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ВСТУП 

 

Відповідно до робочої програми навчальної дисципліни «Нарисна 

геометрія, інженерна та машинна графіка» в I семестрі передбачено вивчення 

розділу «Нарисна геометрія». 

Мета конспекту лекцій  – дати можливість студентам без значних затрат 

часу закріпити матеріал, що прослуханий на лекції, виділити за кожною темою 

ті вузлові питання, без опанування яких неможливо успішно вивчити курс 

нарисної геометрії.   

        Матеріал видання включає багато ілюстрацій і викладений так, що 

дозволяє студентам самостійно оволодівати основними теоретичними 

положеннями та здобути практичні уміння виконувати різні задачі курсу 

нарисної геометрії. 

         Конспект лекцій може бути рекомендований до використання студентами 

як  денної, так і заочної форм навчання за напрямом підготовки « Гідротехніка 

(водні ресурси)». 
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Лекція 1. Метод проекцій. Проекціювання точки 

1.1. Завдання нарисної геометрії 

1.2. Метод проекцій. Ортогональні проекції 

1.3. Метод Монжа – проекціювання точки на дві перпендикулярні 

площини проекції. Епюр точки 

1.4. Проекціювання точки на три площини проекцій 

1.5. Класифікація точок 

 

1.1. Завдання нарисної геометрії 
 Основне завдання нарисної геометрії полягає у визначенні способів 

зображення просторових форм на площині (аркуші паперу або екрані 
комп’ютера). 

Ще одним завданням нарисної геометрії є вивчення способів, що 

дозволяють уявити форми та розміри геометричних об’єктів за їх плоскими 

зображеннями, тобто опанування правилами читання креслень. 
В основу нарисної геометрії покладено метод проекцій. 

 

1.2. Метод проекцій. Ортогональні проекції 
Апарат відображення просторових фігур на площині (рис. 1.1) включає 

об’єкт, що проекціюється (точка А), площину проекцій, на яку проекціюється 
точка А (на рис. 1.1 це π1 – горизонтальна площина проекцій ). 

         Третім елементом апарата відображення є спосіб проекціювання. 
Застосовується спосіб ортогонального або прямокутного проекціювання, за 
яким для отримання зображення точки А на площині π1 потрібно через точку А 

(рис. 1.2)  провести пряму перпендикулярно до площини проекцій π1. Точка 
перетину цієї прямої з площиною π1 (це точка А ◌ٰ ) і буде зображенням точки А 

на площині π1. В нарисній геометрії зображення об’єктів, що отримані 
описаним чином, називаються проекціями об’єкта. Отже, точка А ◌ٰ – це 
ортогональна проекція точки А на площині π1. Оскільки площина π1 розміщена 
горизонтально, проекцію А ◌ٰ називають горизонтальною проекцією точки А.  

Пряму АА ◌ٰ, за допомогою якої знайдена проекція А ◌ٰ, називають 
проекціюючою прямою (АА ◌ٰ ┴ π1, А ◌ٰ = АА ◌ٰ ∩ π1). 

Якщо точка С належить площині  π1 (рис. 1.3), то її горизонтальна 
проекція С  ◌ٰ збігається з самою точкою (С  ◌ٰ ≡ С). На рис. 1.3 точкам простору 
В і D відповідають єдині горизонтальні проекції В ◌ٰ і D ◌ٰ . Проте, одній 

горизонтальній проекції F  ◌ٰ відповідає безліч точок простору (F, F1, F2 і т.д.), 

що  
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знаходяться на одній проекціюючій прямій. Відзначимо, що точки, які лежать 
на одній проекціюючій прямій, називаються конкуруючими. Точки F, F1, F2, що 
зображені на рис. 1.3, це конкуруючі точки. 

Отже, судити про положення точки в просторі за однією її проекцією 

неможливо, а креслення з однією проекцією об’єкта є невизначеним, 

неоднозначним. 

 

1.3. Метод Монжа – проекціювання точки на дві перпендикулярні  
площини проекцій. Епюр точки 

Французький вчений Гаспар Монж, засновник нарисної геометрії, 
запропонував для усунення неоднозначності креслення ортогональне 
проекціювання здійснювати не на одну, а на дві взаємно перпендикулярні 
площини проекцій. 

На рис. 1.4 дано наочне зображення точки А в системі двох площин 

проекцій π1 і π2. Віднесемо до площин проекцій просторову прямокутну 
систему координат Оxyz, де вісь x збігається з лінією  перетину площин  

проекцій π1 і π2. Точка О – початок координат. Наочне зображення виконано у 

фронтальній диметрії. Площину π2 називають фронтальною площиною 

проекцій. Лінію перетину площин проекцій називають віссю проекцій. Лінія 
перетину площин π1 і π2 – це вісь проекцій x, яка збігається з координатною 

віссю x (x = π1 ∩ π2). 

Фронтальна проекція А ◌ٰ  ◌ٰ визначається таким чином. З точки А 

проводиться пряма перпендикулярно до площини π2. Точка перетину цієї 
прямої з площиною π2 (це точка А ◌ٰ  ◌ٰ ) і буде фронтальною проекцією точки А 

на площині π2. 

Дві проекції А ◌ٰ і А ◌ٰ  ◌ٰ однозначно вказують на положення точки А 

відносно системи площин проекцій π1 і π2.  

Положення точки в просторі визначається трьома координатами. На рис. 
1.5 показано всі три координати точки А. Таким чином, маючи дві проекції 
точки, можна визначити її положення в просторі відносно площин проекцій, 

тобто креслення з двома проекціями, на відміну від креслення з однією 

проекцією, є визначеним, однозначним. 

На рис. 1.4, 1.5 отримані проекції точки А на двох взаємно 
перпендикулярних площинах проекцій π1 та π2. Для того, щоб сумістити 

площини проекцій π1 і π2 в одну спільну площину креслення, обертаємо 

площину π1 навколо осі x до її суміщення з фронтальною площиною проекцій 

π2 в одну спільну площину. Обертання проводиться в напрямку, що вказаний 
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на рис. 1.6. Після суміщення площин отримаємо епюр двох площин проекцій 

(рис. 1.7) або так, як зображено на рис. 1.8 – без нанесення обмежень площин 

проекцій. 

Для отримання епюра точки в системі двох площин проекцій також 

обертаємо площину π1, але разом з розміщеною на ній горизонтальною 

проекцією А  ◌ٰ,   до суміщення з площиною π2 в одну спільну площину 
креслення (рис. 1.9). Після суміщення отримаємо епюр точки А в системі двох 
площин проекцій (рис. 1.10). 

        Епюром називається креслення, що отримане при уявному суміщенні 
площин проекцій разом із розміщеними на них проекціями об’єкта в одну 
спільну площину креслення. 
        На епюрі проекції точки з’єднані між собою прямою лінією, що 
називається лінією проекційного зв’язку, котра завжди перпендикулярна до осі 
проекцій: АА ◌ٰ – вертикальна лінія проекційного зв’язку, що з’єднує 
горизонтальну та фронтальну проекції точки, причому АА ◌ٰ ┴ x (рис. 1.10). 

На епюрі точки А (рис. 1.11) позначено відрізки, які чисельно дорівнюють 
координатам x, y і z точки А. Це дозволяє за епюром, маючи тільки дві проекції 
точки, визначити положення точки у просторі відносно площин проекцій. 

Дійсно, відрізок АА ◌ٰ (рис. 1.5) дорівнює відстані точки А до площини  π1, 

причому А ◌ٰА = А ◌ٰ  ◌ٰАx, а, отже, координата z точки А визначає відстань точки 

А до площини π1. Відрізок АА ◌ٰ  ◌ٰ (рис. 1.5) дорівнює відстані точки А до 
площини π1, причому А ◌ٰА = А ◌ٰ  ◌ٰАx, а, отже, координата y точки А визначає 
відстань точки А до площини π1.                          

Таким чином, двом проекціям точки відповідає єдина точка простору, і 
креслення з двома проекціями (зображеннями) є однозначним, визначеним. 

 

1.4. Проекціювання точки на три площини проекцій 

         На рис. 1.12 дано наочне зображення системи трьох площин проекцій, де 
π3 – профільна площина проекцій, y і z – осі проекцій (y = π3 ∩ π1, z = π3 ∩ π2). 

На рис. 1.13 показано проекції точки А на три площини проекцій, де 
А ◌ٰ◌ٰ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ – профільна проекція точки А, а на рис. 1.14 зазначено відрізки, які 
чисельно дорівнюють координатам x, y і z точки А. З рис. 1.14 випливає, що 
координата x точки А дорівнює відстані точки А до площини π3, координата y 

точки А дорівнює відстані точки А до площини π2, а координата z точки А 

дорівнює відстані точки А до площини π1. 

Утворення епюра системи трьох площин проекцій досягається таким 

чином (рис. 1.12). Площина π2 залишається нерухомою, з нею обертанням 

навколо осей x і z суміщаються площини π1 і π3. Для того, щоб площини π1 і π3 
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могли обертатися, їх умовно роз’єднують, розрізаючи площини по осі y. На 
рис. 1.15 дано епюр системи трьох площин проекцій. При утворенні епюра вісь 
y розпалася на два променя :один промінь (y1) залишився на площині π1, а 
другий промінь (y3) – на площині π3. 

На рис. 1.16 дано епюр точки А в системі трьох площин проекцій, який 

утворений в результаті суміщення площин проекцій в одну спільну площину 

креслення. Проекції А ◌ٰ і А ◌ٰ  ◌ٰ розміщені на вертикальній лінії проекційного 
зв’язку (А ◌ٰ◌ٰА ◌ٰ  ◌ٰ┴ x), проекції А ◌ٰ  ◌ٰ і А ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ – на горизонтальні лінії 

проекційного зв’язку (А ◌ٰА ◌ٰ  ◌ٰ◌ٰ◌ٰ   ◌ٰ ┴ z), а проекції А ◌ٰ і А ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ  – на 

горизонтально-вертикальній лінії проекційного зв’язку (А ◌ٰАy U А ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ Аy ┴ y), 

яка розпалася на два відрізки А ◌ٰАy і А ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ Аy, оскільки на два променя y1 і y3 

розпалася при суміщенні площин проекцій і сама вісь проекції y. 

На рис. 1.17 зазначено відрізки, які дорівнюють координатам x, y і z точки 

А, що дозволяє, вибравши величину одиниці масштабу, побудувати проекції 
точки, тобто епюр точки, за заданими чисельними значеннями її координат. 

На рис.1.18-1.20 побудований епюр точки В за координатами точки В 

(40,20,30). 

Третю проекцію (профільну В ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ ) за двома заданими проекціями В ◌ٰ і 
В ◌ٰ  ◌ٰ точки В можна побудувати координатним або проекційним способами 

(рис.1.21 - 1.23) 

На рис. 1.24 дано епюр точки В в системі трьох площин проекцій. 

 

1.5. Класифікація точок 
Точки ділять на точки простору, що не належать площинам проекцій, і 

точки, що належать площинам проекцій. 

На рис. 1.25 дано наочне зображення точки С, що належить площині 
проекцій π1. Координата z цієї точки дорівнює нулю, оскільки точка лежить на 
площині π1. На рис. 1.26 дано епюр точки С, що належить площині π1. 

На рис. 1.27 дано наочне зображення точки D, що належить площині 
проекцій π2. Координата y цієї точки дорівнює нулю, оскільки точка лежить на 
площині π2. На рис. 1.28 дано епюр точки D, що належить площині π2.            

       На рис. 1.29 дано наочне зображення точки F, що належить площині 
проекцій π3. Координата z цієї точки дорівнює нулю, оскільки точка лежить на 
площини π3. На рис. 1.30 дано епюр точки F, що належить площині π3. 

Таким чином, у точки, що належить одній площині проекцій, дві проекції 
знаходяться на осях проекцій, а третя збігається з самою точкою. 
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         У точки, що належить одній площині проекцій, одна координата дорівнює 
нулю, а саме та, яка вказує на віддаленість точки до тієї площини проекцій, де 
знаходиться дана точка.  

Розглянемо точки, які лежать на осях проекцій, а, отже, належать двом 

площинам проекцій водночас. 
На рис. 1.31 дано наочне зображення точки Е, яка лежить на осі x, тобто 

належить двом площинам проекцій π1 і π2 водночас (x=π2∩π1). У цієї точки 

координати y і z дорівнюють нулю. Оскільки точка належить і площині π1, і 
площині π2, то горизонтальна Е  ◌ٰ і фронтальна Е  ◌ٰ  ◌ٰ проекції точки Е 

збігаються між собою і з самою точкою. На рис. 1.32 дано епюр точки Е, що 

лежить на осі проекцій  x. 

