2 U N2 = M2N2.

4) ABC ∩ DEF = MN.
Після побудови визначають видимість площин, що перерізуються. На
фронтальній площині вона визначена за допомогою фронтально конкуруючих
точок 1 і 5. Для визначення видимості на горизонтальній площині проекцій
використані горизонтально конкуруючі точки 6 і 7.
На рис. 7.5, б ця сама лінія перерізу побудована за допомогою додаткової
проекції даних площин на площину П4, відносно якої площина DEF займає
проеціююче положення. Додаткову проекцію побудовано за умови, що
горизонталь h € DEF проеціюється в точку на площині П4 _|_ h. Нові лінії
зв'язку проведені через горизонтальні проекції точок А,В,С,D,E,F паралельно h1,
а нова вісь проекцій П1/П4 _|_ h1. Заміряні на площині П2 висоти точок
визначають їх проекції на площині П4.
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а)

б)
Рис. 7.5
96

A4B4C4 ∩ D4E4F4 = M4K4, тому що А4В4 ∩ D4E4F4 = М4 і В4С4 ∩ D4E4F4 =
К4. За напрямком нових ліній зв'язку визначаємо горизонтальну проекцію лінії
МК (М1К1). Відмічаємо точку перетину сторони EF з лінією МК: E1F1 ∩ M1K1 =
N1. Точки відрізка NK не мають спільних точок із площиною DEF.
Площини,

які

перерізуються

в

окремому

випадку

можуть

бути

перпендикулярними. Для виявлення випадків перпендикулярності треба
пам'ятати, що якщо дві площини взаємно перпендикулярні, то одна з них
проходить через перпендикуляр до іншої площини. На рис. 7.4 подано
комплексне креслення взаємно перпендикулярних площин: одна фронтально
проеціююча Σ, а друга – загального положення ABC – містить у собі
перпендикуляр АВ до площини Σ (AB || П2; A2B2 _|_ Σ2).
Дві площини в загальному випадку можуть перерізатися в нескінченності.
Тоді має місце паралельність цих площин. При виявленні цього випадку варто
враховувати, що в паралельних площин дві прямі, які перетинаються в одній
площині паралельні двом прямим, що перетинаються в іншій площин. На
рис.5.8 площина Σ1 паралельна площині Σ2, тому що а || с, b || d.
Переріз поверхні площиною. Тіла з вирізами
При перерізанні поверхні з площиною одержують плоску лінію. Цю лінію
будують за окремими точками. На початку побудови насамперед виявляють і
будують опорні точки, що лежать на контурних лініях поверхні, а також точки
на ребрах і лініях основи поверхні. У тих випадках, коли проекція лінії перерізу
не повністю визначається цими точками, будують додаткові, проміжні точки,
розташовані між опорними.
У даному розділі розглядаються випадки перерізу поверхні площинами
особливого положення, тому що у випадку наявності січної площини
загального положення креслення завжди можна перетворити так, щоб січна
площина стала проеціюючою площиною (рис. 7.9).
У випадку перерізу гранної поверхні площиною виходить плоска ламана
лінія. Щоб побудувати цю лінію, досить визначити точки перетину з площиною
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ребер і сторін основи, якщо має місце перетинання основи, і з'єднати
побудовані точки з урахуванням їх видимості (рис. 7.6, а). Січна площина Σ
займає

фронтально

проеціююче

положення,

у

цьому

випадку

точки

перетинання ребер визначаються без додаткових побудов:
AS ∩ Σ = 1 (12; l1);

ВS ∩ Σ = 2 (22; 21);

СS ∩ Σ = 3 (32; 31).

Тому що грань ACS відносно площини П1 невидима, то й лінія l1-31 теж
невидима.

Рис. 7.6
У випадку перерізу циліндричної поверхні обертання площиною можуть
бути отримані наступні лінії (рис. 7.6, б):
 коло, якщо січна площина Г перпендикулярна до осі обертання поверхні;
 еліпс, якщо січна площина Σ не перпендикулярна і не паралельна осі
обертання;
 дві твірні прямі, якщо січна площина Ψ паралельна осі поверхні.
На площину П1, перпендикулярну до осі обертання поверхні, коло та еліпс
на поверхні циліндра проецюються в коло, яке збігається з проекцією всієї
поверхні.
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Рис. 7.7
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При перерізанні конічної поверхні обертання площиною можуть бути
отримані наступні лінії (рис. 7.7, а-д):
 коло, якщо січна площина Г перпендикулярна до осі обертання (а);
 еліпс, якщо січна площина Σ1 перетинає всі твірні поверхні (б);
 парабола, якщо січна площина Σ2 паралельна тільки одній твірній (S-1)
поверхні (в);
 гіпербола, якщо січна площина Σ3 паралельна двом твірним (S-5 і 5-6)
поверхні (г);
 дві твірні (прямі), якщо січна площина Σ4 проходить через вершину S
поверхні (д).
Проекції кривих ліній перерізів площиною конуса будуються за окремими
точками (точки 2, 4 на рис. 7.7, б).

Рис. 7.8
При перерізі сфери площиною завжди виходить коло. Якщо січна площина
паралельна будь-якій площині проекцій, то на цю площину коло перерізу
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проецюється без спотворення (рис. 7.8, а). Якщо січна площина займає
проеціююче положення, то на площині проекцій, якій січна площина
перпендикулярна (Σ_|_П2 рис. 7.8, б), коло перерізу зображується відрізком
прямої (12 - 42), довжина якого дорівнює діаметру кола, а на іншій площині –
еліпсом, велика вісь якого (51 - 61) дорівнює діаметру кола перерізу. Цей еліпс
будують за точками. Точки видимості 2 і 3 відносно площини П1 лежать на
екваторі сфери.
Задача побудови лінії перерізу трохи складніша при перерізі сфери
площиною загального положення Θ (a ∩ h) (рис. 7.9).

Рис. 7.9
Цей випадок можна звести до попереднього (рис. 7.8, б), якщо побудувати
додаткові зображення сфери і січної площини на площині П4 _|_П1, причому П4
_|_h. Тоді площина

стане проеціюючою Θ _|_ П4 у новій системі площин

(рис.7.9). На кресленні осі проекції проходять через центр сфери. На площині
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П4 відмічаємо проекції опорних точок: А4 – найнижчу точку перетину, В4 –
найвищу, що дають величину діаметра d кола перерізу з центром у точці О (О4);
Е4 ≡ F4 – на екваторі сфери – точки видимості лінії перетину відносно площини
П1; С4 ≡ D4 ≡ O4 - горизонтальний діаметр CD, що визначає велику вісь еліпса –
горизонтальну проекцію кола перерізу. Горизонтальна проекція перетину –
еліпс – легко будується за великою C1D1 і малою А1В1 вісями. Фронтальна
проекція кола теж еліпс, який можна побудувати за сполученими діаметрами
A2B2 і C2D2 (висоти цих точок відмічені на площині П2 і на площині П4) за
допомогою описаного паралелограма. Видимість кола перерізу відносно
площини П2 визначається точками G і N, отриманими в перетині головного
меридіана сфери f із площиною Φ. Для цього взята допоміжна площина рівня
Ф: Ф ~ f;

Ф ∩ Q = 2-3;

f2 ∩ 22-32 = N2 і G2.

