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ВСТУП 

 

       Основний матеріал конспекту лекцій містить теоретичні положення та 

практичне застосування методу проекцій з числовими позначками. Цей метод 

використовують при зображенні рельєфу земної поверхні та проектуванні на ній 

різних земляних споруд. 

       Знання, отримані студентами під час вивчення проекцій з числовими 

позначками, знадобляться їм при виконанні курсових та дипломних проектів, 

опануванні спецдисциплінами водогосподарського профілю. 

       Теоретичні положення проілюстровані великою кількістю рисунків, 

розв’язано багато практичних задач з різних тем, що дозволяє студентам 

доступно та ґрунтовно оволодіти методом проекцій з числовими позначками. 

       Остання лекція описує можливості прикладної системи AutoCAD на базі 

персональних комп’ютерів в плоскому, двохмірному кресленні. Викладений 

матеріал містить рисунки, що відображають практичне застосування побудов. 

Студенти ознайомляться з описом основоположних понять, таких, як системи 

координат, засоби забезпечення точності виконання креслень, принципи та 

прийоми постановки розмірів, що застосовуються не тільки в AutoCAD, але і в 

інших аналогічних системах. 

        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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Часть рисунка с идентификатором отношения rId9 не найдена в файле.

Лекція 1. Суть методу проекцій з числовими позначками. Проекціювання 

точки та прямої лінії 

1.1. Суть методу проекцій з числовими позначками. Проекціювання точки 

1.2. Проекціювання прямої лінії. Закладання, підйом, нахил та інтервал 

прямої лінії 

1.3. Градуювання прямої лінії 

 

1.1. Суть методу проекцій з числовими позначками. Проекціювання точки 

Метод проекцій з числовими позначками застосовується при зображенні 

рельєфу земної поверхні та проектуванні на ній різних земляних споруд. 

Суть методу проекцій з числовими позначками полягає в тому, що об’єкт, 

наприклад ділянка земної поверхні, ортогонально проекціюється тільки на одну, 

як правило, горизонтальну площину проекцій. При цьому поруч з проекціями 

характерних точок об’єкта проставляються числові позначки, які вказують, на 

скільки одиниць довжини віддалені характерні точки об’єкта від горизонтальної 

площини проекцій, яку будемо називати площиною нульового рівня. 

Пояснимо суть методу на такому прикладі. 

Задача. Побудувати прямокутні ізометричні проекції точок за їх 

координатами в метрах: А (2, 1, 3), С (1, 2, 0) в масштабі 1:100. 

Розв’язування (рис. 1.1): 

Побудову прямокутної ізометрії точки за її координатами здійснюємо 

способом «координатної ламаної». 

Для побудови прямокутної ізометрії точки А: 

1. Від точки О по осі х відкладаємо відрізок 

ОАх = 2 м. 

2. З точки Ах проводимо пряму паралельно осі у 

і відкладаємо відрізок, що  чисельно дорівнює 

координаті у точки А, тобто 1 м, і в кінці відрізка 

зазначаємо коло.  

3. Від цього кола проводимо пряму, 

паралельно осі z, тобто вертикальну пряму, і 

відкладаємо відрізок, що чисельно дорівнює 

координаті z точки А, тобто 3 м, і фіксуємо точку А. 

Побудову прямокутної ізометрії точки С 

виконуємо аналогічно. Проте, враховуючи, що 

координата  z цієї точки дорівнює 0, то вертикальну 

пряму не проводимо, а точку С фіксуємо, провівши тільки два відрізка 

координатної ламаної: по осі х - ОСх = 1 м і паралельно осі у – СхС = 2 м. 

Рис. 1.1. Побудова прямокутних 

ізометричних проекцій точок за їх 

координатами: А(2,1,3), С(1,2.0) 
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Через осі х і у, які розміщені горизонтально (рис. 1.2), проводимо 

горизонтальну площину нульового рівня π0. Далі фіксуємо на  π0 горизонтальні 

проекції А′ і С′ точок А і С. Оскільки точка С лежить в горизонтальній площині π0, 

то її горизонтальна проекція збігається із самою точкою (С ≡ С′). 