На рис. 1.35 дано наочне зображення точки L, яка лежить на осі y, тобто 
належить двом площинам проекцій π1 і π2 водночас (y= π1∩π2). У цієї точки 

координати x і z дорівнюють нулю. Оскільки точка належить і площині π1, і 
площині π3, то горизонтальна L ◌ٰ і профільна L ◌ٰ  ◌ٰ  ◌ٰ  проекції точки L 

збігаються між собою і з самою точкою. На рис. 1.36 дано епюр точки L, що 

лежить на осі проекцій y. 

Таким чином, у точок, що лежать на осях проекцій, тобто належать двом 

площинам проекцій водночас, дві координати дорівнюють нулю, а саме ті, які 
вказують на віддаленість точок від тих площин проекцій, на яких водночас 
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лежать ці точки, при цьому дві з трьох проекцій даних точок збігаються між 

собою і з самою точкою. 

 

 

Лекція 2. Проекціювання прямої 
2.1. Проекції прямої. Прямі загального положення 

2.2 Натуральна величина відрізка прямої загального положення. Сліди 

прямої 

2.3. Прямі часткового положення 

2.4. Взаємне положення двох прямих 

2.5. Проекціювання взаємно перпендикулярних прямих 

 

2.1. Проекції прямої. Прямі загального положення. 
Пряма – найкоротша відстань між двома точками. 

Проекцією прямої лінії в загальному випадку є також пряма лінія. Так, на 
рис. 2.1 дано наочне зображення прямої l і її проекцій – горизонтальної l  ◌ٰ та 
фронтальної l  ◌ٰ  ◌ٰ – в системі двох площин проекцій π1 і π2.  

        На рис. 2.2 дано епюр прямої l у вигляді прямих ліній – проекцій l  ◌ٰ і 
l  ◌ٰ  ◌ٰ. Якщо пряма зображена прямими лініями, то вона сама і її проекції 
позначаються малими літерами латинського алфавіту – l, b, k тощо. 

Пряма в просторі може бути визначена двома нетотожними точками. На 
рис. 2.3. дано наочне зображення прямої, що проходить через точки А і В 

простору. Отримавши горизонтальні (А ◌ٰ, В  ◌ٰ ) та фронтальні (А ◌ٰ  ◌ٰ, В  ◌ٰ  ◌ٰ ) 

проекції цих точок та провівши пряму через точки А ◌ٰ і В  ◌ٰ, дістанемо 
горизонтальну проекцію   А ◌ٰВ ◌ٰ прямої АВ, а провівши пряму через точки 

А ◌ٰ  ◌ٰ і В  ◌ٰ  ◌ٰ ,– фронтальну проекцію А ◌ٰ  ◌ٰ В  ◌ٰ  ◌ٰпрямої АВ.   

          На рис. 2.4 дано епюр прямої АВ. Якщо пряма визначена двома 
нетотожними   точками, то вона і її проекції позначаються великими літерами 

латинського алфавіту   за назвою двох її точок – АВ, CD і т.д. 

Таким чином, пряму лінію на епюрі зображують: 
1) прямими лініями – її проекціями (рис. 2.2); 

2) проекціями двох її нетотожних точок (рис. 2.4.). 

Залежно від розміщення прямих відносно площин проекцій розрізняють 
прямі загального положення, прямі рівня та проекціюючі прямі. Прямі відносно 
площин проекцій можуть бути паралельними до них, перпендикулярними, а 
можуть бути не паралельними і не перпендикулярними до них, тобто займати 

загальне положення. 
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Прямі загального положення – це прямі, які не паралельні і не 
перпендикулярні до жодної з площин проекцій. 

На епюрі у прямих загального положення проекції не паралельні і не 
перпендикулярні до осі проекцій x. Це характерна графічна ознака епюрів 
прямих загального положення, яка дозволяє відрізнити епюри прямих 

загального положення від епюрів прямих рівня та проекціюючих прямих. На 
рис. 2.2 і 2.4 зображено епюри прямих загального положення, оскільки l  ◌ٰ , А ◌ٰ 

В  ◌ٰ і l  ◌ٰ  ◌ٰ, А ◌ٰ  ◌ٰ В  ◌ٰ  ◌ٰ не паралельні і не перпендикулярні до осі проекцій x. 

З означення прямої загального положення випливає, що координати x , як і 
координати y та z, двох будь-яких нетотожних точок цієї прямої мають різні 
числові значення (рис.2.5). Лише прямій загального положення властиве те, що 
різниці всіх трьох координат двох нетотожних точок прямої відрізняються від 

нуля  (рис.2.6). 

Зазначимо проекційні властивості та координатні характеристики прямої 
загального положення: 

1) на епюрі проекції прямої не паралельні і не перпендикулярні осям 

проекцій – це характерна графічна ознака, що властива лише прямій загального 
положення і дозволяє відрізнити епюр цієї прямої від епюрів прямих рівня та 
проекціюючих; 

2) кожна проекція відрізка прямої коротша за натуральну величину самого 
відрізка, оскільки пряма не паралельна до жодної з площин проекцій; 

3) різниці координат x, y, z двох нетотожних точок прямої не дорівнюють 
нулю. 

 

2.2. Натуральна величина відрізка прямої загального положення. 
Сліди прямої 

Оскільки проекції відрізків прямої загального положення коротші за 
натуральну величину самого відрізка, визначити дійсну величину відрізка 
безпосередньо за епюром неможливо. Проте існує спосіб, який називається 
способом прямокутного трикутника, що дозволяє, виконавши деякі графічні 
побудови, визначити натуральну величину відрізка прямої загального 
положення. 

На рис. 2.7 дано наочне зображення відрізка АВ прямої загального 

положення та його проекцій – горизонтальної А ◌ٰ В  ◌ٰ та фронтальної А ◌ٰ  ◌ٰ 

В  ◌ٰ  ◌ٰ. Кут α – це кут нахилу прямої АВ, що проходить через відрізок АВ, до 
горизонтальної площини проекцій π1. Він визначається як кут між самою 

прямою та її горизонтальною проекцією. 
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На рис.2.7 також показано визначення натуральної величини відрізка 
прямої АВ та кут α її нахилу до площини проекцій π1, а на рис.2.8 – побудова 
цих величин на епюрі. 

На рис. 2.9 показано визначення натуральної величини відрізка АВ прямої 
загального положення та кут β її нахилу до площини проекцій π2, а на рис. 2.10 

– побудова цих величин на епюрі за горизонтальною А ◌ٰ В  ◌ٰ і фронтальною 

А ◌ٰ  ◌ٰ В  ◌ٰ  ◌ٰ проекціями прямої АВ. 

ВИСНОВКИ 

Натуральна величина відрізка прямої загального положення визначається 
гіпотенузою прямокутного трикутника, у якого один з катетів – проекція 
відрізка прямої на одну з площин проекцій, а другий катет дорівнює різниці 
відстаней     точок – кінців відрізка прямої – від тієї площини проекцій, на якій 

побудований прямокутний трикутник. 
Із цього прямокутного трикутника визначають кут нахилу прямої до тієї 

площини проекцій, на якій побудований цей прямокутний трикутник, як кут 
між гіпотенузою та катетом – проекцією. 

 

Слідом прямої лінії називається точка перетину прямої з площиною 

проекцій. 

На рис. 2.11 точка М – точка перетину прямої АВ з горизонтальною 

площиною проекцій π.1, а точка N – точка перетину прямої АВ з фронтальною 

площиною проекцій π.2. 

Ці точки мають такі назви: 

- точка М – горизонтальний слід прямої (точка перетину прямої з 
площиною π.1); 

- точка N – фронтальний слід прямої (точка перетину прямої з 
площиною π.2). 

На рис. 2.12 і 2.13 показано послідовність побудови слідів прямої 
відповідно на наочному зображенні та епюрі. 

2.3. Прямі часткового положення 
Прямі часткового положення – це прямі рівня та проекціюючі прямі. 
Прямими рівня називаються прямі, які паралельні до однієї з площин 

проекцій, а проекціюючими – прямі, які перпендикулярні до однієї з площин 

проекцій. 

Слід зазначити, що проекціюючі прямі, які перпендикулярні до однієї з 
площин проекцій, паралельні водночас до двох інших площин проекцій. Тобто, 

прямі часткового положення паралельні до однієї (прямі рівня) або до двох 
площин проекцій (проекціюючі прямі). 
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Розглянемо прямі часткового положення в системі двох площин проекцій. 

 

Прямі рівня 
2.3.1. Пряма рівня, яка паралельна до горизонтальної площини проекцій, 

називається горизонтальною прямою або горизонталлю і позначається буквою 

h. 

На рис.2.14 – 2.17 дано наочне зображення та епюр горизонтальної 
прямої АВ. 

Горизонтальна пряма має такі проекційні властивості та координатні 
характеристики: 

1) фронтальна проекція паралельна осі x. Це характерна графічна ознака, 
яка притаманна саме цій прямій (на рис. 2.14-2.17 А ◌ٰ  ◌ٰВ ◌ٰ  ◌ٰ // x); 

2) координата z всіх точок прямої є сталою величиною (рис. 2.15-2.17); 

3) горизонтальна проекція відрізка прямої визначає натуральну величину 
самого відрізка прямої і паралельна до нього (на рис. 2.14-2.17 А ◌ٰВ ◌ٰ = 

Н.В. АВ, А ◌ٰВ ◌ٰ //АВ); 

4) (А ◌ٰВ ◌ٰ, x) = ∠β – кут нахилу горизонтальної прямої до площини π2 і 
визначається  безпосередньо за епюром без додаткових графічних побудов. 

 

2.3.2. Пряма рівня, яка паралельна до фронтальної площини проекції, 
називається фронтальною прямою або фронталлю і позначається буквою f. 

На рис. 2.18-2.21 дано наочне зображення та епюр фронтальної прямої 
CD. 

Фронтальна пряма має такі проекційні властивості та координатні 
характеристики: 

1) горизонтальна проекція паралельна осі x. Це характерна графічна 
ознака цієї прямої (на рис. 2.18-2.21 C ◌ٰD ◌ٰ // x); 

2) координата y всіх точок прямої є сталою величиною (рис. 2.19-2.21); 

3) фронтальна проекція відрізка прямої визначає натуральну величину 
самого відрізка прямої і паралельна до нього (на рис. 2.18-2.21 C ◌ٰD ◌ٰ = НВ CD, 

C ◌ٰD ◌ٰ // CD); 

4) (C ◌ٰ  ◌ٰD ◌ٰ  ◌ٰ, x) = ∠α – кут нахилу фронтальної прямої до площини π1 і 
визначається безпосередньо за епюром без додаткових графічних побудов. 

ВИСНОВКИ 

На площину проекцій, до якої пряма рівня паралельна, її відрізок 
проекціюється в натуральну величину, а на іншу площину проекцій – 

паралельно до осі проекцій. За епюром без додаткових графічних побудов 
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визначається величина кута нахилу прямої до тієї площини проекцій, до якої 
пряма не паралельна. 

Проекціюючі прямі 
2.3.3. Проекціююча пряма, яка перпендикулярна до горизонтальної 

площини проекцій, називається горизонтально-проекціюючою прямою. 

На рис. 2.22-2.25 дано наочне зображення та епюр горизонтально-
проекціюючої прямої АВ. 

Горизонтально-проекціююча пряма має такі проекційні властивості та 
координатні характеристики: 

1) горизонтальна проекція прямої – точка, а фронтальна проекція 
перпендикулярна осі x (на рис. 2.22-2.25 А ◌ٰ ≡В ◌ٰ, А ◌ٰ◌ٰ  ◌ٰВ ◌ٰ  ◌ٰ┴ x); 

2) координати x і y всіх точок прямої – сталі величини (див. рис. 2.24, 

2.25); 

3) фронтальна проекція відрізка прямої визначає натуральну величину 
самого відрізка і паралельна до нього (на рис. 2.22-2.25 А  ◌ٰ  ◌ٰ В  ◌ٰ  ◌ٰ  = НВ АВ, 

А ◌ٰВ ◌ٰ //АВ). 

 

2.3.4. Проекціююча пряма, яка перпендикулярна до фронтальної площини 

проекцій, називається фронтально-проекціюючою прямою. 

На рис. 2.26-2.29 дано наочне зображення та епюр фронтально-

проекціюючої прямої CD. 