Рис. 7.10
Лінії зрізу утворюються при перетинанні поверхні обертання площиною,
паралельній осі обертання поверхні. Лінії зрізу часто зустрічаються на
поверхнях деталей. На рис. 7.10 побудовано лінію зрізу комплексної поверхні,
що складається з поверхонь сфери і конуса, фронтальною площиною рівня Ф.
Лінія зрізу

включає лінію перетинання сфери (В2 - А2 - С2) – частину кола

радіуса r - і лінію перетинання конуса (В2 - D2 - С2) - гілка гіперболи, яку
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будують за окремими точками. Допоміжними січними площинами для
побудови проміжних точок беруть площини, перпендикулярні до осі обертання
поверхонь.
Переріз поверхонь геометричних фіґур може бути здійснений не однією, а
декількома січними площинами. Як і у випадку перерізу однією площиною,
побудова кожної лінії перерізу спрощується, якщо січні площини є площинами
особливого положення.
На рис. 7.11, б за заданою фронтальною проекцією вирізу, виконаного в
правильній трикутній піраміді трьома фронтально проеціюючими площинами,
побудовано горизонтальну і профільну проекції. Під час розв’язання таких
задач спочатку аналізують форму кожної грані вирізу. Сторонами цих
багатокутників будуть: 1) лінії перерізу граней піраміди з площинами вирізу і
2) лінії перерізу площин вирізу між собою. Вершинами будуть: 1) точки
перетину ребер піраміди з площинами вирізу і 2) кінці відрізків, за якими грані
вирізу перетинаються між собою. На рис. 7.11, б площина І перетинає ребра
піраміди SА і SВ у точках 1 і 2, а з площиною ІІІ перерізується по відрізку 3-4;
таким чином, форма грані I - чотирикутник 1-2-3-4. Аналогічно в площині ІІ
виходить чотирикутник 5-6-7-8. Вершинами чотирикутника 3-4-8-7 у грані ІІІ є
кінці відрізків, за якими ця грань перерізується з гранями І і ІІ. Сторони всіх
цих багатокутників складають обриси вирізу. Для одержання їх проекцій на
площину П1 і П3 спочатку потрібно відмітити фронтальні проекції (12 . . . 82)
усіх вершин, потім побудувати їх горизонтальні та профільні проекції, після
чого з'єднати на П1 і П3 вершини кожного багатокутника послідовно, з
урахуванням видимості кожного відрізка. Грань І розташована горизонтально,
тому на П3 проецює в горизонтальний відрізок. Грань піраміди SAC – профільно
проеціююча, тому всі лінії вирізу, отримані в ній, на П3 проеціюються в одну
лінію. При обведенні креслення потрібно стерти чи залишити тонкими лініями
частини ребер піраміди, що вирізуються.
На рис. 7.11, а побудовано проекції правильної чотирикутної призми з
отвором, обмеженим фронтально проеціюючими площинами.
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Рис. 7.11
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Кожна грань вирізу (І, ІІ, ІІІ, ІV) являє собою плоский багатокутник,
сторонами якого є: 1) лінії перерізання відповідної січної площини з гранями
призми і 2) лінії перерізання площин між собою (відрізки 1-2; 3-4; 5-6; 7-8).
Виходячи з цього, маємо: грань І – трапеція 1-2-4-3; грань ІІ – трапеція 3-4-6-5;
грань ІІІ – прямокутник 5-6-8-7; грань ІV – шестикутник 1-2-10-8-7-9. Після
аналізу форми граней вирізу виконується побудова проекцій цих фігур на П1 і
П3. На площину П1 усі лінії контуру збігаються з виродженими проекціями
відповідних граней. Грані ІІ й ІV розташовані горизонтально, тому на пл. П3
проеціюються у вигляді горизонтальних відрізків.
На рис. 7.12, б показано побудову вирізу в циліндрі. Виріз обмежений
трьома гранями. Вертикальна грань обмежена двома горизонтальними
наскрізними ребрами 55' і 66' і прямими 5,6 і 5',6' на бічній поверхні циліндра.
Похилу грань обмежують частиною еліпса на бічній поверхні циліндра і
наскрізним ребром 55'. Горизонтальна грань являє собою плоску фігуру,
обмежену частиною кола і прямою 66'.
Лінії вирізу, що лежать на бічній поверхні циліндра, проеціюються на кола
основи на П1. Профільна їх проекція будується за точками виміру їхніх глибин
щодо площини симетрії циліндра Φ. Наскрізні ребра 55' і 66' невидимі на П1 і
П3.
На рис. 7.12, а наведено задачу побудови вирізу в конусі. Призматичний
отвір у конусі має три внутрішні стінки, межами між якими є ребра АА', ВВ' і
СС', які перпендикулярні до П2. Права стінка (ААВВ) має форму трапеції, тому
що січна площина цієї стінки проходить через вершину S і перерізує конус по
твірним SD і SD'. Частини цих твірних між точками А (А') і В (В ) дають контур
правої стінки. Нижня стінка (між ребрами ВВ' і СС') являє собою частину кола,
обмеженого паралеллю h. Ліва стінка (між ребрами АА' і СС') обмежена
частиною параболи, проекції якої визначаються точками F (F ) на профільному
меридіані конуса і проміжних точок К (К') на допоміжній паралелі h'.
Профільний меридіан конуса „вирізаний” на ділянці між точками Е (Е ) і F (F).
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Рис. 7.12
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На рис. 7.12, в побудовано проекції сфери з вирізом. Призматичний отвір
має чотири внутрішні стінки, межами між якими є ребра АА, ВВ, СС, DD, які
перпендикулярні до площини П2.
Кожна стінка являє собою частину кола. Верхня і нижня паралельні П1 і
проецюються на неї у вигляді частини кола з радіусами, що визначаються за
паралелями h і h'.
Екватор вирізаний між точками 1,5 і 2,6. Права і ліва стінки вирізу
паралельні П3 і проеціююється на неї у вигляді частин кола з радіусами, що
визначаються колами Р і Р'. Профільний меридіан вирізаний між точками 3,7 і
4,8.
Наведені приклади свідчать, що, змінюючи положення січних площин,
можна одержати вирізи заданої форми.
Взаємний переріз поверхонь
При взаємному перерізі двох поверхонь утворюється лінія, яка у
загальному випадку є просторовою кривою, що може розпадатися на дві й
більше частин. Причому отримані частини можуть бути плоскими і
просторовими, прямими і кривими лініями.
Якщо перерізуються гранні поверхні, у загальному випадку виходить
просторова ламана лінія, яка складається з прямолінійних відрізків.

Рис. 7.13
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Лінію перерізу двох поверхонь будують за окремими точками. Спочатку в
перетині контурних ліній однієї поверхні з іншою визначають і будують опорні
точки. Побудова цих точок дозволяє бачити, у яких межах розташовані проекції
лінії перерізу і де між ними має сенс побудувати проміжні (чи випадкові)
точки. При побудові точок перерізу двох поверхонь варто пам'ятати, що
проекції цих ліній завжди розташовуються в межах площі накладання
однойменних проекцій поверхонь, що перерізуються. На рис. 7.13 зображено
дві поверхні, що перерізуються. Площа перетину – заштрихована. У межах цієї
площі й буде розташована лінія перерізу заданих поверхонь на даній площині
проекцій.
Загальним способом побудови точок лінії перерізу двох поверхонь є спосіб
допоміжних поверхонь–посередників. Посередники перізують задані поверхні
по лініях, бажано графічно простих. Тоді в перетині цих ліній знаходять точки,
що належать обом поверхням, а виходить, і лінії їх перерізу. Як поверхніпосередники

використовують площини чи сфери. Залежно від набутого

вигляду посередника іменують і спосіб побудови лінії перерізу: спосіб
допоміжних січних площин чи спосіб допоміжних сфер.
Побудова лінії перерізу поверхонь способом допоміжних січних площин
При побудові лінії перерізу двох поверхонь способом допоміжних січних
площин – січні площини, взяті як посередники, можуть бути як загального, так
і особливого положення. Більш широке застосування знаходять площини
особливого положення.
Площини загального положення застосовуються в обмежених випадках.
Наприклад, їх зручно використовувати при побудові ліній перерізу конічних і
циліндричних, а також пірамідальних і призматичних поверхонь загального
вигляду, коли основи цих поверхонь розташовані в одній і тій самій площині.
Розв’язання задачі побудови лінії перерізу двох поверхонь способом
допоміжних січних площин розглянемо на прикладі перерізу конуса обертання
зі сферою. Як поверхні–посередники візьмемо площини особливого положення
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– горизонтального рівня. На рис. 7.14 спочатку відзначимо очевидні загальні
точки А і В поверхонь у перетині їх головних меридіанів f і 1-S-2, тому що
поверхні мають загальну фронтальну площину симетрії Ф(Ф1): f2 ∩ S2-22 =
А2(В2); A2Al(B2Bl) || S2S1; A2Al(B2Bl) ∩ f1 = A1(B1).
Ці опорні точки є найвищої А і найнижчої В точками лінії перерізу, а також
точками видимості лінії на площині П2.
Брати допоміжні фронтальні площини, паралельні П2, для побудови
наступних точок незручно, тому що вони будуть перетинати конус по
гіперболах. Графічні прості лінії (кола паралелей) на даних поверхнях
утворюються в результаті перетинання їх горизонтальними площинами рівня Г.

Рис 7.14
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Першу таку допоміжну площину Г1 беремо на рівні екватора сфери h. Ця
площина перетинає конус по паралелі h1. На перетині цих паралелей
знаходяться точки видимості лінії перерізу відносно площини П1: h1 ∩ h11 = С1
(D1); С1С2 (D1D2) || S1S2;

C1С2 (D1D2) ∩ h2 (hl2) = C2 (D2).