В проекціях з числовими позначками 

проекціювання здійснюється на одну горизонтально 

розміщену площину π0, що дозволяє визначити тільки 

дві координати точок А і С – це координати х і у. Для 

того, щоб креслення в проекціях з числовими 

позначками було оберненим, потрібно мати значення 

третьої недостаючої координати z. ЇЇ відсутність на 

кресленні (рис. 1.3) компенсується тим, що поруч з 

горизонтальною проекцією точок проставляють числа – 

числові позначки, які вказують на скільки одиниць 

довжини віддалені точки від горизонтальної площини π0 

(висоти точок відносно π0), тобто по суті фіксуються у 

вигляді числових позначок координати z цих точок. 

Оскільки всі проекції точок об’єкта на площину π0 є горизонтальними, то 

«штрих» не ставлять, коли позначають горизонтальні проекції точок (рис. 1.3). 

Різницю між звичайним комплексним кресленням 

і кресленням в проекціях з числовими позначками 

можна побачити, розглянувши рис. 1.4 і 1.5. На рис. 

1.4 зображено класичний епюр точки А в системі двох 

площин проекцій. Дві проекції А′ і А″ точки А 

дозволяють на епюрі визначити всі три координати 

точки, тобто положення точки А в просторі відносно π1 

і π2. В проекціях з числовими позначками маємо тільки 

горизонтальну проекцію точки (рис. 1.5) тобто за 

таким кресленням можемо визначити тільки дві з 

трьох координат точки  –  координати  х і у.  Відсутню  

координату z замінює числова позначка, що чисельно 

дорівнює координаті z і проставляється у вигляді індекса справа внизу від 

горизонтальних проекцій точок об’єкта, тобто на рис. 1.5  

індекс zА – це аналог числової позначки точки. Креслення у вигляді, зображеному 

на  рис. 1.5,   стає   оберненим,   а   числове   значення   координати   z  фіксується 

числовою позначкою.               

         Таким чином, оберненість креслень в проекціях   з     числовими позначками  

 

Рис. 1.2. Позначення на 

площині нульового рівня π₀ 

горизонтальних проекцій 

точок 

Рис. 1.3. Позначення числових 

позначок поруч з 
горизонтальними проекціями 

точок 
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Часть рисунка с идентификатором отношения rId12 не найдена в файле.

забезпечується постановкою    числових позначок, 

які замінюють відсутню на кресленні     координату 

z точок.          

Площину π0 разом з розміщеними на ній 

проекціями точок сумістимо з площиною 

креслення. Отримане креслення (рис. 1.6) 

називається планом або кресленням в проекціях з 

числовими позначками. 

Планом називається креслення, що являє 

собою, як правило, зменшене зображення об’єкта, 

наприклад ділянки земної поверхні, на площину 

нульового рівня. 

Особливістю креслень в проекціях з числовими 

позначками або планів є те, що розміри на них, як 

правило, не проставляються. Відсутність розмірів 

замінюється нанесенням масштабу, в якому виконане 

креслення.  Тому    неодмінною     умовою     будь-якого 

креслення, виконаного в проекціях з числовими 

позначками, є наявність на ньому масштабу -  

чисельного або лінійного. 

Чисельний масштаб являє собою правильний 

дріб. Чисельником дробу є одиниця, а знаменник 

виражає ступінь зменшення, наприклад: 1:100, 1:500  

тощо.  

Лінійний масштаб наносять на плані у вигляді 

масштабної шкали (рис. 1.7). Зображений на рис. 1.7 

лінійний масштаб відповідає чисельному 1:100, а на 

рис. 1.8 – масштабу 1:500. Основа лінійного 

масштабу – це відрізок    довжиною 10 мм (рис. 1.7, 

1.8). Основу масштабу, розміщену ліворуч від 

нульової точки, як правило, 

1.8.ділять на десять рівних 

частин, кожна з яких 

відповідає 0,1м на місцевості 

для масштабу 1:100 (рис. 1.7) 

або 0,5 м для масштабу 1:500 (рис. 1.8). Це дає змогу 

робити вимірювання на плані з точністю до 0,1м м, якщо масштаб 1:100, або з 

точністю 0,5 м, якщо масштаб 1:500. 