Фронтально-проекціююча пряма має такі проекційні властивості та 
координатні характеристики: 

1) фронтальна проекція прямої – точка, а горизонтальна проекція 
перпендикулярна осі x  (на рис. 2.26-2.29 C ◌ٰ  ◌ٰ ≡ D ◌ٰ  ◌ٰ, C ◌ٰD ◌ٰ ┴ x); 

2) координати x і z всіх точок прямої – сталі величини (див. рис. 2.28, 

2.29); 

3) горизонтальна проекція відрізка прямої визначає натуральну величину 
самого відрізка і паралельна до нього (на рис. 2.26-2.29 C ◌ٰD ◌ٰ = НВ CD, C ◌ٰD ◌ٰ 

// CD). 

ВИСНОВКИ 

На площину проекції, до якої проекціююча пряма перпендикулярна, вона 
проекціюється в точку, а на іншу площину проекцій, до якої вона паралельна, –
перпендикулярно осі проекцій, а її відрізок – в натуральну величину. 

В таблиці 2.1 показано епюри та зазначені особливості прямих, що 
розглядалися в 2.3. 
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Таблиця 2.1 
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2.4. Взаємне положення двох прямих 
Точка належить прямій, якщо на епюрі проекції точки належать 

однойменним проекціям прямої. 
На рис. 2.30 тільки точка D належить прямій f, оскільки D ◌ٰ ≡ f  ◌ٰ і D ◌ٰ  ◌ٰ ≡ 

f  ◌ٰ  ◌ٰ. Решта точок не належать прямій f. 

Прямі в просторі можуть бути: 

1) паралельними; 

           2) прямими, що перетинаються (пересічними прямими); 

3) мимобіжними, тобто прямими, що не паралельні і не перетинаються. 
2.4.1. Проекції паралельних прямих на площини проекцій, до яких вони 

не перпендикулярні, паралельні між собою або паралельні та збігаються. 
На рис. 2.31, 2.32 дано епюри паралельних прямих (l || m і k || n), оскільки 

l  ◌ٰ || m ◌ٰ  і l  ◌ٰ   ◌ٰ  || m ◌ٰ  ◌ٰ, k  ◌ٰ  ◌ٰ || n ◌ٰ  ◌ٰ і  k  ◌ٰ ≡ n ◌ٰ . 

2.4.2. Проекції прямих, що перетинаються, проекціюються на площини 

проекцій прямими лініями, що також перетинаються, або перетинаються та 
збігаються, причому точки перетину однойменних проекцій прямих лежать на 
одній лінії проекційного зв’язку, оскільки є проекціями однієї і тієї ж точки – 

точки перетину прямих. 

На рис. 2.33 дано епюр прямих а і b, що перетинаються в точці К, 

оскільки К  = ◌ٰ  а ◌ٰ ∩ b ◌ٰ , К  ◌ٰ  ◌ٰ = а ◌ٰ  ◌ٰ∩ b ◌ٰ  ◌ٰ (горизонтальна проекція К  ◌ٰ і 
фронтальна проекція К  ◌ٰ  ◌ٰ точки К лежать на одній вертикальній лінії 
проекційного зв’язку). 

2.4.3. Якщо прямі мимобіжні, тобто не паралельні і не перетинаються, то 
точки перетину їх однойменних проекцій не лежать на одній лінії проекційного 
зв’язку, а проекції ніколи не збігаються. 

Через дві мимобіжні прямі неможливо провести одну площину, тобто 
мимобіжні прямі не лежать в одній площині,на відміну від паралельних прямих 
та прямих, що перетинаються, а, отже, їх проекції ніколи не збігаються. 

На рис. 2.36 і 2.37 дано епюр прямих а, b і c, d. Незважаючи на те, що 
проекції прямих перетинаються, тільки на рис. 2.36 зображено епюр прямих, 

що перетинаються, оскільки 1 ◌ٰ і 1 ◌ٰ  ◌ٰ лежать на одній лінії проекційного 
зв’язку. На рис. 2.37 зображено епюр мимобіжних прямих, оскільки 2 ◌ٰ (точка 
перетину c ◌ٰ і d  ◌ٰ ) і точка 1 ◌ٰ  ◌ٰ (точка перетину c ◌ٰ  ◌ٰ і d  ◌ٰ  ◌ٰ) не лежать на одній 

лінії проекційного зв’язку. 
Можна іншим способом визначити, що прямі c і d – мимобіжні (рис. 

2.38). З точки 1 ◌ٰ  ◌ٰ проводимо вертикальну лінію проекційного зв’язку, яка 
перетинає як c ◌ٰ так і d  ◌ٰ, тобто точка 1 може належати як прямій c, так і 
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прямій d, а, отже, точка 1 не є точкою перетину прямих c і d. А на рис. 2.36 

точка 1 належить прямій а, так і прямій b, тобто є точкою перетину прямих а і 
b. 

На рис. 2.39 дано наочне зображення мимобіжних прямих а і b, а на рис. 
2.40 – їх епюр. 

Для мимобіжних прямих характерна наявність конкуруючих точок, за 
допомогою яких визначають видимість елементів геометричних фігур на 
епюрі. Конкуруючими називаються точки, які лежать на одній лінії 
проекційного зв’язку (див. рис. 1.3). 

На рис. 2.39 пари точок 1, 2 і 3, 4 є конкуруючими точками. Точки 1 і 2 

лежать на одній горизонтально-проекціюючій прямій, яка перпендикулярна до 
площини π1, тому горизонтальні проекції цих точок збігаються (1 ◌ٰ ≡ 2  ◌ٰ ). 

Точки 3 і 4 лежать на одній фронтально-проекціюючій прямій, яка 
перпендикулярна до площини π2, тому фронтальні проекції цих точок 
збігаються (3  ◌ٰ  ◌ٰ ≡ 4  ◌ٰ  ◌ٰ ). 

Отже, якщо проекції обох точок збігаються, то це означає, що ці точки є 
конкуруючими і лежать на одній проекціюючій прямій. 

З двох конкуруючих точок видимою відносно площин проекцій буде та, у 
якої проекція, що не збігається з проекцією іншої конкуруючої точки, 

розміщена далі від осі х, тобто ця точка буде знаходитися ближче до 
спостерігача. 

 Видимість того або іншого елемента на епюрі розв’язується для кожної 
проекції елемента окремо, а саме для тієї проекції елемента, на якій проекції 
конкуруючих точок збігаються. 

Видимість елементів фігури зводиться до визначення видимості проекцій 

конкуруючих точок, що збігаються. 
На рис. 2.40 серед конкуруючих точок 1 і 2 видимою на π1 є точка 1, 

фронтальна проекція 1  ◌ٰ   ◌ٰ  якої розміщена далі від осі x, а сама точка 1 – 

ближче до спостерігача. Невидимою буде на π1 точка 2, тому її горизонтальну 
проекцію 2  ◌ٰ взяли в дужки. Серед конкуруючих точок 3, 4 видимою є точка 3, 

горизонтальна проекція 3  ◌ٰ якої розміщена далі від осі x, а сама точка 3 – 

ближче до спостерігача. Невидимою  буде на π2 точки 4, тому її фронтальну 
проекцію 4  ◌ٰ  ◌ٰ взяли в дужки. 

На рис. 2.41 показано, як за допомогою конкуруючих точок визначено 
видимість ребер піраміди ABCS. 

Точки 1, 2 є конкуруючими, що лежать на одній горизонтально-

проекціюючій прямій, їх горизонтальні проекції збігаються (1 ◌ٰ ≡ 2  ◌ٰ ). За 
допомогою цих точок визначено видимість горизонтальних проекцій А ◌ٰS   ◌ٰ  і 
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В ◌ٰС  ◌ٰ ребер АS і ВС, які є мимобіжними прямими (1 є АS, 2 є ВС). 

Горизонтальна проекція 1 ◌ٰ є видимою, а 2  ◌ٰ – невидимою, оскільки точка 1 ◌ٰ  ◌ٰ 

розміщена далі від 

осі x, ніж точка 2  ◌ٰ  ◌ٰ. Точка 1 належить ребру АS, тому горизонтальна 
проекція А ◌ٰS   ◌ٰ  ребра АS буде видимою, а ребра ВС – невидимою, оскільки 

точка 2  ◌ٰ невидима. 
Точки 3, 4 є також конкуруючими, вони лежать на одній фронтально-

проекціюючій прямій, їх фронтальні проекції збігаються (3  ◌ٰ  ◌ٰ  ≡ 4  ◌ٰ  ◌ٰ ). За 
допомогою цих точок визначено видимість фронтальних проекцій А ◌ٰ  ◌ٰС  ◌ٰ  ◌ٰ і 
В ◌ٰ  ◌ٰS  ◌ٰ  ◌ٰ ребра АС і ВС, які є мимобіжними прямими (3 є ВS, 4 є АС). 

Фронтальна проекція 3  ◌ٰ  ◌ٰ  є видимою, а 4  ◌ٰ  ◌ٰ – невидимою, оскільки точка 3  ◌ٰ 

розміщена далі від осі x, ніж точка 4  ◌ٰ. Точка 3 належить ребру ВS, тому 
фронтальна проекція В ◌ٰ  ◌ٰS  ◌ٰ  ◌ٰ ребра ВS буде видимою, а ребра АС – 

невидимою, оскільки точка 4  ◌ٰ невидима. 
 

2.5. Проекціювання взаємно перпендикулярних прямих 
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Прямий кут, утворений взаємно перпендикулярними прямими, 

проекціюється у вигляді прямого кута на ту площину проекцій, до якої одна з 
прямих (сторона кута) паралельна, а друга не перпендикулярна. 

На рис. 2.42 показано наочне зображення прямого кута, утвореного 

сторонами АВ і ВС, які є відрізками прямих, що перетинаються, причому ВС || 

π1, а АВ ┴ π1. На площині проекцій π1 побудовано горизонтальну проекцію 

А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ прямого кута АВС, яка, враховуючи зазначену властивість 
проекціювання прямого кута, також утворює кут 90°. 

Запишемо це у вигляді: 
 

АВС = 90°, (АВ ┴ ВС)                  

 ВС || π1        А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ = 90°, (А ◌ٰВ ◌ٰ ┴ В ◌ٰС  ◌ٰ), 

 ВА ┴  π1 

 

що читається так: якщо кут АВС прямий, тобто сторони кута АВ і ВС є 
взаємно перпендикулярними прямими, причому сторона ВС цього кута 
паралельна площині π1, а друга сторона ВА не перпендикулярна до площини 

π1, то ортогональна проекція А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ прямого кута на площину π1 

проекціюється в натуральну величину, тобто складає 90° (АВС = 90°) або 
горизонтальні проекції сторін кута будуть взаємно перпендикулярними (А ◌ٰВ ◌ٰ 

┴ В ◌ٰС  ◌ٰ). 

 Навпаки, якщо ортогональна проекція кута, який утворений двома 
прямими, що перетинаються, складає 90°, а одна сторона кута паралельна до 
тієї площини проекцій, де розміщена ортогональна проекція кута, а друга 
сторона кута не перпендикулярна до цієї площини проекцій, то в просторі 
такий кут складає також 90°. 

Це буде записано таким чином (рис. 2.41): 

 

А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ = 90°, (А ◌ٰВ ◌ٰ ┴ В ◌ٰС  ◌ٰ)    

 ВС || π1        АВС = 90°, (АВ ┴ ВС). 

 ВА ┴  π1 

 

На рис.2.43 – 2.45 показано розв’язування задачі на визначення відстані 
від точки А до горизонтальної прямої h. 
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Лекція 3. Площина 

3.1. Задання площини на епюрі 

3.2. Площина загального та часткового положення 

3.3. Точка і пряма в площині 

3.4. Головні лінії площини 

 

3.1. Задання площини на епюрі 
Найчастіше на епюрі площину задають: 
1) проекціями двох паралельних прямих (рис. 3.1);     

           2) проекціями двох прямих, що перетинаються (рис. 3.2); 

          3) проекціями трикутника – відсіка плоскої фігури (рис. 3.3). 
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Площину позначають малими літерами грецького алфавіту. На рис. 3.1-3.3, 

крім позначення площини літерою, в дужках можна вказувати спосіб задання 
площини. Наприклад, запис α (а || b) розшифровується таким чином: площина α 

задана двома паралельними прямими а і b (рис. 3.1). 

Площина може бути задана слідами площини (рис. 3.4). Слід площини – 

це пряма лінія, по якій площина перетинає площину проекцій. 