Проміжні точки М (N), E (F) знаходят аналогічно за допомогою площин–
посереднтків Г2 і Г3.

Рис. 7.15
Якщо поверхні обертання, що перетинаються, не мають загальної
фронтальної площини симетрії (рис. 7.15), то найвищу А і найнижчу В точки
лінії перерізу легко визначити, побудувавши зображення цих поверхонь на
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площині П4, паралельній осьовій площині Σ (Σ1) даних поверхонь. Можна
побудувати проекції всієї лінії перерізу в системі площин П1_|_П4, а потім
побудувати її фронтальну проекцію в проекційному зв'язку з горизонтальною
проекцією, заміряючи висоти точок на площині П4, оскільки це показано на
рис. 7.15 для точок А і В.
Побудова лінії перерізу поверхонь способом допоміжних сфер
При побудові лінії перерізу поверхонь особливості перерізу співвісних
поверхонь

обертання

дозволяють

за

допоміжні

поверхні–посередники

використовувати сфери, співвісні з даними поверхнями.
До співвісних поверхонь обертання належать поверхні, що мають загальну
вісь обертання. На рис. 7.16 зображено співвісні циліндр і сфера (рис. 7.16,а),
співвісні конус і сфера (рис. 7.16,б) і співвісні циліндр і конус (рис. 7.16,в).

Рис. 7.16
Співвісні поверхні обертання завжди перетинаються по колах, які
розташовані в площини перпендикулярних осі обертання. Цих загальних для
обох поверхонь кіл стільки, скільки існує точок перетину обрисових ліній
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поверхонь. Поверхні на рис. 7.16 перерізуються по колах, що створюються
точками 1 і 2, перетину їх головних меридіанів.
Допоміжна сфера–посередник перетинає кожну із заданих поверхонь по
колу. У перетині цих кіл виходять точки, що належать обом поверхням, а
значить, і лінії перерізу.
Якщо осі поверхонь перетинаються, то допоміжні сфери проводять з
одного центра – точки перетину осей. Лінію перерізу поверхонь у цьому
випадку будують способом допоміжних концентричних сфер.
При побудові лінії перерізу поверхонь для використання способу
допоміжних концентричних сфер необхідне виконання наступних умов:
1 - перерізання поверхонь обертання;
2 - осі поверхонь – прямі, що перетинаються – паралельні одній із площин
проекцій, тобто існує загальна площина симетрії;
3 - не можна використовувати спосіб допоміжних січних площин, тому що
вони не утворюють графічно простих ліній на поверхнях.
Звичайно спосіб допоміжних сфер використовується у поєднанні зі
способом допоміжних січних площин. На рис. 7.17 побудовано лінію перерізу
двох конічних поверхонь обертання з осями обертання, які перетинаються у
фронтальній площині рівня Ф (Ф1). Отже, головні меридіани цих поверхонь
перетинаються і дають у своєму перетині точки видимості лінії перерізу
відносно площини П2 – найвищу А і найнижчу

В точки. У перетині

горизонтального меридіана h і паралелі h1, що лежать в одній допоміжній січній
площині Г (Г2), визначені точки видимості С і D лінії перерізу відносно
площини П1. Використовувати допоміжні січні площини для побудови
додаткових точок лінії перерізу недоцільно, тому що площини, паралельні Ф,
будуть перерізувати обидві поверхоні по гіперболах, а площини, паралельні Г,
будуть давати в перерізі поверхонь кола і гіперболи. Допоміжні горизонтально
чи фронтально проеціюючі площини проведені через вершину однієї з
поверхонь, будуть перетинати їх по твірних та еліпсах. У даному прикладі
виконані умови, які дозволяють застосування способу допоміжних сфер для
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побудови точок лінії перерізу. Осі поверхонь обертання перетинаються в точці
О (О1;О2), що є центром допоміжних сфер, радіус сфери змінюється в межах
Rmіn < R < Rmах. Радіус максимальної сфери визначається відстанню від центра
О до найбільш віддаленої точки В (Rmax = О2В2), а радіус мінімальної сфери
визначається як радіус сфери, що дотична до однієї поверхні (по колу h2) і
перерізує іншу (по колу h3).

Рис. 7.17
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Площини цих кіл перпендикулярні до осей обертання поверхонь. У
перетині цих кіл одержуємо точки Е и F, що належать лінії перерізу поверхонь:
h22 ∩ h32 = E2 (F2);
Е2Е1 ∩ h21 = E1;

Е2Е1 || А2А1;

F2F ∩ h1 = F1.

Проміжна сфера радіуса R перерізує поверхні по колах h4 і h5, у перетині
яких знаходяться точки М і N:
h42 ∩ h52 = M2 (N2); M2M1 || А2А1;
М2М1 ∩ h41 = М1;

N2N1 ∩ h41 = N1.

З'єднавши однойменні проекції побудованих точок з урахуванням їх
видимості, одержуємо проекції лінії перерізу поверхонь.
Особливі випадки побудови лінії перерізу двох поверхонь обертання

Рис. 7.18
При побудові лінії перерізу поверхонь обертання – конуса і циліндра –
можуть бути різні випадки. На рис. 7.18 зображено три випадки перерізування
циліндра і конуса обертання. У першому випадку (рис. 7.18,а) циліндр
врізається в конус, тому що якщо вписати в конус сферу із центром у точці
перетинання осей поверхонь, то радіус її буде більший за радіус циліндра. Усі
твірні циліндра перетинаються з поверхнею конуса. У другому випадку
(рис.7.18, б) конус врізається в циліндр, тому що сфера, вписана в циліндр,
перетинає конус. Усі твірні конуса перетинають поверхню циліндра. У
третьому випадку (рис. 7.18, в) сфера, вписана в одну поверхню дотична до
другої поверхні, та в перетині беруть участь усі твірні й циліндра, й конуса. У
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цьому випадку просторова лінія перерізу поверхонь розпадається на дві плоскі
криві (еліпси).
Це положення підтверджується теоремою Монжа: якщо дві поверхні
другого порядку, описані навколо третьої поверхні другого порядку, то
вони перетинаються по двох кривих другого порядку. Такі поверхні мають
дві точки, у яких вони дотичні одна до одної, або кажуть, що поверхні мають
подвійний дотик. Лінія перерізу двох поверхонь обертання, що мають
подвійний дотик, розпадається на дві криві другого порядку, площини яких
проходять через пряму, що з'єднує точки дотику (рис. 7.19). Дві циліндричні
поверхні обертання одного діаметра дотичні одна до одної в точках А і В чи
мають загальні дотичні площини Ф1 і Ф2. Лінія АВ фронтально проеціююча,
тому площини кривих перерізу також будуть фронтально проеціюючими.
Еліпси ACBF і AEBD зображуються відрізками прямих на фронтальній площині
проекцій і колами, що збігаються з виродженою проекцією вертикального
циліндра, на горизонтальній площині проекцій. Це положення широко
використовується при зображенні труб чи отворів одного діаметра, що
перерізуються (рис. 7.20).

Рис. 7.19
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Рис. 7.20
У конструкціях технічних деталей часто при перерізі поверхонь обертання
використовують поверхню, яка з’єднується, що здійснює плавний перехід від
однієї поверхні до іншої (рис. 7.21, а, б, в).

Рис. 7.21
Щоб не будувати дві близько розташовані лінії перетинання поверхні, що
з’єднується, з основними поверхнями, на кресленні проводять умовно одну
лінію, виконуючи її тонкою суцільною лінією.
Цю лінію і називають лінією переходу. Лінія переходу закінчується в
точках перетинання обрисових ліній основних поверхонь (рис. 7.21, а) і
замінюється більш простими (циркульними) кривими.
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Питання і завдання для самоперевірки
1. Які задачі називаються позиційними?
2. Яка послідовність розв’язання задач з перерізу на комплексному
кресленні?
3. Яка пряма є лінією перерізу площини загального положення з
горизонтальною площиною рівня?
4. Яка пряма є лінією перерізу площини загального положення
фронтально проеціюючою площиною?
5. По якій лінії перерізуються дві фронтально проеціюючі площини?
6. Як визначається видимість при перерізі двох площин загального
положення?
7. Як будується лінія перерізу поверхонь площиною?
8. Які лінії можуть бути отримані в перерізі прямого колового циліндра,
конуса, сфери?
9. Що таке лінія зрізу?
10. Що являє собою виріз?
11. Чим можна задати необхідну форму вирізу?
12. Як будують лінію перерізу двох поверхонь?
13. Які допоміжні поверхні зручно використовувати при побудові точок
лінії перерізу двох поверхонь?
14. У чому сутність способу допоміжних січних площин у побудові лінії
перерізу двох поверхонь?
15. По яких лініях перерізуються співвісні поверхні обертання?
16. Коли можна використовувати допоміжні сфери при побудові лінії
перерізу двох поверхонь?
17. По яких лініях перерізуються два прямі колові циліндри одного
діаметра, якщо їх осі перетинаються? Чому?
18. Яку лінію називають лінією переходу і як вона викреслюється при
зображенні поверхонь, що перетинаються?
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19. Визначити точку К, у якій пряма j перетинається з площиною Θ (АВС).
Зазначити видимість ділянок прямої.