Рис. 1.4. Дві проекції точки 

визначають три її координати 

Рис. 1.5. Одна , 

горизонтальна проекція 

точки, визначає дві 
координати точки 

Рис. 1.6. План або креслення в 

проекціях з числовими 

позначками 

Рис.  1.8. Лінійний 

масштаб, що відповідає 
чисельному 1:500 

Рис.  1.7. Лінійний масштаб, 

що відповідає чисельному 

1:100 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId16 не найдена в файле.
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1.2. Проекціювання прямої лінії. Закладання, підйом, нахил та інтервал 

прямої лінії 

При зображенні прямої лінії в проекціях з числовими позначками пряма 

загального положення може бути зображена своєю горизонтальною проекцією з 

обов’язковим вказуванням числових позначок 

двох її нетотожних точок (рис. 1.9). 

Якщо не вказати числові позначки 2.5 і 4.4 

точок А і В прямої, то її горизонтальна проекція 

може бути проекцією безлічі прямих, що 

розміщені в вертикальній площині, для якої 

горизонтальна проекція прямої АВ є слідом-

проекцією. 

У горизонтальної прямої числові позначки 

будь-яких двох її точок однакові, тому таку пряму 

можна зобразити на плані горизонтальною 

проекцією із зазначенням числової позначки прямої. На 

рис. 1.10 на плані зображена горизонтальна пряма, що 

має числову позначку 17. 

На рис. 1.11 дано наочне зображення проекції 

прямої АВ на площині нульового рівня π0 та положення 

прямої АВ в просторі, яка побудована за її проекцією. 

Точка А прямої АВ віддалена від площини  π0 на 2,5 м, а 

точка В – на 4,4 м. 

В проекціях з числовими позначками довжина 

горизонтальної проекції відрізка прямої на площині 

нульового рівня називається закладанням цього відрізка і позначається буквою L 

(рис. 1.11). 

Різниця числових позначок точок-

кінців відрізка прямої називається 

підйомом або перевищенням цього 

відрізка прямої і позначається буквою h 

(рис. 1.11). Для відрізка АВ прямої h = 

4,4 – 2,5 = 1,9 м. 

Нахилом або уклоном прямої і 

називається відношення підйома 

відрізка, що взяли на цій прямій, до 

закладання цього відрізка: 
L

hi =  . 

 

Рис. 1.9. Зображення прямої 
загального положення на плані 

Рис. 1.10. Зображення 

горизонтальної прямої на 

плані 

Рис. 1.11. До визначення підйому та 

закладання відрізка прямої 
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Таким чином, щоб знайти нахил прямої, потрібно на цій прямій взяти 

відрізок, визначити його підйом та закладання, поділити ці величини одна на одну 

і отримане відношення дасть нахил всієї прямої. 

Нахил прямої задається в десяткових дробах або у вигляді відношення 1: n, 

де  n – будь-яке додатнє число.  

Потрібно вміти визначити нахил заданої на плані прямої, а також будувати на 

плані пряму із заданим нахилом. Так, на рис. 1.12 дано пряму АВ, нахил якої 

потрібно визначити. 

Підйом відрізка АВ цієї прямої h = 4 – 2 = 

2 м. Закладання L цього відрізка дорівнює 8 м 

(визначається вимірюванням довжини 

горизонтальної проекції відрізка АВ). Тоді 

нахил прямої i = h : L = 2 : 8 = 1:4, тобто нахил 

прямої АВ, зображеної на рис. 1.12, в 

десяткових дробах і = 0,25, а у вигляді 

відношення 1: n  -  і = 1:4. 