Розрізняють: 
1. Горизонтальний слід площини – це лінія перетину площини з 

горизонтальною площиною проекцій π1. 

На рис. 3.4  h0α – горизонтальний слід площини α (нульова горизонталь 
площини α, тобто горизонталь, яка знаходиться в площині α), h0α= α ∩ π1. 

2. Фронтальний слід площини – це лінія перетину площини з 
фронтальною площиною проекцій π2. 

На рис. 3.4  f0α – фронтальний слід площини α (нульова фронталь 
площини α), f0α= α ∩ π2. 
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3. Точка сходу слідів – точка, в якій перетинаються сліди площини, 

розміщена на осі проекцій. 

На рис. 3.4  Xα – точка сходу слідів, Xα= h0α∩ f0α. 

На наочному зображенні (рис. 3.6) і епюрі (рис. 3.7) показано їх 
розміщення проекцій слідів площини. Крім того, зображено проекції точок М і 
N, що належать слідам площини (М є h0α, N є f0α). 

Епюр площини, зображений на рис. 3.7 з позначенням всіх проекцій 

слідів, на практиці не застосовують, а користуються для задання площини на 
епюрі зображенням, показаним на рис. 3.5, де позначені тільки самі сліди і 
немає позначень їх проекцій. Проте, для розв’язування багатьох задач треба 
пам’ятати, де саме розміщені проекції слідів площини, про що буде нагадувати 

епюр, зображений на рис. 3.7. 

На наочному зображенні (рис. 3.8) і епюрі (рис. 3.9) показано побудову 
слідів площини β, що задана ∆АВС.       

 

3.2. Площини загального та часткового положення 
Площини, як і прямі лінії, класифікують залежно від їх розміщення 

відносно площин проекцій на площини загального та часткового положення. 
3.2.1. Площина загального положення – це площина, яка не паралельна і 

не перпендикулярна до жодної з площин проекцій. 

На епюрі у площини загального положення сліди не паралельні і не 
перпендикулярні до осі проекцій. На рис. 3.5 показано епюр саме площини 

загального положення, оскільки h0α, f0α // , ┴ x. Це характерна графічна ознака  
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площини загального положення, що задана слідами. 

Площина загального положення не перпендикулярна до площин 

проекцій, тому при заданні її іншими елементами, наприклад, трикутником, ці  
елементи на жодну з площин проекцій не проекціюються в одну спільну пряму 
лінію. На рис. 3.1-3.3 задано епюри площин загального положення. 

Площини часткового положення поділяються на проекціюючі та 
площини рівня.  Проекціюючі площини перпендикулярні до однієї з площин 

проекцій, а площини рівня – паралельні. 
3.2.2. Площина, яка перпендикулярна до горизонтальної площини 

проекцій, називається горизонтально-проекціюючою площиною. 

На рис. 3.10 дано наочне зображення горизонтально-проекціюючої 
площини α. Вона перпендикулярна до площини π1 і проекціюється на цю 

площину прямою лінією α ◌ٰ, тобто α ◌ٰ – проекція площини α  на площину π1, до 
якої площина α перпендикулярна. Лінію α ◌ٰ називають слідом-проекцією 

площини α. 

На рис. 3.11 наведено епюр горизонтально- проекціюючої площини α у 
вигляді тільки однієї прямої лінії α ◌ٰ . І таке зображення площини повністю 

визначає положення площини в просторі, оскільки на епюрі можна зазначити 

сліди площини – горизонтальний і фронтальний (рис.3.12,3.13). 

В горизонтально-проекціюючій площині α (рис. 3.14) розмістимо 
трикутник АВС. Оскільки площина α перпендикулярна π1, горизонтальна 
проекція ∆АВС буде проекціюватися на слід-проекцію α ◌ٰ (А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ ≡ α ◌ٰ ). На 
рис. 3.15 показано епюр горизонтально-проекціюючої площини, якій належить 
∆АВС. Отже, якщо проекція трикутника збігається зі слідом-проекцією 

площини, то сам трикутник належить цій площині (на рис. 3.15 А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ ≡ 

α ◌ٰ ). 

Дамо означення сліду-проекції: 
Слід-проекція – це лінія перетину площини з площиною проекції, до якої 

площина перпендикулярна. 
Всі площини часткового положення мають слід-проекцію, оскільки вони 

перпендикулярні хоча б до однієї з площин проекцій. 

Слід-проекція має таку збірну властивість: проекції точок, прямих ліній, 

плоских фігур, що знаходяться в заданій площині часткового положення, 
проекціюються саме на слід-проекцію (див. рис. 3.15). 

На рис. 3.16 дано епюр горизонтально-проекціюючої площини, що 
задана ∆АВС, оскільки горизонтальна проекція трикутника – пряма лінія. Ця 
пряма лінія є слідом-проекцією заданої площини, вона лежить в площині π1, і 
по ній площина перетинає площину π1, до якої перпендикулярна. 
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На рис. 3.17 через точку А проведено горизонтально-проекціюючу 
площину α, тобто точка А належить площині α. Якщо горизонтальна проекція 
А ◌ٰ збігається з α  ◌ٰ, то це означає, що сама точка А належить площині α. 

Записується це так: А ◌ٰ ≡ α  ◌ٰ       А є α. 

Горизонтально-проекціююча площина має такі властивості: 
1. При заданні площини слідами горизонтальний слід площини є слідом-

проекцією цієї площини, а фронтальний слід перпендикулярний до осі x. 

2. При заданні площини іншими елементами (трикутником, двома 
паралельними прямими та прямими, що перетинаються) ці елементи на 
площину π1 проекціюються в одну пряму лінію, яка є слідом-проекцією 

площини. 

3. Горизонтальні проекції від точок, прямих ліній, плоских фігур, що 
належать горизонтально-проекціюючій площині, проекціюються на 
горизонтальний слід площини, що є слідом-проекцією, і навпаки, якщо 
горизонтальні проекції точок, прямих ліній, плоских фігур збігаються зі 
слідом-проекцією горизонтально-проекціюючої площини, то це означає, що ці 
фігури або лежать в цій площині, або горизонтально-проекціююча площина 
проходить через ці фігури. 

3.2.3. Площина, яка перпендикулярна до фронтальної площини проекцій, 

називається фронтально-проекціюючою площиною. 

На рис. 3.18-3.21 дано наочне зображення та епюр фронтально-

проекціюючої площини β, заданої слідами, а на рис. 3.22, 3.23 епюр 

фронтально-проекціюючої площини β, заданої трикутником DEF. 

Фронтально-проекціююча площина має такі властивості: 
1. При заданні площини слідами фронтальний слід площини є слідом-

проекцією цієї площини, а горизонтальний слід перпендикулярний до осі x. 

2. При заданні площини іншими елементами (трикутником, двома 
паралельними прямими та прямими, що перетинаються) ці елементи на 
площину π2 проекціюються в одну пряму лінію, яка є слідом-проекцією 

площини. 

3. Фронтальні проекції всіх точок, прямих ліній, плоских фігур, що 
належать фронтально-проекціюючій площині, проекціюються на фронтальний 

слід площини, що є слідом-проекцією, і навпаки, якщо фронтальні проекції 
точок, прямих ліній, плоских фігур збігаються зі слідом-проекцією 

фронтально-проекціюючої площини,  

то це означає, що ці фігури лежать в цій площині або фронтально-проекціююча  
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площина проходить через ці фігури. 

3.2.4. Площина, яка паралельна до горизонтальної площини проекцій, 

називається горизонтальною площиною або горизонтальною площиною рівня. 
На рис. 3.24 дано наочне зображення горизонтальної площини α, а на 

рис. 3.25, 3.26 епюр горизонтальної площини α зображений своїм слідом-

проекцією α  ◌ٰ  ◌ٰ, який паралельний до осі x. 

На рис. 3.27 в горизонтальній площині α розміщено ∆АВС, який на 
площину π2 проекціюється на слід-проекцію α  ◌ٰ  ◌ٰ (А  ◌ٰ  ◌ٰ В  ◌ٰ  ◌ٰ С  ◌ٰ  ◌ٰ ≡  α  ◌ٰ  ◌ٰ ), а 
на площину π1 – в натуральну величину (А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ = Н.В. ∆АВС). 

На рис. 3.28 дано епюр горизонтальної площини, що задана ∆АВС, 

оскільки А  ◌ٰ  ◌ٰ В  ◌ٰ  ◌ٰ С  ◌ٰ  ◌ٰ // x. 

Горизонтальна площина має такі властивості: 
1. При заданні площини слідами фронтальний слід площини є слідом-

проекцією цієї площини і розміщений паралельно до осі x. Горизонтальний 

слід відсутній. 

2. При заданні площини іншими елементами, наприклад трикутником, ці 
елементи на площину π2 проекціюються в одну спільну пряму лінію, яка є 
слідом-проекцією і паралельна осі x, а на площину π1, до якої площина 
паралельна, - в свою натуральну величину. 

3. Фронтальні проекції точок, прямих ліній, плоских фігур, що належать 
горизонтальній площині, проекціюються на фронтальний слід площини, що є 
слідом-проекцією. 

3.2.5. Площина, яка паралельна до фронтальної площини проекцій, 

називається фронтальною площиною або фронтальною площиною рівня. 
На рис. 3.29 дано наочне зображення фронтальної площини β, а на рис. 

3.30, 3.31 епюр фронтальної площини β зображений своїм слідом-проекцією 

β  ◌ٰ, який паралельний до осі x. 

На рис. 3.32 в фронтальній площині β розміщено ∆DEF, який на 
площину π1 проекціюється на слід-проекцію β  ◌ٰ (D  ◌ٰE  ◌ٰF  ◌ٰ ≡ β  ◌ٰ ), а на 
площину π2 – в натуральну величину (∆ D ◌ٰ  ◌ٰE  ◌ٰ  ◌ٰF  ◌ٰ  ◌ٰ = Н.В. ∆DEF). 

На рис. 3.33 дано епюр фронтальної площини, що задана ∆ DEF, 

оскільки D  ◌ٰE  ◌ٰF  ◌ٰ // x. 

Фронтальна площина має такі властивості: 
1. При заданні площини слідами горизонтальний слід площини є слідом-

проекцією цієї площини і розміщений паралельно до осі x. Фронтальний слід 

відсутній.        

 2. При заданні площини іншими елементами, наприклад трикутником, ці  
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елементи на площину π1 проекціюються в одну спільну пряму лінію, яка є 
слідом-проекцією і яка паралельна осі x, а на площину π2, до якої фронтальна 
площина паралельна, вона проекціюється в свою натуральну величину. 

3. Горизонтальні проекції точок, прямих ліній, плоских фігур, що 
належать фронтальній площині, проекціюються на горизонтальний слід 

площини, що є слідом-проекцією. 

          В таблиці 3.1 показано епюри та зазначені особливості площин, що 
розглядалися в 3.2.   

3.3. Точка і пряма в площині 
Точка належить площині, якщо вона лежить на прямій лінії цієї 

площини. 

Пряма лінія належить площині, якщо вона: 
1) проходить через дві точки цієї площини або 
2) проходить через одну точку і паралельна до прямої цієї площини. 

На рис. 3.34 дано площину α (АВ∩ВС). Побудуємо в ній прямі за 
зазначеними двома способами. 

1 спосіб. Візьмемо дві точки 1 і 2 (рис. 3.35) на прямих АВ і ВС площини 

α. Пряма 12, що проходить через ці точки, є прямою, що належить площині α. 

В свою чергу, точка 3, що лежить на прямій 12, буде належати площині α, 

оскільки пряма 12 належить площині α. 

2 спосіб. Через точку С (рис. 3.36) площини α проводимо пряму l 

паралельно до прямої АВ. Пряма l належить площині α і точка 4, , яка лежить 
на ній, також буде належати площині α. 

Задача. Побудувати відсутню на епюрі горизонтальну проекцію D ◌ٰ 

точки D, що належить площині α (рис. 3.37). 

Оскільки через точку D не проходить будь-яка пряма площини α, то для 
розв’язання задачі потрібно через цю точку провести пряму, що буде належати 

площині трикутника. 
На рис. 3.38,а,б показано розв’язування задачі за 1 способом. 

Якщо площина задана слідами, то принципової різниці в проведенні 
прямої, що лежить в цій площині, або у визначенні точки, яка належить 
площині, немає, оскільки задання площини слідами це не що інше, як задання 
площини двома прямими, що перетинаються, точка перетину яких лежить на 
осі проекцій. 