20. Побудувати лінію перетину площини Θ (АВС) з фронтально
проеціюючою площиною Τ.
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21. Визначити точку перетину К прямої m з площиною Ψ (a || b). Зазначити
видимість ділянок прямої.

22. Побудувати лінію перерізу площин Θ (АВС) і Τ (l || m).
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23. Побудувати лінію перерізу площин Θ (АВС) і Ω (DEF).

24. Побудувати лінію перерізу площин Θ (АВС) і Τ (l || m). Зазначити
видимість площин. Для розв’язання задачі використати точки перетину
прямих l і m з площиною Θ.

120

25. Через точку D провести площину Ω, перпендикулярно до площини Θ
(АВС) і паралельно прямій l.

26. Через

точку

В

площини

Θ

перпендикулярно до сторони АС.
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(АВС)

провести

площину

Ω,

27. Визначити точки перетину поверхні Φ з прямою l. Зазначити видимість
ділянок прямої.

28. Визначити точки перетину поверхні Φ з прямою l.
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29. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.

30. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.
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31. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.

32. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.
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33. Побудувати третю проекцію заданої поверхні.

34. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.

125

35. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.

36. Побудувати три проекції сфери з призматичним овором.
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37. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.

38. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.
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39. Побудувати три проекції піраміди з циліндричним отвором.

40. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.
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41. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.

42. Побудувати три проекції поверхонь, що перетинаються.
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43. Побудувати дві проекціїї лінії перерізу частини тора і прямого
колового циліндра.

44. Побудувати дві проекціїї лінії перерізу двох колових циліндрів.
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45. Побудувати дві проекції лінії перерізу заданих поверхонь.

46. Побудувати дві проекції лінії перерізу прямого колового конуса і
прямого колового циліндра.
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8 МЕТРИЧНІ ЗАДАЧІ
Загальні відомості про метричні задачі
До метричних належать задачі, пов'язані з визначенням дійсних
(натуральних) величин відстаней, кутів і плоских фіґур на комплексному
кресленні. Можна виділити три групи метричних задач.
1. Задачі, які включають визначення відстаней від точки до іншої точки;
від точки до прямої; від точки до площини; від точки до поверхні; від прямої до
іншої прямої; від прямої до площини; від площини до площини. Причому
відстань від прямої до площини і між площинами вимірюється в тих випадках,
коли вони паралельні.
2.

Задачі,

які

включають

визначення

кутів

між

прямими,

що

перетинаються, або мимобіжними прямими; між прямою і площиною; між
площинами (маємо на увазі визначення величини двогранного кута).
3. Задачі, пов'язані з визначенням дійсної величини плоскої фіґури і
частини поверхні (розгортки).
Наведені задачі можуть бути розв’язанні з застосуванням різних способів
перетворення креслення. В основі розв’язку метричних задач лежить
властивість прямокутного проецювання, яка полягає в тому, що будь-яка
геометрична фіґура на площину проекцій проецюється натуральної величини,
якщо вона лежить у площині, паралельній цій площині проекцій. Розв’язання
задач значно спрощується, якщо хоча б одна з геометричних фіґур, які входять
до задач, займає особливе положення. Якщо жодна з геометричних фіґур не
займає особливого положення, необхідно виконати визначені побудови, що
дозволяють провести одну з них у це положення.
Визначення дійсної величини відстаней
Деякі задачі на визначення відстаней розглядалися в попередніх розділах.
Наприклад, в розділі 4 визначали натуральну величину відрізка прямої лінії
методом трикутника, в розділі 6 визначали дійсну величину відрізка способом
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плоскопараллельного переносу. Ця задача може бути також розв’язана
способом заміни площин проекцій чи способом обертання. Визначення
довжини відрізка прямої дозволяє розв’язати задачу визначення відстані від
точки до точки, тому що ця відстань і визначається відрізком прямої. Відстань
від точки до прямої вимірюється відрізком перпендикуляра, проведеного з
точки до прямої. Відрізок цього перпендикуляра зображується натуральної
величини на площині у тому випадку, якщо він проведений до проеціюючої
прямої. Тобто, потрібно перетворити креслення даної прямої, зробивши її
проеціюючою в новій системі площин проекцій (розділ 6, рис. 6.4, 6.5). На рис.
8.1 визначено відстань від точки М до прямої АВ:

Рис. 8.1
1) П2/П1 → П1_|_П4;

П4 || АВ;

П1/П4 || A1B1;

2) П1 /П4 → П4_|_П5;

П5 _|_ AB;

П4/П5 _|_ A4B4;

3) M5K5 – дійсна відстань від точки М до прямої AB;
4) щоб побудувати проекції перпендикуляра МК у вихідній системі
площин, будують основу перпендикуляра – точку на прямій АВ за
умови, що в системі П4_|_П5 він займає положення лінії рівня, тобто
133

M4K4 _|_ A4B4. Горизонтальна і фронтальна проекції точки К
визначаються по лініях звязку, за умови належності її прямій АВ.
Відстань від точки до площини вимірюється відрізком перпендикуляра,
опущеного з точки на площину. Тому що перпендикуляр до проеціюючої
площини є лінія рівня, то зручно мати на кресленні "вироджену" проекцію
даної площини, тобто

перетворити креслення (розділ 6, рис. 6.6, 6.7). На

рис.8.2 побудовано проекції перпендикуляра МК, відрізок якого визначає
відстань від точки М до площини Θ (ABC):
1) П1/П2 → П1_|_П4;

П4_|_Θ;

П1 /П4 _|_ h (A, 1) ~ Θ;

2) М4K4 _|_ Θ4 - дісна величина відстані від точки М до площини Θ;
3) M1K1 _|_ K4Kl або || П1/П4;
4) K2 побудовано за допомогою висоти точки К, виміряної на площині П4.

Рис. 8.2
Відстань

між

паралельними

прямими

вимірюється

відрізком

перпендикуляра між ними. На рис. 8.3 визначено відстань між прямими а і b
шляхом перетворення креслення прямих. Спочатку побудовано зображення
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прямих на площині П4_|_П1. У цій системі площин прямі займають положення
ліній рівня:
а (b) || П4;

П1/П4 || а1 (b1).

У системі площин П4_|_П5 прямі займають положення, що проецює
відносно площини П5:
П5_|_а (b);

П4/П5 _|_ a4 (b4).

Відрізок M5K5 між виродженими проекціями прямих визначає дійсну
величину відстані між прямими а і b. Побудови проекцій перпендикуляра МК у
вихідній системі площин проекцій аналогічні до розглянутих раніше.

Рис. 8.3
Для визначення відстані між мимобіжними прямими необхідно одну з
прямих зробити проеціюючою в новій системі площин проекцій. Відстань від
прямої

до

площини,

паралельній

прямій,

виміряється

відрізком

перпендикуляра, опущеного з будь-якої точки прямої на площину. Виходить,
досить площину загального положення перетворити в положення проеціюючої
площини, узяти на прямій точку, і розв’язок задачі буде зведено до визначення
відстані від точки до площини.
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Відстань

між

паралельними

площинами

вимірюється

відрізком

перпендикуляра між ними, що легко будується, якщо площини займуть
проеціююче положення у новій системі площин проекції, тобто

знову

використовується третя вихідна задача перетворення креслення.
Визначення дійсної величини кутів
Задачу на визначення дійсної величини кутів (плоских) зручніше
розв’язувати шляхом перетворення вихідного креслення способом обертання
навколо лінії рівня. Дійсна величина кутів між прямими, що перетинаюсья с і d
(рис. 8.4) визначена в такий спосіб: площина кута повернена навколо своєї
фронталі f (1, 2) до сполучання її з фронтальною площиною рівня Ф (Ф1), що
проходить через фронталь f Проекція M2 поєднання вершини М кута між
прямими с і d знаходиться на проекції Σ2 фронтально проеціюючої площини Σ,
у якій обертається точка М.