Таким чином, у разі задання площини слідами, пряма належить площині, 
якщо: 

1) сліди прямої (тобто її дві точки) належать однойменним слідам 

площини або 
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2) пряма паралельна одному із слідів площини і має спільну точку з 
іншим слідом. 

На рис. 3.39 дано наочне зображення, а на рис. 3.40 епюр площини α, що 
задана слідами, де пряма MN за 1 способом належить площині α, оскільки дві її 
точки M і N лежать відповідно на слідах h0α  і  f0α площини α. 

Пряма h1α за 2 способом належить площині α, оскільки має спільну точку 
N1 з фронтальним слідом f0α і паралельна до іншого – горизонтального сліду h0α 

площини α. Пряма h1α паралельна до горизонтальної площини і є 
горизонтальною прямою площини α. 

Задача. Побудувати відсутню фронтальну проекцію К  ◌ٰ  ◌ٰ точки К, що 

належить площині α, заданої слідами, якщо відома горизонтальна проекція К  ◌ٰ 

точки К (рис. 3.41). 

Розв’язування за 1 способом показано на рис. 3.42. 

Розв’язування за 2 способом показано на рис. 3.43. 

Якщо проекціююча площина або площина рівня задана своїм слідом-

проекцією, то цим площинам буде належати будь-яка точка і пряма лінія, 
відповідні проекції яких збігаються зі слідом-проекцією проекціюючої або 
площини рівня  

На рис. 3.44 точка А належить фронтально-проекціюючій площині β, 

оскільки її фронтальна проекція А ◌ٰ  ◌ٰ збігається зі слідом-проекцією β  ◌ٰ  ◌ٰ 

площини β. На рис. 3.45 пряма b належить горизонтально-проекціюючій 

площині α, тому що її горизонтальна проекція b  ◌ٰ збігається зі слідом-

проекцією α ◌ٰ площини α. На рис. 3.46 пряма  hω належить горизонтальній 

площині рівня ω, оскільки її фронтальна проекція hω ◌ٰ  ◌ٰ збігається зі слідом-

проекцією ω ◌ٰ  ◌ٰ площини ω. Пряма hω є горизонтальною прямою, що належить 
площині ω. 

 

3.4. Головні лінії площини 

Головні лінії площини – це лінії рівня та лінія найбільшого схилу 
площини. 

Лінії рівня площини – прямі, що лежать в площині і паралельні одній з 
площин проекцій. Це горизонталі та фронталі площини. 

3.4.1. Горизонталі площини – прямі, які належать площині і паралельні 
до горизонтальної площини проекцій π1. 

На рис. 3.47 дано наочне зображення, а на рис. 3.48 – епюр площини α, 

що задана слідами і в якій проведені горизонталі площини h1α і h2α. Вони 

належать площині, оскільки мають спільні точки N1, N2 з фронтальним слідом 

площини і паралельні до горизонтального сліду h0α (див. п. 3.3, рис. 3.39, 3.40). 
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Прямі h1α і h2α також паралельні до площини π1, тому що паралельні до 
горизонтального сліду h0α, який лежить в площині π1. 

Таким чином, горизонталі площини мають такі властивості:   
1. Всі горизонталі площини паралельні між собою і до горизонтального 

сліду площини h0α (h1α // h2α // h0α). 

2. Мають спільні точки з фронтальним слідом (точки N1, N2) і паралельні 
до горизонтального сліду площини. 

На рис. 3.50 за допомогою горизонтальної прямої hα побудована відсутня 
горизонтальна проекція точки К (рис. 3.49),причому спочатку проведена 
фронтальна проекція hα ◌ٰ  ◌ٰ горизонталі hα паралельно до осі х, а потім 

горизонтальна hα ◌ٰ паралельно до h0α. 

При побудові на епюрі горизонталі площини 

спочатку проводять її фронтальну проекцію 

паралельно до осі проекцій х. На рис. 3.51 в площині 
∆АВС спочатку проведена фронтальна проекція 
hα ◌ٰ  ◌ٰ, а потім горизонтальна hα ◌ٰ горизонталі hα. 

3.4.2. Фронталі площини – прямі, які належать 
площині і паралельні до фронтальної площини 

проекцій π2. 

На рис. 3.52 дано наочне зображення, а на рис. 
3.53 – епюр площини β, що задана слідами, і в якій 

проведені фронталі площини f1β, f2β. 

Фронталі площини мають такі властивості: 
1. Всі фронталі площини паралельні між собою і до фронтального сліду 

площини f0β (f1β // f2β // f0β). 

2. Мають спільні точки з горизонтальним слідом (точки М1, М2) і 
паралельні до фронтального сліду площини. 

На рис. 3.43 за допомогою фронтальної прямої f1α побудована відсутня 
фронтальна проекція точки К (рис. 3.41).  

На рис. 3.54 в площині ∆АВС проведена фронталь fα, причому спочатку 
проведена її горизонтальна проекція fα  ◌ٰ паралельно осі х, а потім фронтальна 
проекція fα  ◌ٰ  ◌ٰ. 

 

3.4.3. Лінія найбільшого схилу площини – пряма площини, яка 
перпендикулярна до горизонталей площини або до горизонтального сліду 
площини, при цьому кут її нахилу до площини π1 визначає кут нахилу самої 
площини до тієї ж площини π1. 
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На рис. 3.55 пряма MN – лінія найбільшого схилу площини α (h0α∩f0α), 

оскільки MN┴ h1α, h2α. 

Побудову лінії найбільшого схилу площини починають з її 
горизонтальної проекції, яку проводять перпендикулярно (під прямими кутом) 

до горизонтальної проекції горизонталі площини або до горизонтального сліду. 
На рис. 3.56 побудовано епюр прямої MN – лінії найбільшого схилу, 

оскільки M  ◌ٰN  ◌ٰ┴ h0α, тобто в просторі MN ┴ h0α, а точки M і N належать 

слідам площини α (h0α∩ f0α). На рис. 3.57 способом прямокутного трикутника 
визначено кут нахилу лінії найбільшого схилу MN до площини π1, а, отже, і кут 

нахилу самої площини α (h0α∩ f0α) до площини π1. 

На рис. 3.58 дано початкову умову задачі на визначення кута нахилу α 

площини β (∆АВС) до площини π1. На рис. 3.59-3.61 наведено графічне 
розв’язування цієї задачі. 

 

Лекція 4. Взаємне положення двох площин, прямої та площини 

4.1. Паралельність двох площин, прямої та площини 

4.2. Перетин площини загального положення з площиною часткового 

положення 

4.3. Перетин прямої з площиною 

4.4. Перетин двох площин загального положення 

 

4.1. Паралельність двох площин, прямої та площини 

4.1.1. Дві площини паралельні, якщо дві прямі, що перетинаються, однієї 
площини паралельні до двох прямих, що перетинаються, другої площини. 

Якщо площина задана слідами, то у паралельних площинах однойменні 
сліди паралельні. 

На рис. 4.1, 4.2, 4.3 наведено епюри площин, які паралельні між собою.  

4.1.2. Пряма паралельна площині, якщо вона паралельна до будь-якої 
прямої, що належить цій площині. 
На рис. 4.4 потрібно добудувати горизонтальну проекцію А ◌ٰВ ◌ٰ прямої АВ, 

що паралельна до площини α (ED∩DC). Розв’язування задачі наведено на рис. 
4.5. 

 

4.2. Перетин площини загального положення з площиною 

 часткового положення 
Дві площини перетинаються по прямій лінії, для побудови якої потрібно 

 мати дві точки, що належать обом площинам водночас. 
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Одна проекція лінії перетину площини часткового положення з 
площиною загального положення збігається зі слідом-проекцією площини 

часткового положення. 
На рис. 4.6 горизонтально-проекціююча площина β перетинає площину 

загального положення α (∆АВС). Лінія перетину двох площин є спільною 

лінією, що належить двом площинам водночас. Оскільки площина β є 
горизонтально- проекціюючою площиною, перпендикулярною до площини π1, 

то горизонтальна проекція лінії перетину буде збігатися зі слідом-проекцією β ◌ٰ 

площини β. Далі фіксуємо дві горизонтальні проекції точок, що лежать на 
сліді-проекції β ◌ٰ. Це точки 1 ◌ٰ і 2 ◌ٰ перетину β ◌ٰ з горизонтальними проекціями 

А ◌ٰС  ◌ٰ сторін ∆АВС. Точки 1 і 2 повинні належати ∆АВС. Їх знаходимо за 
допомогою проекціюючих прямих, які проведені з точок  1 ◌ٰ і 2 ◌ٰ до перетину 
відповідно зі сторонами АС і ВС ∆АВС. 

На рис. 4.7 побудована лінія перетину 12 горизонтально-проекціюючої 
площини β з площиною загального положення α (∆АВС), а на рис. 4.8 

побудована лінія перетину 12 фронтально-проекціюючої площини β з 
площиною загального положення α (∆АВС).  

На рис. 4.9 побудована лінія перетину 12 горизонтально-проекціюючої 
площини β з площиною загального положення α (h0α∩ f0α), де 1 ◌ٰ 2 ◌ٰ ≡ β ◌ٰ, точка 
1 ◌ٰ  ◌ٰ визначена за допомогою лінії проекційного зв’язку, а точка 2  ◌ٰ   ◌ٰ  – за 
допомогою фронталі fα площини α (h0α∩ f0α). Точки 1,2 належать як площині β 

(1 ◌ٰ 2 ◌ٰ ≡ β ◌ٰ ), так і площині α (h0α∩ f0α), оскільки 1 є h0α, а 2 є fα. 
На рис. 4.10 побудована лінія перетину 12 фронтально-проекціюючої 

площини β з площиною загального положення α (h0α∩ f0α), де 1 ◌ٰ  ◌ٰ2  ◌ٰ  ◌ٰ  ≡ β ◌ٰ, а 
точка 1 ◌ٰ визначена за допомогою лінії проекційного зв’язку, а точка 2 ◌ٰ – за 
допомогою горизонталі hα площини α (h0α∩ f0α). Точки 1,2 належать як площині 
β (1 ◌ٰ  ◌ٰ2  ◌ٰ  ◌ٰ  ≡β ◌ٰ ), так і площині α (h0α∩ f0α), оскільки 1 є f0α, а 2 є hα. 

На рис. 4.11 площина β – горизонтальна площина рівня – перетинає 
площину загального положення α (h0α ∩ f0α) по горизонтальній прямій hα,β, 

оскільки площина β паралельна до π1, а, отже, будь-яка лінія, в тому числі і 
лінія перетину, що лежить в цій площині, буде горизонтальною прямою. 

Маємо h ◌ٰ  ◌ٰα,β ≡ β ◌ٰ  ◌ٰ       hα,β є β і  hα,β є α (h0α ∩ f0α), тобто hα,β = β∩ α (h0α∩ f0α). 

Таким чином, при побудові лінії перетину площини часткового 
положення з площиною загального положення спочатку визначають ту 
проекцію лінії перетину, яка збігається зі слідом-проекцією площини 

часткового положення, а потім за допомогою лінії проекційного зв’язку 
знаходять іншу проекцію лінії перетину за умови, що лінія перетину належить і 
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площині загального положення, оскільки є спільною лінією перетину двох 
площин. 

 

4.3. Перетин прямої з площиною 

4.3.1. При перетині прямої з площиною часткового положення одна 
проекція точки перетину визначається в перетині проекцій прямої зі слідом-

проекцією площини часткового положення, а друга проекція будується за 
допомогою лінії проекційного зв’язку. 

На рис. 4.12 пряма АВ перетинає горизонтально-проекціюючу площину 
β в точці К, яка належить і прямій АВ, і площині β. Площина β 

перпендикулярна до площини π1, тому точка К ◌ٰ повинна лежати на сліді-
проекції β ◌ٰ (К ◌ٰ ≡ β ◌ٰ ), а саме в тому місці, де А ◌ٰВ ◌ٰ перетинає β ◌ٰ (К ◌ٰ ≡ А ◌ٰВ ◌ٰ 

∩ β ◌ٰ ), оскільки точка К належить і прямій АВ, і площині β водночас. 
На рис. 4.13 побудована точка К перетину прямої АВ з горизонтально- 

проекціюючою площиною β, а на рис. 4.14 побудована точка К перетину 
прямої l з фронтально-проекціюючою площиною β.  

4.3.2. При перетині проекціюючої прямої з площиною одна проекція 
точки перетину збігається з проекцією прямої на тій площині проекцій, до якої 
проекціююча пряма перпендикулярна. Друга проекція точки повинна належати 

також і площині, тому вона може бути знайдена за допомогою лінії площини. 

На рис. 4.15 дано початкову умову задачі на побудову точки К перетину 
горизонтально-проекціюючої  прямої l з площиною загального положення α 

(h0α∩ f0α), а на рис. 4.16 – розв’язування цієї задачі.  
          На рис. 4.17 дано початкову умову задачі на побудову точки К перетину 
фронтально-проекціюючої прямої l з площиною загального положення α (h0α∩ 

f0α), а на рис. 4.18 – розв’язування цієї задачі. Оскільки пряма l 

перпендикулярна до π2, то К  ◌ٰ  ◌ٰ  ≡ l  ◌ٰ  ◌ٰ, а К ◌ٰ знаходимо за допомогою 

горизонталі hα площини α (h0α∩ f0α). 

На рис. 4.19 дано початкову умову задачі на побудову точки К перетину 
горизонтально-проекціюючої прямої l з площиною загального положення α 

(∆АВС), а на рис. 4.20 – розв’язування цієї задачі. Оскільки пряма l 

перпендикулярна до π1, 
то К ◌ٰ ≡ l  ◌ٰ, а К  ◌ٰ   ◌ٰ  знаходимо за допомогою прямої А1 

площини α (∆АВС). 

Таким чином, при перетині площини з прямою, коли площина займає 
часткове положення або бере участь в перетині проекціююча пряма, то одна з 
проекцій точки перетину прямої з площиною легко визначається: вона або  
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збігається зі слідом-проекцією площини часткового положення, або з 
проекцією прямої на ту площину проекцій, до якої проекціююча пряма 
перпендикулярна. 

 

4.3.3. При перетині площини загального положення з прямою, яка не 
перпендикулярна до площин проекцій, точка перетину прямої з площиною 

визначається за допомогою допоміжної січної площини, яка, як правило, є 
проекціюючою і проводиться через задану пряму. 

На рис. 4.21 показано порядок побудови точки К перетину прямої DЕ з 
площиною загального положення α (∆АВС). Для цього потрібно: 

1. Провести через пряму DЕ, яка не перпендикулярна до площин π1 і π2, 

допоміжну січну проекціюючу площину β (для даного випадку площина β – 

горизонтально-проекціююча, перпендикулярна до π1); 

2. Побудувати лінію перетину MN даної площини α (∆АВС) з січною 

площиною β: MN = β∩α (∆АВС); 

3. Шукана точка К розміщена в точці перетину прямої DЕ з лінією 

перетину MN площин α і β: К = DЕ∩MN = DЕ∩α (∆АВС). 

Задача. Визначити точку К перетину прямої загального положення DЕ з 
площиною загального положення α (∆АВС), рис. 4.22. 

Розв’язування задачі наведено на рис. 4.23, 4.24, 4.25, 4.26. 

Задача. Визначити точку К перетину прямої загального положення l з 

площиною загального положення α (h0α∩ f0α), рис. 4.27. 

Розв’язування задачі наведено на рис. 4.28, 4.29, 4.30. 

Таким чином, при перетині прямої з площиною слід розрізняти наступне. 
Якщо в перетині бере участь або площина часткового положення, або 
проекціююча пряма, то одна з проекцій точки перетину легко фіксується на 
епюрі – вона збігається або зі слідом-проекцією площини часткового 
положення, або з проекцією проекціюючої прямої на тій площині проекцій, до 
якої проекціююча пряма перпендикулярна. Якщо і пряма, і площина займають 
загальне положення, то для визначення точки перетину потрібно через дану 
пряму проводити допоміжну січну площину, як правило, проекціюючу, щоб 

легше було будувати лінію перетину січної площини із заданою площиною. 

 

4.4. Перетин двох площин загального положення 
При перетині двох площин загального положення відразу визначити 

одну з проекцій лінії перетину не є можливим, на відміну від перетину площин, 

одна з яких займає часткове положення. В даному випадку для побудови лінії 
перетину потрібно вводити дві допоміжні січні площини, кожна з яких  
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дозволяє визначити точку, що належить двом площинам загального положення 
водночас. Через визначені за допомогою січних площин точки буде проходити 

лінія перетину двох заданих площин загального положення. 
Найбільш просто визначити лінію перетину двох площин загального 

положення можна таким чином. Провести через дві прямі, що належать одній з 
площин, або через одну пряму в кожній із площин, що перетинаються, 
допоміжні січні площини, за допомогою яких визначити дві точки перетину 
прямих однієї площини з іншою, котрі є спільними точками обох заданих 
площин загального положення. Через знайдені точки буде проходити лінія 
перетину заданих площин. 

На рис. 4.31 побудована лінія перетину К1К2 двох площин загального 
положення α (∆АВС) і β (∆EFG), які задані своїми відсіками у вигляді 
трикутників. 

Допоміжні січні площини ε1 і ε2 проводимо через одну пряму в кожній із 
заданих площин. Площини ε1 і ε2 є фронтально-проекціюючими і проведені 
відповідно через сторону ВС трикутника АВС і сторону EG трикутника EFG. 

Послідовність побудов наступна: 
А. Визначаємо точку К1 перетину прямої ВС з площиною β (∆EFG): 

1. Через пряму ВС проводимо допоміжну січну фронтально-

проекціюючу площину ε1: В ◌ٰ  ◌ٰС  ◌ٰ  ◌ٰ ≡ ε1 ◌ٰ  ◌ٰ
     

  ВС є ε1; 

2. Будуємо лінію перетину 12 січної площини ε1 із заданою площиною β 

(∆EFG): 12 = ε1 ∩ β, де 1 ◌ٰ  ◌ٰ2 ◌ٰ  ◌ٰ ≡ ε1 ◌ٰ  ◌ٰ; 

3. Визначаємо точку К1 перетину прямої ВС з лінією 12, яка і буде шуканою 

точкою перетину ВС з площиною β (∆EFG): К1 = ВС ∩ 12 = ВС ∩ β (∆EFG), де 
К1 ◌ٰ = В ◌ٰС  ◌ٰ ∩ 1 ◌ٰ2 ◌ٰ, а К1 ◌ٰ  ◌ٰ знаходимо на В ◌ٰ  ◌ٰС  ◌ٰ  ◌ٰ за допомогою лінії 
проекційного зв’язку. 

Б. Визначаємо точку К2 перетину прямої EG з площиною α (∆АВС):  

1. Через пряму EG проводимо допоміжну січну фронтально-

проекціюючу площину ε2: Е ◌ٰ  ◌ٰG  ◌ٰ  ◌ٰ ≡ ε2 ◌ٰ  ◌ٰ
     

 ЕF є ε2; 

2. Будуємо лінію перетину 34 січної площини ε2 із заданою площиною α 

(∆АВС): 34 = ε2 ∩ α, де 3 ◌ٰ  ◌ٰ4 ◌ٰ  ◌ٰ ≡ ε2 ◌ٰ  ◌ٰ; 

3. Визначаємо точку К2 перетину прямої EG з лінією 34, яка і буде 
шуканою точкою перетину EG з площиною α (∆АВС): К2 = EG ∩ 34 = EF ∩ α 

(∆АВС), де К2 ◌ٰ = Е  ◌ٰG  ◌ٰ ∩ 3  ◌ٰ4  ◌ٰ, а К2 ◌ٰ  ◌ٰ знаходимо на E  ◌ٰ  ◌ٰG  ◌ٰ  ◌ٰ за 
допомогою лінії проекційного зв’язку. 
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В. З’єднуємо точки К1 і К2 прямою лінією, яка і буде лінією перетину 
площин α і β: К1К2 = α (∆АВС) ∩ β (∆EFG), причому по відрізку К1К2 

трикутник АВС врізається в трикутник EFG і навпаки. 

Г. Визначаємо видимість відсіків площин (трикутників) один відносно 
іншого. 

На фронтальній проекції видимість визначена за допомогою пари 

конкуруючих точок 2 і 4, а на горизонтальній проекції – за допомогою пари 

конкуруючих точок 5 і 6. В точках К1 і К2 змінюється видимість сторін 

трикутників. 
Таким чином, визначення лінії перетину К1К2 в даній задачі звелося до 

розв’язування задачі на перетин прямої загального положення з площиною 

загального положення.  
Разом з тим, існує загальний спосіб побудови лінії перетину двох 

площин загального положення. Він полягає в тому, що для побудови лінії 
перетину двох площин загального положення також застосовують дві 
допоміжні січні площини, але їх необов’язково проводять через прямі лінії 
заданих площин. Як січні площини використовують найчастіше площини рівня 
або проекціюючі для більш легкої побудови їх ліній перетину із заданими 

площинами. 

Побудову лінії перетину К1К2 двох площин загального положення α 

(∆АВС) і β (DE || FG) виконують загальним способом в такій послідовності, 
рис. 4.32: 

1. Проводять першу допоміжну січну площину γ1, яка перетинає задані 
площини α, β (зазначимо, що січна площина γ1 проводиться для  визначення 
точки К1, що належить двом площинам α і β водночас). 

2. Будують лінії перетину площини γ1 із заданими площинами α і β:  

12 = γ1∩ α (∆АВС), 34 = γ1∩ β (DE || FG). 

3. Визначають точку К1 перетину ліній 12 і 34: К1=12∩34. Оскільки К1 

належить і лінії 12 площини α, і лінії 34 площини β, то вона водночас належить 
площинам α і β і буде першою точкою, через яку проходить лінія перетину 
площин α і β: К1 є α, β. 

4. Для визначення другої точки К2, що водночас належить площинам α і 
β, проводять другу допоміжну січну площину γ2, яка перетинає задані площини 

α і β. 

5. Будують лінії перетину площини γ2 із заданими площинами α і β: 

56 = γ2 ∩ α (∆АВС), 78 = γ2 ∩ β (DE || FG). 

6. Визначають точку К2 = 56 ∩ 78. Оскільки К2 належить і лінії 56 

площини α, і лінії 78 площини β, то вона водночас належить площинам α і β і 
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буде другою точкою, через яку проходить лінія перетину площин α і β: К2 є α, 

β. 

7. Через точки К1 і К2 проводять пряму лінію, яка і буде лінією перетину 
площин α і β: К1К2 = α ∩ β. 

На рис. 4.33 загальним способом побудована лінія перетину К1К2 двох 
площин загального положення α (∆АВС) і β (DE || FG. 

Якщо дві площини загального положення задано слідами, то варто 
розрізняти три варіанти побудови лінії перетину цих площин. 

1 варіант (рис. 4.34). Побудувати лінію перетину 12 площин α (h0α∩ f0α) і 
β (h0β∩ f0β), сліди яких перетинаються в межах креслення. 

Розв’язування цієї задачі дано на рис. 4.35.  

2 варіант (рис. 4.36). Побудувати лінію перетину 12 площин α (h0α∩ f0α) і 
β (h0β∩ f0β), фронтальні сліди яких не перетинаються в межах креслення. 

Розв’язування цієї задачі дано на рис. 4.37.  

3 варіант (рис. 4.38). Побудувати лінію перетину 12 площин α (h0α∩ f0α) і 
β (h0β∩ f0β), сліди яких не перетинаються в межах креслення. 

Розв’язування цієї задачі дано на рис. 4.39.  

 

 

Лекці 5. Перпендикулярність прямої та площини, двох площин. 

Поверхні. Точка на поверхні 
5.1. Перпендикулярність прямої та площини, двох площин 

5.2. Многогранники та їх зображення 

5.3. Криві поверхні та їх зображення: 

5.3.1. Конічна поверхня 

5.3.2. Циліндрична поверхня 

5.3.4. Поверхня прямого кругового конуса 

 

5.1. Перпендикулярність прямої та площини, двох площин 

 

5.1.1. Умова перпендикулярності прямої та площини така: пряма 
перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна до двох прямих, що 
перетинаються, цієї площини. 

Для зручності проведення на епюрі проекцій перпендикуляра до 

площини, вибирають в площині не будь-які дві прямі, що перетинаються, а 
лінії рівня площини – горизонталі та фронталі. Так,  на рис. 5.1 в площині α 

проведені горизонталь hα і фронталь fα площини α, що перетинаються, в точці 
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В. Пряма АВ перпендикулярна до hα і fα, а, отже, пряма АВ перпендикулярна і 
до самої площини α. 