Рис. 8.4
Визначивши за допомогою прямокутного трикутника О2М2М натуральну
величину радіуса обертання r і відклавши її на проекції Σ2 від фронтальної
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проекції центра обертання, одержуємо зображення точки М на площині П2 у
сполученому з площиною Ф положенні. З'єднуючи фронтальні проекції
нерухомих точок 1 і 2 з побудованою точкою М, одержуємо проекції с2 і d2,
сполучених із площиною Ф прямих с і d. Кут між прямими с2 і d2 визначає
дійсну величину шуканого кута між прямими с і d, які перетинаються.
Ця задача також може бути розв’язана способом заміни площин проекцій.
Для цього подвійною заміною площин проекцій потрібно зробити площину
кута площиною рівня, розв’язавши послідовно спочатку третю, а потім
четверту вихідну задачі.
Натуральна величина кута між мимобіжними прямими визначається як кут
між двома прямими, що перетинаються, паралельними даним мимобіжним
прямим.

Рис. 8.5
Кут α між прямою l і площиною Θ може бути визначений через
додатковий кут β між заданою прямою l і перпендикуляром п до даної
площини, проведеної з будь-якої точки прямої (рис. 8.5). Кут β доповнює
шуканий кут α до 90°. Визначивши дісну величину кута β шляхом обертання
навколо прямої рівня площини кута, утвореного прямою l і перпендикуляром п,
залишається доповнити його до прямого кута. Цей додатковий кут і дасть
дійсну величину кута α між прямою l і площиною Θ.
Дійсна величина двогранного кута – між двома площинами Θ і Δ – може
бути визначена або шляхом заміни площини проекцій з метою перетворення
137

ребра двогранного кута на проеціюючу пряму (розділ 6, рис. 6.2, 6.3, 6.4, 6.5),
або, якщо ребро не задане, як кут між двома перпендикулярами n1 і n2, які
проведено до даних площин з довільної точки М простору (рис. 8.6). У площині
цих перпендикулярів при точці М одержуємо два плоскі кути α і β, які
відповідно дорівнюють лінійним кутам двох суміжних кутів (двогранних),
утворених площинами Θ і Δ. Визначивши дійсну величину кутів між
перпендикулярами n1 і n2 шляхом обертання навколо прямої рівня, тим самим
визначимо і лінійний кут двогранного кута, утвореного площинами Θ і Δ.

Рис. 8.6
Визначення дійсної величини плоскої фіґури
Визначення дійсної величини плоскої фіґури можна здійснити шляхом
перетворення креслення способом заміни площин проекцій. На рис. 8.7, а
подано комплексне креслення прямокутника ABCD. Жодна з проекцій
прямокутника

не

займає

особливого

положення.

Задачу

розв’язуємо

послідовним рішенням третьої та четвертої основних задач. Замінивши
площину П2 на П4, приводимо прямокутник в особливе положення, тобто
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проеціюючої площини відносно до П4. Виконавши другу заміну, тобто заміну
П4 на П5, визначаємо дійсну величину прямокутника ABCD.
Задачу визначення

дійсної

величини

прямокутника можна

також

розв’язати способом обертання навколо лінії рівня площини цієї фіґури до
поєднання з відповідною площиною рівня (рис. 8.7, б).

Рис. 8.7
У ряді розглянутих задач може бути також розв’язана задача на визначення
дійсної величини фіґури перерізу поверхні проеціюючою площиною. У цьому
випадку досить однієї заміни площин проекцій (задача 4). Дійсну величину
фіґури перерізу можна легко побудувати шляхом безпосереднього виміру
відстаней точок фіґури "вздовж перерізу" і "поперек перерізу" (рис. 8.8).
Довжина фіґури перерізу АВ зображується в дійсну величину на площині
П2, тому що є відрізком фронталі січної площини Σ. Відстань між
симетричними точками "поперек перерізу" зображується в натуральну
величину на площині П1, тому що є відрізками горизонталей січної площини Σ.
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Рис. 8.8
Побудова розгорток поверхонь
Під час виготовлення різних конструкцій і виробів з листового матеріалу
має велике значення побудова розгорток поверхонь. Якщо уявити собі
поверхню як гнучку нерозтяжну плівку, то деякі з них шляхом вигину можна
сполучити з площиною без розривів і деформацій. Такі поверхні належать до
тих, що розгортаються, а отриману в результаті розгортання поверхні плоску
фігуру називають розгорткою цієї поверхні. Ті поверхні, які не можна з’єднати
без розривів і деформацій, належать до тих, що не розгортаються (розділ 5).
На практиці виникає необхідність виготовлення з листового заліза не
тільки площин, що розгортаються. Теоретично точно розгортаються тільки
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гранні поверхні, торси, конічні та циліндричні поверхні. При розгортанні
конічних і циліндричних поверхонь загального вигляду в практиці їх
апроксимують вписаними гранними поверхнями. У цьому випадку чим більше
граней містить вписана поверхня, тим точніша її розгортка. Побудовані в такий
спосіб розгортки поверхонь називають наближеними.
Щоб побудувати розгортки поверхонь, що не розгортаються, ці поверхні
розбивають на частини, які можна приблизно замінити поверхнями, що
розгортаються. Після цього будують розгортки цих частин, що у сумі дають
умовну розгортку поверхні, що не розгортається.
Розгортки пірамідальних і конічних поверхонь
При розгортанні поверхні на площині кожній точці поверхні відповідає
єдина точка на розгортці: лінія поверхні переходить у лінію розгортки;
довжини ліній, величини плоских кутів і площ, обмежених замкнутими лініями,
залишаються невиміряними. Таким чином, процес побудови розгортки
зводиться до відшукування дійсної величини кожного елемента поверхні та
зображення їх на площині.

Рис. 8.9
Кожна бічна грань на розгортці піраміди будується як трикутник за трьома
сторонами – способ тріанґуляції (рис. 8.9). CS – саме коротке бічне ребро, тому
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раціональніше уявно розрізати піраміду по цьому ребру. Для нанесення на
розгортку точок D, Е і F, що відповідають вершинам перерізу піраміди
площиною Σ, потрібно визначити дійсні відстані цих точок від вершини S.
Після побудови розгортки бічної поверхні зрізаної частини піраміди потрібно
прибудувати до неї трикутники АBС і DEF, що є дійсними величинами основи і
перерізу піраміди.

Рис. 8.10
На рис. 8.10 способом тріанґуляції побудовано розгортку конічної
поверхні, що замінена поверхнею вписаної в неї дванадцятикутової піраміди.
Розгортка являє собою симетричну фіґуру, тому що поверхня має площину
симетрії Σ. У цій площині лежить найкоротша твірна S-6. По ній і виконаний
розріз поверхні. Найдовша твірна S-0 є віссю симетрії розгортки поверхні.
Дійсні

величини

твірних

визначені

способом

обертання

навколо

горизонтально проеціюючої прямої, що проходить через вершину S, як у
попередній задачі. Від осі симетрії S-0 будуємо шість в один бік і шість в інший
суміжних один до одного трикутників із спільної вершиною S. Кожний із
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трикутників будуємо за трьома сторонами, при цьому дві сторони дорівнюють
дійсним величинам твірних, а третя - хорді, що стягує дугу кола основи між
сусідніми точками розподілу. Побудовані на розгортці точки 0, 1, 2, ...
з'єднуються. Побудова розгортки значно спрощується, якщо поверхня
зображена прямою пірамідою правильної форми чи прямим коловим конусом.

Рис. 8.11
На рис. 8.11 наведено розгортку чотиригранної прямої піраміди. Побудова
її спрощується тим, що твірні піраміди AS і CS паралельні фронтальній площині
проекцій і на неї проеціюються у натуральну величини. Основа ж піраміди
ABCD лежить у площині, паралельній горизонтальній площині проекцій, і на
неї проеціююється натуральної величини. Для побудови розгортки досить
побудувати сторону AS і зробити засічки радіусом дуги, рівним BS і АВ із точок
S і А, відповідно одержимо точку В і т. д. Основу у натуральну величину можна
побудувати на базі однієї з її сторін (на рис. 8.11 – на базі сторони АВ).
Положення точки на поверхні розгортки піраміди визначимо в наступному
порядку: через фронтальну проекцію точки М (М2) проведемо горизонтальну
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лінію до перетину з проекціями ребр A2S2 і B2S2. Одержимо точки 1 і 2. На лінії
AS розгортки від точки А відкладемо відрізок h, який отримано з точки 1,
проведемо лінію 1-2 паралельно AD, на якій нанесемо точку М у тому
положенні, яке вона займає на горизонтальній проекції лінії 1-2.