            За правилами проекціювання прямого кута маємо, що    проекції прямої, 
перпендикулярної до площини, проводять: горизонтальну – перпендикулярно 
до горизонтальної проекції горизонталі площини або до її горизонтального 
сліду; фронтальну – перпендикулярно до фронтальної проекції фронталі 
площини або до її фронтального сліду. 

Задача. Визначити відстань від точки А до площини α (h0α∩ f0α), рис. 5.2. 

Розв’язування задачі наведено на рис. 5.3, 5.4, 5.5, 5.6. 

Задача. Визначити відстань від точки D до площини α (∆АВС), рис. 5.7. 

Розв’язування задачі наведено на рис. 5.8, 5.9, 5.10, 5.11. 

 

5.1.2. Дві площини перпендикулярні, якщо одна з них проходить через 
пряму, перпендикулярну до іншої площини. 

На рис. 5.12 пряма n перпендикулярна до площини α (∆АВС), оскільки 

n ◌ٰ ┴ hα ◌ٰ , n ◌ٰ  ◌ٰ ┴ fα  ◌ٰ  ◌ٰ. Через точку D проведена в довільному напрямку пряма 

l, яка разом з перпендикуляром n, задає площину β (l ∩ n), що перпендикулярна 
до площини α (∆АВС). Тобто, якщо n ┴ α (∆АВС), а площина β (l ∩ n) 

проходить через пряму n, то і сама площина β (l ∩ n) буде перпендикулярною 

до заданої площини α (∆АВС). 

Зазначимо, що через пряму n, яка перпендикулярна до площини α, можна 
провести безліч площин, перпендикулярних до α. 

 

5.2. Многогранники та їх зображення 
Многогранниками називаються геометричні тіла, які обмежені плоскими 

многокутниками – гранями (рис. 5.13, 5.14). 

Елементи многогранника: ребра – лінії перетину граней та вершини – 

точки перетину ребер. 

З великої кількості многогранників практичний інтерес становлять 
піраміди (рис.5.13) та призми (рис.5.14). 

Зображення многогранника зводиться до зображення його ребер та 
вершин. 

Лінія, яка обмежує проекцію многогранника, називається обрисом 

поверхні многогранника. Обрис поверхні – завжди видима лінія, вона 
позначається суцільною основною лінією. 

На рис. 5.15 зображена піраміда ABCS, де на горизонтальній проекції 
обрисом є лінія А ◌ٰВ ◌ٰС  ◌ٰ, а на фронтальній проекції – лінія А ◌ٰ  ◌ٰВ ◌ٰ  ◌ٰS ◌ٰ  ◌ٰ. 

Точка і пряма лінія на поверхні многогранника визначається так, як і в  
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площині. На рис. 5.15 точка 1 належить ребру АS, де горизонтальну проекцію 

точки знайдено за допомогою лінії проекційного зв’язку. Точка 2 належить 
ребру SC, проте горизонтальну проекцію точки визначити за допомогою лінії 
проекційного зв’язку неможливо, оскільки SC – відрізок профільної прямої, 
паралельної до площини π3 (у цієї прямої проекції розміщені на одній лінії, 
перпендикулярній до осі х). В даному випадку горизонтальну проекцію 2 ◌ٰ 

знайдено за допомогою прямої 23, яка проведена в грані АSC піраміди 

паралельно до сторони АС основи і тому є горизонталлю h. Точка К лежить в 
середині грані BCS, і її фронтальну проекцію К ◌ٰ◌ٰ◌ٰ  ◌ٰ знайдено за допомогою 

прямої S4, проведеної в грані ВСS. Точка К розміщена на прямій S4 грані ВСS 

і тому належить поверхні піраміди. 

На рис. 5.16 зображена трикутна призма, нижня основа якої паралельна 
до горизонтальної площини проекцій, а верхня не показана. Відома фронтальна 
проекція К ◌ٰ◌ٰ◌ٰ  ◌ٰ точки К, що знаходиться на поверхні призми. Оскільки К ◌ٰ◌ٰ◌ٰ 

 ◌ٰ є видимою, то точка К знаходиться в грані призми, що примикає до сторони 

АС. Горизонтальну проекцію К ◌ٰ знайдено за допомогою прямої К1, що 
проведена паралельно до бічних ребер призми. 

5.3. Криві поверхні та їх зображення 
Криві поверхні можна розглядати як сукупність безперервних положень 

лінії, що називається твірною, яка переміщується по напрямній лінії. 
Залежно від виду твірної криві поверхні поділяються на 2 класи: 

лінійчасті (твірна – пряма лінія) та нелінійчасті або криволійні (твірна – крива 
лінія).  

5.3.1. Конічна поверхня 
Конічна поверхня - це лінійчаста поверхня, що утворена рухом 

прямолінійної твірної l (рис. 5.17) уздовж криволійної напрямної m, і яка в усіх 
своїх положеннях перетинає напрямну, причому всі твірні (l1, l2, l3 і т.д.) 

перетинаються в точці S, яка називається вершиною. 

 Криві поверхні, зокрема конічні, зображуються на площинах проекцій 

своїми обрисами поверхні. 
На рис. 5.18 зображено обриси геометричного тіла – похилого кругового 

конуса (еліптичного конуса), обмеженого конічною поверхнею і площиною 

(основою конуса), що перетинає всі твірні поверхні, причому лінія m 

називається лінією основи конуса. 
На рис. 5.18 показано проекції обрисових твірних l1, l2 (на фронтальній 

проекції) і l3, l4 (на горизонтальній проекції). Ці твірні проходять через 
вершину s і перетинають лінію основи m в точках 10, 20, 30, 40. 
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Точки лінії основи m, через які проходять обрисові твірні, ділять лінію 

основи на видиму та невидиму частини. Так, на горизонтальній проекції твірні 
l3 і l4 ділять горизонтальну проекцію m ◌ٰ в точках 30 ◌ٰ і 40 ◌ٰ на видиму та 
невидиму частини. 

Покажемо, як визначити видимість твірних на рис. 5.18. 

На горизонтальній проекції твірні, що перетинають лінію основи між 

точками 30 ◌ٰ - 20 ◌ٰ - 40 ◌ٰ – невидимі (перетинають невидиму зверху частину лінії 
основи m), а між точками 30 ◌ٰ - 10 ◌ٰ - 40 ◌ٰ – видимі. 

Твірні, які на горизонтальній проекції перетинають лінію основи m між 

точками 10 ◌ٰ - 30 ◌ٰ - 20 ◌ٰ, на фронтальній проекції видимі, а ті твірні, які 
перетинають лінію основи між точками 10 ◌ٰ - 40 ◌ٰ - 20 ◌ٰ ,– невидимі. 

Так, на рис. 5.19 показано видимість твірних l5 і l6, які проведено в 
середині обрису поверхні. 

Точка належить поверхні, зокрема конічній, якщо вона знаходиться на 
лінії цієї поверхні. Точка на конічній поверхні визначається за допомогою 

твірної, що проходить через цю точку, перетинаючи вершину S і лінію основи 

m. 

Точці, яка лежить на обрисовій твірній, відповідає одна точка поверхні 
конуса. Так, на рис. 5.20 показано проекції точок 1,2,3,4, що лежать на 
відповідних обрисових твірних l1, l2, l3, l4. 

Якщо лінія основи є замкненою лінією, наприклад колом, то точка, що 
задана на одній проекції в середині обрису, визначає положення двох точок 
поверхні геометричного тіла. 

Так, на рис. 5.21 точці А, що зазначена в середині обрису на фронтальній 

проекції, відповідають дві точки поверхні А1 і А2, фронтальні проекції яких 
збігаються (А2 ◌ٰ  ◌ٰ≡А1 ◌ٰ  ◌ٰ). Ці точки лежать на твірних l1 і l2. Видимість точок 
А1 і А2 на горизонтальній проекції визначена за видимістю твірних l1 і l2. 

 

5.3.2. Циліндрична поверхня 
Циліндрична поверхня - це лінійчаста поверхня, яка утворена 

паралельним рухом прямолінійної твірної l (рис. 5.22) уздовж криволійної 
напрямної m, причому всі твірні (l1, l2, l3 і т.д.) паралельні між собою і 
перетинають напрямну m в точках 10, 20, 30 і т.д. 

На рис. 5.23 показано обриси похилого кругового циліндра (еліптичного 
циліндра), лінія основи якого – коло (верхня основа циліндра не показана). На 
рис. 5.23 показано проекції обрисових твірних l1, l2, l3, l4 та проекції точок 
1,2,3,4, що на них знаходяться, а на рис. 5.24 – проекції точки А, що розміщена  
в середині  
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обрису. 
Слід зазначити, що видимість твірних та точок на циліндричній поверхні 

визначається так само, як і для конічної. 
 

5.3.3. Поверхня кулі (сфера) 
Поверхня кулі (сфера) – це нелінійчаста поверхня, утворена обертанням 

кола, яке є твірною, навколо осі, що збігається з діаметром кола, і розміщеною 

перпендикулярно до горизонтальної площини проекції. 
Лініями обрису сфери на горизонтальних та фронтальних площинах 

проекцій є кола. 
На рис. 5.25 показано обриси поверхні кулі, де зазначено: і – вісь 

обертання    ( і ┴ π1), lм – головний меридіан (обрис поверхні на π2), mе – 

екватор (обрис поверхні на площині π1), а також проекції точки 1, що належить 
lм, і точки 2, що належить mе. 

          Поверхня кулі є поверхнею обертання, тобто точка поверхні при 

обертанні кулі описує коло відносно осі обертання. Ці кола називаються 
паралелями поверхні обертання. Найбільша паралель – це екватор. 

На рис. 5.26 показано, що точка А при обертанні кулі описує коло m 

радіуса R. Оскільки площина кола паралельна площині π1, то коло, яке 
називається паралеллю, проекціюється на π1 в натуральну величину. 

Точка на поверхні кулі, яка знаходиться в середині обрису, визначає 
положення двох точок поверхні і будується за допомогою паралелей поверхні 
кулі. 

Так, на рис. 5.27 точка А, зазначена в середині обрису кулі, визначає 
положення двох точок А1 і А2 поверхні кулі, причому горизонтальні проекції 
А1 ◌ٰ і А2 ◌ٰ побудовані за допомогою паралелі m радіуса R. 

5.3.4. Поверхня прямого кругового конуса 
Поверхня прямого кругового конуса утворена обертанням прямолінійної 

твірної l (рис. 5.28) навколо осі і, що перпендикулярна до площини π1, і є 
висотою конуса. Якщо поверхню прямого кругового конуса перетнути 

площиною, паралельною до π1, то лінією основи m конуса буде коло. 

На рис. 5.29 зображено прямий круговий конус або конус обертання, на 
поверхні якого зазначені проекції точок 1 і 2, що лежать на обрисових твірних 
l1 і l2, а також проекції точок 3 і 4, що знаходяться на лінії основи m. 

Оскільки ця поверхня є поверхнею обертання, то точку на поверхні 
конуса можна визначити за допомогою паралелі. На рис. 5.30 горизонтальні 
проекції точок А1 і А2 визначені за допомогою паралелі m1. 
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Точку на поверхні такого конуса можна визначити також і за допомогою 

твірної поверхні. Так, на рис. 5.31 горизонтальні проекції точок 1 і 2 визначені 
за допомогою твірних l1 і l2. 

 Звернемо увагу, що точці, зазначеній в середині обрису на фронтальній 

проекції конуса, відповідають дві точки поверхні (рис. 5.30, 5.31). 

 

Лекція 6. Перетин поверхні з площиною 

6.1. Перетин поверхні многогранника з площиною 

6.2. Перетин конічної поверхні з площиною 

6.3. Перетин циліндричної поверхні з площиною 

6.4. Перетин поверхні кулі з площиною 

6.5. Перетин поверхні прямого кругового конуса з площиною 

 

6.1. Перетин поверхні многогранника з площиною 

Лінія перетину поверхні многогранника з площиною – плоский 

замкнений многокутник, який може бути побудований шляхом визначення 
його вершин як точок перетину ребер многогранника із заданою площиною. 

На рис. 6.1 замкнена лінія АВСDА є лінією перетину призми з 
площиною α. Чотири вершини чотирикутника лінії перетину визначені як 
точки перетину ребер a, b, c, d призми з площиною α: А = a∩α, В = b∩α, С = 

c∩α, D = d∩α. 

Видимими будуть ті сторони многокутника лінії перетину, які належать 
видимим граням многогранника. 

Якщо січна площина є проекціюючою, то одна проекція її лінії перетину 
з поверхнею многогранника збігається зі слідом-проекцією січної площини. 