Рис. 8.12
На рис. 8.12 наведено приклад побудови розгортки прямого колового
конуса. Для побудови її використовуємо те, що обрисова твірна конуса l на
фронтальну площину проеціююється дійсної величини. Вибравши положення
вершини розгортки – точку S, радіусом l проводимо дугу і відкладаємо на ній
12 рівних частин, на які попередньо розділили коло основи конуса,
зображеного на горизонтальній площині проекції в дійсну величину. Чим на
більшу кількість рівних ділянок розділимо коло, тим точніше побудуємо
розгортку. Положення точки М на розгортці поверхні конуса визначимо в такий
спосіб: через фронтальну проекцію точки проведемо твірну і побудуємо її
горизонтальну проекцію. Визначимо, що твірна перетнула основу конуса між
точками 5 і 6. Точку К переносимо на дугу розгортки, розташувавши її між
точками 5 і 6, і з'єднаємо з вершиною конуса розгортки S. З проекції M2
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проведемо горизонтальну лінію до перетину з обрисовою твірною l і одержимо
проекцію M2. Відстань від основи конуса до точки M2 є дійсним відрізком,
який відкладаємо на розгортці від точки К на лінії KS. Отримана точка
визначить дійсне положення точки M на розгортці. Таким чином, розгортку
конічної поверхні побудували за допомогою сусідніх точок кола основи, у яку
вписаний правильний дванадцятикутник, тобто

конічна поверхня умовно

замінена вписаною поверхнею, правильною дванадцятикутною пірамідою, а
для побудови розгортки застосований спосіб тріанґуляції.
Розгортки призматичних і циліндричних поверхонь
Розгорнення призматичних і циліндричних поверхонь будують способом
нормального перерізу. Поверхню розсікають площиною, перпендикулярною до
її твірних (ребер), і визначають дійсню величину нормального перерізу. Лінію
нормального перетину розгортають у пряму. Тоді твірні (ребра) поверхні при
розгортці її на площину розташовуються перпендикулярно до розгортки лінії
нормального перерізу, що беруть як базу відліку розмірів твірних (ребер).
На рис. 8.13 побудовано повну розгортку поверхні трикутної призми
ABCDEF. Оскільки бічні ребра призми BE, AD і CF паралельні площині П2, то
вони зображені на фронтальній площині проекцій дійсної величини. Площина
нормального перерізу Σ (Σ2) є фронтально проеціюючою площиною.
Нормальний переріз PQR призми побудовано дійсної величини на площині П4,
паралельній площині Σ і перпендикулярній до площини П2. Лінію нормального
перерізу розгортають на пряму і через точки Р, Q, R, і Р проводять прямі,
перпендикулярні до розгорненої лінії нормального перетину. На кожному з
побудованих перпендикулярів відкладають по два боки від лінії Р – Р відрізки
бічних ребер, виміряні на площині П2 (до нормального перерізу і після нього).
Відмічають точки ребер на розгортці А і D; С і F; В і Е, з'єднують їх відрізками
прямих, що дають дійсну величину сторін основи призми. Приєднуючи до
розгортки бічної поверхні призми обидві основи (трикутники АВС і DEF),
отримують повну розгортку призми. На розгортку призми нанесено точку М,
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що належить грані призми ACFD, за допомогою допоміжної прямої, яка
паралельна ребрам призми, і перетинає нормальний перетин у точці 1.

Рис. 8.13
На рис. 8.14 побудовано розгортку бічної поверхні еліптичного циліндра, у
який для побудови розгортки вписано дванадцятикутну призму. Поверхня має
фронтальну площину симетрії. Найдовша

твірна – нульова, найкоротша –

шоста, по ній і зроблений розріз поверхні. Розгортка – фіґура симетрична
відносно нульової твірної. Дійсну величину половини нормального перерізу
поверхні площиною Σ побудовано на площині П4 – еліпс. Розгортають дугу
напівеліпса в пряму 0–6 за допомогою хорд 04–14, ... 54–64, що замінюють криві
ділянки еліпса. У точках 0, 1, ... 6 на розгортці будують перпендикуляри, по
яких відкладають дійсну довжину ділянок, твірних поверхні (до нормального
перерізу і після нього), виміряну на площині П2. Кінці відрізків з'єднуємо
плавними кривими, що є розгорткою основ поверхні. За допомогою сьомої
твірної на розгортці нанесено точку М поверхні.
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Рис. 8.14
Побудова розгорток призматичних і циліндричних поверхонь значно
спрощується, якщо вони зображені простими прямими фігурами. Для прикладу
на рис. 8.15 наведено розгортку тригранної призми правильної форми.
Розгортку її будуємо, скориставшись тим, що ребра її АА, ВВ, СС паралельні
фронтальній площині проекцій і проеціююється на неї в натуральну величину, а
нижня ABC і верхня А'В'С' основи паралельні горизонтальній площині проекцій
і проеціююється на неї в натуральну величину. Точку М на розгортці
тригранної призми будують звичайним способом.
На рис. 8.16 наведено приклад побудови розгортки прямого колового
циліндра. Її висота Н на фронтальну площину проекцій проеціююється в
натуральну величину, а нижня і верхня основи паралельні горизонтальній
площині проекцій і на неї проецюються в натуральну величину. У цьому
випадку розгортку циліндричної поверхні будуємо за допомогою хорд, що
з'єднують сусідні точки розподілу кіл основ, у який вписаний правильний
дванадцятикутник. У цьому випадку циліндричну поверхню умовно замінено
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поверхнею вписаної правильної дванадцятиграної призми, і розгортку
циліндричної поверхні побудовано способом нормального перерізу. Положення
точки М на розгортці циліндричної поверхні визначається звичайним способом.

Рис. 8.15

Рис. 8.1
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Питання і завдання для самоперевірки
1. Які задачі називаються метричними?
2. Які групи задач виділяються в метричних задачах?
3. Як на комплексному кресленні визначити відстань між двома точками
простору; від точки до прямої; від точки до площини?
4. Як визначити найкоротшу відстань між двома паралельними прямими;
мимобіжними прямими; від прямої до площини?
5. Які побудови необхідно виконати на кресленні, щоб визначити дійсну
величину кута між двома прямими загального положення, що
перетинаються?
6. Як за кресленням визначити дійсну величину кута між площинами
загального положення, якщо ребро утвореного ними двогранного кута
не задано?
7. Які ви знаєте способи побудови дійсної величини фіґури перерізу
поверхні площиною загального положення?
8. Що називається розгорткою поверхні?
9. Які поверхні належать до поверхонь, що нерозгортаються?
10. Чи можна побудувати розгортку поверхні, що нерозгортається?
11. Яким

способом

будують

розгортки

пірамідальних

(конічних)

поверхонь?
12. Яким способом будують розгортки призматичних (циліндричних)
поверхонь?
13. Як нанести на розгортку поверхні точки, що їй належать?
14. Побудувати фронтальну проекцію відрізка CD, паралельного відрізку
АВ, якщо відстань між ними 15 мм. (Розв’язати способом заміни
площин проекцій).
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15. Визначити найкоротшу відстань d між відрізком АВ і прямою k.

16. Визначити найкоротшу відстань між відрізкам АВ і CD. (Розв’язати
способом заміни площин проекцій).
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17. Визначити відстань від точки М до прямої АВ. (Розв’язати способом
заміни площин проекцій).

18. Визначити відстань d від точки D до площини Θ (АВС).

19. Побудувати горизонтальну проекцію точки D, яка розташована на
відстані 15 мм від площини Θ (АВС).
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20. Визначити дійсну величину трикутника АВС. (Розв’язати способом
заміни площин проекцій).

21. Визначити дійсну величину кута φ трикутника АВС при вершині В.
(Розв’язати способом заміни площин проекцій).

22. Побудувати горизонтальну і фронтальну проекції перерізу поверхні Φ
(SABC) площиною Θ (Δ АВС) та дійсну величину фіґури перерізу.
152

23. Побудувати дійсну величину перерізу заданої поверхні Φ площиною Σ.
Визначити точки перетину поверхні Φ з прямою l.
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24. Побудувати

дійсну

величину

перерізів

заданої

поверхні

Φ

проеціюючими площинами Σ і Τ. Визначити точки перетину поверхні
Φ з прямою i.

25. Визначити точки перетину поверхні Φ з прямою l. Побудувати дійсну
величину перерізу площиною Τ.

154

26. Побудувати дійсну величину перерізу заданої поверхні Φ площиною Σ.
Визначити точки перетину поверхні Φ з прямою l.

27. Побудувати дійсну величину перерізу заданої поверхні Φ площиною Τ.
Визначити точки перетину поверхні Φ з прямою l.
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28. Побудувати розгортку конічної поверхні Φ з лінією перерізу її
фронтально проеціюючою площиною Σ.

29. Побудувати розгортку

бокової поверхні еліптичного циліндра.

Побудувати на розгортці лінію перерізу заданої поверхні фронтально
проеціюючою площиною Σ.
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30. Побудувати три проекції та розгортку технічної конструкції, яка
складається з площин (І) та конічних поверхонь (ІІ).

31. Побудувати розгортку технічної конструкції, яка складається з площин
(І, ІІ) та конічних поверхонь (ІІІ).
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9 АКСОНОМЕТРИЧНІ ПРОЕКЦІЇ
Загальні відомості про аксонометричні проекції
Під час виконання технічних креслень у ряді випадків виявляється
необхідним поряд із зображенням предметів у прямокутних проекціях мати і
наочні їх зображення. Це необхідно для забезпечення можливості більш повно
виявити конструктивні рішення, закладені в зображенні предмета, правильно
уявити положення його в просторі, оцінити пропорції його частин і розміри.
Наочні зображення на деяких кресленнях можуть застосовуватися і
незалежно від прямокутних зображень, наприклад, при зображенні схем
електропостачання і теплопостачання будинків і споруд.
Існують різні способи побудови наочних зображень. До них належать
аксонометричні, афінні й векторні проекції, а також лінійна перспектива. У
даному навчальному посібнику розглядаються тільки аксонометричні проекції
Побудова аксонометричних проекцій полягає в тому, що геометричну
фіґуру разом з осями прямокутних координат, до яких ця фіґура належить у
просторі, паралельними (прямокутним чи косокутним) способами проеціюють
на вибрану площину проекцій. Таким чином, аксонометрична проекція – це
проекція на одну площину. При цьому напрямок проеціюювання вибирають
так, щоб воно не збігалося з жодною з координатних осей.
При

побудові

аксонометричних

проекцій

зображуваний

предмет

пов'язують з натуральною системою координат Oxyz. У цілому аксонометричне
креслення

складається

з

паралельної

проекції

предмета,

доповненої

зображенням координатних осей з натуральними масштабними відрізками по
цих осях. Назва "аксонометрія" й утворилася від слів – аксон – вісь і метрео –
вимірюю.
Утворення аксонометричної проекції розглянемо на прикладі побудови
аксонометричної точки А, віднесеної до натуральної системи координат Oxyz
(рис. 9.1). Натуральні координати точки А утворюються виміром відрізків
координатної ламаної АА1АХО натуральним масштабом е. При паралельному
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проеціюванні за напрямком s на площині аксонометричних проекцій П
одержимо аксонометричну проекцію А даної точки, аксонометричну проекцію
АA1АХО

координатної

ламаної

та

аксонометричну

проекцію

Оxyz

натуральної системи координат, на осях якої будуть знаходитися одиничні
аксонометричні масштабні відрізки eX , eY , eZ .
Аксонометрична проекція А1 горизонтальної проекції точки А (первинної)
називається вторинною проекцією точки А. Сукупність усіх цих проекцій і
складає аксонометрію точки А.

Рис. 9.1
На аксонометричному кресленні вторинна й аксонометрична проекції
предмета забезпечують метричну визначеність і зворотність однокартинного
зображення.
В аксонометричних проекціях зберігаються всі властивості паралельних
проекцій (розділ 2).
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На практиці виміри вздовж аксонометричних осей виконують в однакових
одиницях – міліметрах, тому одиничні натуральні масштабні відрізки та їх
аксонометрію на кресленнях не вказують.
Коефіцієнти спотворення по осях в аксонометрії визначають відношенням
аксонометричних координатних відрізків до їх натуральної величини при
однакових одиницях виміру.
Натуральні коефіцієнти спотворення позначають:
по осі х: u = OА1X/OAX; по осі y: v = AXA1/AXA1; по осі z: w = A1А/A1A
Види аксонометричних проекцій
Аксонометричні проекції залежно від напрямку проеціювання поділяють
на: косокутні, коли напрямок проеціювання не перпендикулярний до площини
аксонометричних

проекцій;

прямокутні,

коли

напрямок

проеціювання

перпендикулярний до площини аксонометричних проекцій.
Залежно від порівняльної величини коефіцієнтів спотворення по осях
розрізняють три види аксонометрії: ізометрія – усі три коефіцієнти
перекручування рівні між собою (u = v = w); диметрія – два коефіцієнти
спотворення рівні між собою і відрізняються від третього (u ≠ v = w, або u = v
≠ w, або u = w ≠ v); триметрія - усі три коефіцієнти спотворення не рівні між
собою (u ≠ v ≠ w).
Основне положення аксонометрії сформульовано німецьким геометром
К. Польке: три довільні довжини відрізка прямих, що лежать в одній
площині і виходять з однієї точки під довільними кутами один до одного,
являють собою паралельну проекцію трьох рівних відрізків, відкладених
на прямокутних координатних осях від початку.
Відповідно до цієї теореми будь-які три прямі в площині, що виходять з
однієї точки і не співпадають між собою, можна взяти за аксонометричні осі.
Будь-які відрізки довільної довжини цих прямих, відкладені від точки їх
перетину, можна взяти за аксонометричні масштаби.
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Ця система аксонометричних осей і масштабів є паралельною проекцією
деякої прямокутної системи координатних осей і натуральних масштабів, тобто
аксонометричні масштаби можна видавати зовсім довільно, а коефіцієнти
спотворення при цьому пов'язані наступним співвідношенням: u2 + v2 + w2 = 2
+ ctg2 (φ), де φ - кут між напрямком проеціювання і площиною
аксонометричних проекцій (рис. 9.1). Для прямокутної аксонометрії, коли φ =
90°, це співвідношення набуває вигляду: u2 + v2 + w2 = 2 (1), тобто сума
квадратів коефіцієнта спотворення дорівнює двом.
При прямокутному проеціюванні може бути отримана тільки одна
ізометрична проекція і нескінченна безліч діметричних і триметричних
проекцій. ДСТ 2.317-69 передбачає застосування в інженерній графіці двох
прямокутних аксонометрій: прямокутну ізометрію і прямокутну диметрію з
коефіцієнтами спотворення u = w = 2v.
Прямокутна ізометрія
Прямокутна ізометрія характеризується тим, що коефіцієнти спотворення
складають 0,82. Їх одержують зі співвідношення (1). Для прямокутної ізометрії
одержуємо: Зu2 = 2, чи u=v=w = (2/3)1/2 ≈ 0.82, тобто відрізок координатної осі
завдовжки

100

мм

у

прямокутній

аксонометричної

осі

завдовжки

82

ізометрії
мм.

При

зобразиться

відрізком

практичних

побудовах

використовувати такі коефіцієнти спотворення не зовсім зручно, тому ДСТ
2.317–69 рекомендує використовувати наведені коефіцієнти: u = v = w = 1.
Побудоване в такий спосіб зображення буде більше ніж сам предмет в 1,22
раза, тобто масштаб зображення в прямокутній ізометрії буде МА 1,22 : 1.
Аксонометричні осі в прямокутній ізометрії розташовуються під кутом
120° одна до одної (рис. 9.2). Зображення кіл в аксонометрії викликають
інтерес, особливо, якщо кола належать координатним чи їм паралельним
площинам.
У загальному випадку коло проеціюється в еліпс, якщо площина кола
розташована під кутом до площини проекції (розділ 4, рис. 4.13). Отже,
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аксонометрією кола буде еліпс. Для побудови прямокутної аксонометрії кіл, що
лежать у координатних чи їм паралельних площинах, використовують правило:
велика вісь еліпса перпендикулярна до аксонометрії тієї координатної осі, що
вітсутня у площині кола.