           На рис.6.2,6,3 побудована лінія перетину пірамід АВСS з фронтально-

проекціюючими площинами α, а на рис.6.4 - лінія перетину призми аbс з 
фронтально-проекціюючою площиною α та визначена натуральна величина 
лінії перетину способом плоско-паралельного переміщення. 

 

6.2. Перетин конічної поверхні з площиною 

Для побудови лінії перетину конічної поверхні з площиною, як і іншої 
кривої поверхні, визначають проекції  окремих точок лінії перетину і плавно їх 
з’єднують. 

Серед характерних (особливих) точок лінії перетину виділимо точки  
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видимості, які знаходяться на обрисових лініях поверхні, або лежать на лініях, 

що обмежують площини основ поверхні. В цих точках може змінюватися 
видимість лінії перетину, крива лінія може переходити в пряму лінію тощо. 

Якщо площина, що перетинає криву поверхню, проекціююча, то одна 
проекція лінії перетину збігається зі слідом-проекцією проекціюючої площини, 

а іншу проекцію можна знайти за допомогою твірних (для конічної та 
циліндричної поверхонь), а для поверхонь кулі та прямого кругового конуса, 
які є  поверхнями обертання, за допомогою паралелей, які проекціюються у 
вигляді простих ліній – кіл та прямих ліній. 

Задача. Побудувати лінію перетину похилого кругового конуса з 
фронтально-проекціюючою площиною α і визначити натуральну величину лінії 
перетину, рис. 6.5. 

Розв’язування: 
1. Оскільки фронтальна проекція лінії перетину збігається зі слідом- 
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проекцією α ◌ٰ  ◌ٰ площини α, то на фронтальній проекції вибираємо фронтальні 
проекції точок лінії перетину і за допомогою твірних конічної поверхні 
знаходимо їх горизонтальні проекції. 
 Визначаємо характерні точки лінії перетину – точки, які лежать на 
обрисових твірних: 1 є l1, 2 є l2, 3 є l3, 4 є l4. Для точок 1 і 2 спочатку фіксуємо 
їх фронтальні проекції, а потім за допомогою обрисових твірних l1 і l2 

знаходимо їх горизонтальні проекції 1 ◌ٰ і 2 ◌ٰ. В точках 3 ◌ٰ і 4 ◌ٰ на 
горизонтальних проекціях обрисових твірних l3 і l4 буде мінятися видимість 
лінії перетину, тому для визначення положення точок 3 ◌ٰ і 4 ◌ٰ будуємо 
фронтальні проекції твірних l3 і l4, фіксуємо 3 ◌ٰ  ◌ٰ і 4 ◌ٰ  ◌ٰ (3 ◌ٰ  ◌ٰ = l3 ◌ٰ  ◌ٰ∩α ◌ٰ  ◌ٰ, 

4 ◌ٰ  ◌ٰ = l4 ◌ٰ  ◌ٰ∩α ◌ٰ  ◌ٰ), а потім за допомогою ліній проекційного зв’язку 
знаходимо на l3 ◌ٰ і l4 ◌ٰ горизонтальні проекції 3 ◌ٰ і 4 ◌ٰ. 

2. Горизонтальні проекції проміжних точок 5 і 6 визначаємо за 
допомогою твірних l5 і l6 (точка, що зазначена в середині обрису конічної 
поверхні, визначає положення двох точок поверхні, тому фіксуємо 5 ◌ٰ  ◌ٰ ≡ 

6 ◌ٰ  ◌ٰ). 
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3. Отримані горизонтальні проекції точок 1,2,3,4,5,6 з’єднуємо плавною 

лінією з урахуванням їх видимості – видимими будуть ті точки лінії перетину, 
які лежать на твірних, видимих на горизонтальній проекції.  

Точки 1 ◌ٰ, 5 ◌ٰ є видимими, а точки 2 ◌ٰ, 6 ◌ٰ – невидимими, в точках 3 ◌ٰ і 4 ◌ٰ, 

які лежать на обрисових твірних l3 і l4, змінюється видимість лінії перетину. 
4. Визначаємо натуральну величину лінії перетину, для цього 

розміщуємо паралельно осі x фронтальну проекцію лінії перетину, не 
змінюючи її розмірів. 

 

6.3. Перетин циліндричної поверхні з площиною 

Задача. Побудувати лінію перетину похилого кругового циліндра з 
фронтально-проекціюючою площиною α і визначити натуральну величину лінії 
перетину, рис. 6.6. 

Для розв’язання цієї задачі потрібно  врахувати, що твірні циліндричної 
поверхні паралельні між собою. 
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6.4. Перетин поверхні кулі з площиною 

Задача. Побудувати лінію перетину поверхні кулі з фронтально-

проекціюючою площиною α, рис. 6.7. 

Розв’язування: 
1. На фронтальній проекції фіксуємо точки 1 ◌ٰ  ◌ٰ ≡ 2 ◌ٰ  ◌ٰ і за допомогою 

лінії проекційного зв’язку знаходимо їх горизонтальні проекції 1 ◌ٰ і 2 ◌ٰ. В цих 
точках змінюється видимість горизонтальної проекції лінії перетину (точки 1, 2 

лежать на обрисовій на горизонтальній проекції лінії - екваторі m, що є 
найбільшою паралеллю). 

2. Фіксуємо 3 ◌ٰ  ◌ٰ і 4 ◌ٰ  ◌ٰ точок, що лежать на головному меридіані l (3 ◌ٰ  ◌ٰ = l  ◌ٰ  ◌ٰ 

∩ α ◌ٰ  ◌ٰ, 4 ◌ٰ  ◌ٰ = l  ◌ٰ  ◌ٰ ∩ α ◌ٰ  ◌ٰ). Головний меридіан є обрисовою лінією на 
фронтальній проекції. За допомогою ліній проекційного зв’язку знаходимо 3 ◌ٰ і 
4 ◌ٰ на l  ◌ٰ. 

3. Фіксуємо фронтальні проекції 5 ◌ٰ  ◌ٰ і 6 ◌ٰ  ◌ٰ проміжних точок 5 і 6. 

Оскільки точка зазначена в середині обрису, то 5 ◌ٰ  ◌ٰ ≡ 6 ◌ٰ  ◌ٰ. За допомогою 

паралелі m1 визначаємо горизонтальні проекції 5 ◌ٰ  і 6 ◌ٰ. 

6. З’єднуємо горизонтальні проекції точок лінії перетину плавною лінією 

з урахуванням їх видимості. В точках 1 ◌ٰ і 2 ◌ٰ, що лежать на горизонтальній 

проекції обрисової лінії m, змінюється видимість горизонтальної проекції лінії 
перетину. 

 

6.5. Перетин поверхні прямого кругового конуса з площиною 
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Задача. Побудувати лінію перетину поверхні прямого кругового конуса з 
фронтально-проекціюючою площиною α, рис. 6.8. 

Розв’язування: 
1. Горизонтальні проекції точок 1 і 2 знаходяться на горизонтальних 

проекціях обрисових твірних l1 і l2. 

2. Горизонтальні проекції проміжних точок 3, 4 і 5,6 визначені за 
допомогою паралелей m1 і m2. 

3. Оскільки бічна поверхня прямого кругового конуса на π1 є видимою, 

то всі 6 точок лінії перетину на π1 є видимими. З’єднуємо плавною видимою 

лінією горизонтальні проекції шести точок, що належать лінії перетину. 
Задача. Побудувати лінію перетину поверхні прямого кругового конуса з 

фронтально-проекціюючою площиною α, рис. 6.9. 

 Розв’язування: 
1. Горизонтальна проекція точки 1 знаходиться на горизонтальній 

проекції обрисової твірної l1. 

2. Точки 2 і 3 лежать на лінії основи. 

3. Горизонтальні проекції проміжних точок 4 і 5 визначені за допомогою 

паралелі m1. 

 

                                             

Лекція 7. Перетин поверхонь 

 

7.1. Вид лінії перетину поверхні прямого кругового конуса з площиною 

7.2. Розгортка поверхні прямого кругового конуса 

7.3. Перетин поверхні прямого кругового конуса з поверхнею прямої 

призми 

7.4. Перетин поверхні прямого кругового конуса з поверхнею прямого 

кругового циліндра 

 

7.1. Вид лінії перетину поверхні прямого кругового конуса з площиною 

Розглянемо вид лінії перетину, що утворюється при перетині поверхні 
прямого кругового конуса січною площиною: 

А. Утворюється коло (рис. 7.1), коли площина α паралельна до площини 

основи; 

Б. Утворюється повний еліпс (рис. 7.2, площина β1), коли площина β1 

перетинає всі твірні і не паралельна до жодної з них, або неповний еліпс (рис. 
7.2, площина β2), коли площина β2 перетинає основу і не паралельна до жодної 
з твірних поверхні конуса; 
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В. Утворюється трикутник (рис. 7.3, площина γ), якщо площина γ  
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проходить через вершину конуса. 

Г. Утворюється парабола (рис. 7.4, площина υ), якщо площина υ 
паралельна одній твірній поверхні конуса (на рис. 7.4 υ  ◌ٰ  ◌ٰ || l1 ◌ٰ  ◌ٰ       υ || l1); 

Д. Утворюється гіпербола (рис. 7.5, площина δ), якщо площина δ 
паралельна двом твірним поверхні конуса і не проходить через вершину (на 
рис. 7.5 δ ◌ٰ  ◌ٰ || l2 ◌ٰ  ◌ٰ, l3 ◌ٰ  ◌ٰ      δ || l2, l3). 

 

 

7.2. Розгортка поверхні прямого кругового конуса 
Розгорткою поверхні називається плоска фігура, яка отримана 

суміщенням поверхні з площиною – площиною розгортки. 

Конічні поверхні відносяться до поверхонь, що розгортаються. Ці 
поверхні можна розгорнути на площині без спотворення або розтягування їх 
елементів. 

       Розгорткою бічної поверхні прямого кругового конуса (рис. 7.6) радіусом  

основи R і  висотою h є сектор круга, радіус дуги якого дорівнює довжині  l 
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твірної поверхні конуса, а довжина дуги – довжині кола основи конуса. 
Центральний кут φ° сектора круга визначається за формулою φ° = 360°. R/ l, де 
R – радіус кола основи конуса, l – довжина твірної поверхні конуса. 

На рис. 7.6 показано проекції точки 1 на епюрі поверхні прямого 
кругового конуса і саму точку 1 на розгортці бічної поверхні конуса. 
 

       

7.3. Перетин поверхні прямого кругового конуса з поверхнею прямої 
призми 

 

Залежно від розміщення поверхонь, що перетинаються, перетин може 
бути повним або неповним. 

Повним називається перетин, коли всі твірні або ребра поверхні одного з 
тіл перетинають поверхню іншого тіла, при цьому лінія перетину буде 
складатися в загальному випадку з двох окремих замкнених ліній перетину. 
Неповним називається перетин, при якому не всі твірні або ребра поверхонь 
обох тіл, що перетинаються, беруть участь в перетині, при цьому утворюється 
одна замкнена лінія перетину. 

На рис. 7.7 показано повний перетин поверхонь (на горизонтальній 

проекції маємо дві окремі замкнені лінії перетину), а на рис. 7.8 – неповний 

перетин поверхонь (на горизонтальній проекції маємо одну замкнену лінію 

перетину). 
Проекції лінії перетину повинні розміщуватися у межах обрисових ліній 

як однієї, так і другої поверхні водночас. 
Лінія перетину поверхонь видима, якщо вона знаходиться одночасно в 

межах видимих на епюрі поверхонь як однієї, так і другої поверхонь, що 
перетинаються. 

На рис.7.7 побудована лінія перетину поверхні прямого кругового конуса 
з  поверхнею  прямої  призми  та  розгортка  бічної  поверхні  конуса з лінією  

перетину. 
7.4. Перетин поверхні прямого кругового конуса з 

поверхнею прямого кругового циліндра 
 

На рис.7.8 побудована лінія перетину поверхні прямого кругового конуса 
з поверхнею прямого кругового циліндра та розгортка бічної поверхні конуса з 
лінією перетину. 
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Рис.7.7. Визначення лінії перетину поверхні 
прямого кругового конуса з поверхнею пря- 

мої призми та побудова розгортки бічної по- 

         верхні конуса з лінією перетину 

Рис.7.8. Визначення лінії перетину поверхні 
прямого кругового конуса з поверхнею прямого 

кругового циліндра та побудова розгортки 

бічної поверхні конуса з лінією перетину 
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