Рис. 9.2

Рис. 9.3
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У прямокутній ізометрії рівні кола, розташовані в координатних
площинах, проецюються в рівні еліпси (рис. 9.3).
Розміри осей еліпсів при використанні наведених коефіцієнтів спотворення
дорівнюють: велика вісь 2а = 1,22d, мала вісь 2b = 0,71d, де d - діаметр
зображуваного кола.
Діаметри кіл, паралельних координатним осям, проеціюються відрізками,
паралельними ізометричним осям, і зображуються рівними діаметру кола: l1 =
l2 = l3 = d, при цьому l1 || x; l2 || y; l3 || z.
Еліпс, як ізометрію кола, можна побудувати за вісьмома точками, що
обмежують його велику і малу осі та проекції діаметрів, паралельних
координатним осям.
У практиці інженерної графіки еліпс, який є ізометрією кола, що лежить у
координатній чи їй паралельній площині, можна замінити чотирицентровим
овалом, що має такі ж осі: 2a = 1,22d = CD і 2b = 0,71d = АВ.
На рис. 9.4 показано побудову осей такого овалу для ізометрії кола
діаметром d.

Рис. 9.4
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Для побудови аксонометрії кола, розташованого в проеціюючій площині,
чи площині загального положення, потрібно виділити на колі деяке число
точок, побудувати аксонометрію цих точок і з'єднати їх плавною кривою;
одержимо шуканий еліпс – аксонометрію кола (рис. 9.5).

Рис. 9.5
На колі, розташованому в горизонтально проеціюючій площині, узято
вісім точок (1,2,... 8). Саме коло віднесене до натуральної системи координат
(рис. 9.5,а). Проводимо осі еліпса прямокутної ізометрії та, використовуючи
наведені коефіцієнти спотворення, будуємо вторинну проекцію кола 11 ,..., 51
по координатах х і у (рис. 9.5,б). Добудовуючи аксонометричні координатні
ламані для кожної з восьми точок, одержуємо їхню ізометрію (1, 2, ... 8).
З'єднуємо плавною кривою ізометричні проекції всіх точок і одержуємо
ізометрію заданого кола.
Зображення геометричних поверхонь у прямокутній ізометрії розглянемо
на прикладі побудови стандартної прямокутної ізометрії зрізаного прямого
колового конуса (рис. 9.6).
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На комплексному кресленні зображено конус обертання, зрізаний
горизонтальною площиною рівня, яка розташована на висоті z від нижньої
основи, і профільною площиною рівня, яка дає в перерізі на поверхні конуса
гіперболу з вершиною в точці А. Проекції гіперболи побудовані за окремими її
точками.

Рис. 9.6
Віднесемо конус до натуральної системи координат Oxyz. Побудуємо
проекції натуральних осей на комплексному кресленні й окремо їх ізометричну
проекцію. Побудову ізометрії починаємо з побудови еліпсів верхньої та
нижньої основ, що є ізометричними проекціями кіл. Малі осі еліпсів збігаються
з напрямком ізометричної осі Оz (рис. 9.3). Великі осі еліпсів перпендикулярні
до малих. Величини осей еліпсів визначаються залежно від величини діаметра
кола (d - нижньої основи і d1 - верхньої основи). Потім будують ізометрію
перерізу конічної поверхні профільною площиною рівня, яка перерізує основу
по прямій, що віддалена від початку координат на величину хA і паралельна осі
Оу.
Ізометрію точок гіперболи будують за координатами, які заміряють на
комплексному кресленні, та відкладається без зміни вздовж відповідних
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ізометричних осей, тому що наведені коефіцієнти спотворення u = v = w = 1.
Ізометричні проекції точок гіперболи з'єднуємо плавною кривою. Побудову
зображення конуса закінчують проведенням обрисових твірних дотичних до
еліпсів основ. Невидиму частину еліпса нижньої основи проводяться
штриховою лінією.
Прямокутна диметрія
Прямокутна диметрія характеризується тим, що коефіцієнти спотворення,
визначені з виразу (1), u = w = 0,94, a v = 0,47. Визначають їх у такий спосіб:
u2+(u/2)2+u2 = 2; u2 = 8/9;
Відповідно до

u = w = (8/9)1/2 = 0,94;

v = 0,47.

ДСТ 2.317–69 для практичних побудов у прямокутній

диметрії використовують наведені коефіцієнти спотворення: u = w = 1 і v =
0,5.
Розташування осей стандартної прямокутної диметрії показане на рис. 9.7.
Аксонометричний масштаб для прямокутної диметрії буде МA 1,06 : 1.

Рис. 9.7
У прямокутній диметрії однакові кола діаметра d, що лежать у
координатних площинах xОy й yОz, проеціюються в однакові еліпси, велика
вісь яких дорівнює 2а = 1,06d, а мала – 2b = 0,35d, якщо використовувати
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наведені коефіцієнти спотворення. Коло, розташоване в площині xOz,
проеціюється в еліпс з осями: велика вісь дорівнює 2а = 1,06d, мала вісь – 2b
=

0,95d

(рис.

9.8).

Діаметри

кола,

паралельні

координатним

осям,

спроеціюються у відрізки, паралельні осям диаметрії l1 = l2 = d; l3 = 0,5d, при
цьому l1 || Ох;

l2 || Оу; l3 || Oz.

Можна побудувати, крім зазначених точок, ще чотири точки, симетричні
точкам, які обмежують проекції діаметрів, паралельних координатним осям.
Тоді еліпс, як диметрію кола, можна побудувати по його дванадцяти точках.

Рис. 9.8
Зображення геометричних поверхонь у прямокутній диметрії розглянемо
на прикладі побудови стандартної прямокутної диметрії прямого колового
циліндра. На рис. 9.9 наведено приклад комплексного креслення порожнього
циліндра висотою Н із зовнішнім d і внутрішнім d1 діаметрами. Циліндр
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розташуємо натуральної величини в натуральній системі координат Oxyz,
відносно якої побудуємо диметричну його проекцію. Як і у випадку побудови
кіл в ізометрії, у диметрії також почнемо побудову фіґури з еліпсів верхньої та
нижньої основ циліндра, що є диметричними проекціями кіл цих основ. Кола
основи розташовані в площинах, паралельних горизонтальній площині
проекцій, тому, користуючись наведеними раніше правилами, визначимо, що
великі осі еліпсів будуть перпендикулярні осі Oz. Малі осі еліпсів збігаються з
напрямком осі Oz. Центри осей еліпсів нижньої та верхньої основ розташовані
на відстані Н. Величини осей визначаємо залежно від величини зовнішнього і
внутрішнього діаметрів циліндрів. Побудувавши еліпси, проведемо обрисові
лінії, дотичні до зовнішніх еліпсів.

Рис. 9.9
Для наочності побудуємо виріз однієї четвертої циліндра, побудову якого
видно з рис. 9.9. Невидимі лінії покажемо штриховими лініями. Для наочності
такими самими лініями покажемо лінії вирізаної частини циліндра. Видимі
контурні лінії наводять потрібною товщиною.
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Питання і завдання для самоперевірки
1. Для чого потрібні наочні зображення предметів?
2. Назвіть способи побудови наочних зображень?
3. Що таке аксонометрія?
4. Як одержують аксонометричне креслення?
5. Яку проекцію називають вторинною?
6. Що таке коефіцієнт спотворення в аксонометрії?
7. Які види аксонометрії ви знаєте?
8. Чим характеризується прямокутна ізометрія?
9. Який масштаб зображення в стандартній прямокутній ізометрії?
10. Як побудувати ізометрію кола?
11. Чим характеризується прямокутна диметрія?
12. Який масштаб зображення в стандартній прямокутній диметрії?
13. Як побудувати диметрію кола?
14. Які ви знаєте правила щодо визначення напрямку великої осі еліпса в
ізометрії та диметрії?
15. Чому дорівнюють велика і мала еліпса осі в ізометрії та диметрії?
16. Побудувати прямокутну ізометричну проекцію кривої лінії (АВС).
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17. Побудувати прямокутну диметричну проекцію площини Θ (АВС).

18. Побудувати прямокутну ізометричну проекцію призми з точками А і В
на поверхні.
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19. Побудувати прямокутну диметричну проекцію циліндра з точкою А на
поверхні.

20. Побудувати прямокутну ізометричну проекцію конуса з призматичним
вирізом.
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21. Побудувати комплексне креслення піраміди (SABC) з точками К і М на
поверхні.
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