Щоб краще уявити, що означає нахил 

прямої 1:4, треба побудувати прямокутний трикутник (на 

рис. 1.13 – це ∆АВС), у якого вертикально розміщений 

катет  дорівнює   одиниці    довжини,   а      горизонтально 

розміщений – 4 одиницям довжини. Тоді гіпотенуза цього  

трикутника, тобто дана пряма, буде мати нахил до 

горизонтальної площини проекцій 1:4, де горизонтальний 

катет АС дорівнює довжині горизонтальної проекції 

відрізка прямої АВ, а вертикальний катет ВС чисельно 

дорівнює підйому відрізка АВ, тобто різниця числових позначок точок В і А 

дорівнює одиниці. 

Побудуємо на плані пряму із заданим нахилом. На рис. 1.14 потрібно через 

точку А24 провести 

горизонтальну проекцію 

прямої АВ, що має нахил 

1:5, в напрямку, що 

заданий стрілкою. 

Розв’язування цієї 

задачі наведено на рис. 

1.15. Стрілка завжди 

направлена в бік точок 

прямої      з      меншою       числовою     позначкою       і         паралельна        до 

Рис. 1.12. До визначення нахилу 

прямої 

Рис. 1.13. Нахил гіпотенузи 

АВ до горизонтально 

розміщеного катета АС 

дорівнює 1:4 

Рис. 1.14. Побудувати пряму з 
нахилом 1:5, що проходить 

через точку А24 

Рис. 1.15. Розв’язування задачі з 
початковою умовою на рис. 1.14 
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горизонтальної проекції прямої. Тому з точки А24 відкладаємо відрізок довжиною 

5 од. д., і паралельно напряму, зазначеному стрілкою. В кінці відрізка фіксуємо 

точку В25 . Таким чином, відрізок А24В25 задає пряму АВ, що має нахил 1:5. 

Нахил вказують також в процентах (позначається «%») або в промилях 

(позначається «‰»). Промиле – одна тисячна будь-якого числа, а процент – сота 

частина будь-якого числа, тобто промиле – це десята частина процента. 

Наприклад: 

1 ‰ = 0,1 % = 1 : 1000 = 0.001; 

10 ‰ = 1 % = 1 : 100 = 0.01; 

50 ‰ = 5 % = 1 : 20 = 0.05. 

Щоб перейти від задання нахилу прямої у вигляді відношення 1: n до задання 

нахилу в процентах, потрібно відношення 
n

1  помножити на 100 %. Наприклад, 

нахилу 1:5 відповідає 20 % (
5

1  · 100% = 20 %). Навпаки, для переходу від 

задання нахилу в процентах до задання нахилу прямої у вигляді відношення 1: n 

потрібно задану величину в процентах поділити на 100 %. Наприклад, нахилу в 

25% відповідає нахил 1:4 (

4:1
4

1
25%:100%

25%:%25
%100

 ‰25
===

). 

Розглянемо рис. 1.16, який є 

видозміненим рис. 1.11. На 

проекціюючій вертикальній прямій 

В-В44 зазначимо точки, які віддалені 

від площини π0 на 3 і 4 м. Через 

точку 3 проводимо пряму, 

паралельну до А2.5В4.4. Ця пряма 

перетне пряму АВ в точці С, яка 

віддалена від площини π0 на 3 м. 

Спроекціювавши точку С на 

площину π0, отримаємо на 

горизонтальній проекції прямої АВ 

точку С3.0. Таким саме чином  через точку 4 проводимо пряму, паралельну до 

А2.5В4.4. Отриману точку D спроекціюємо на площину π0 і зазначимо на А2.5В4.4 

точку D4.0. 

Відрізок СD має підйом, що дорівнює 1 м (НD – HС = 4 – 3 = 1 м). 

Довжина горизонтальної проекції відрізка прямої, підйом якого дорівнює 

одиниці довжини, називається інтервалом прямої і позначається буквою l (рис. 

1.16) або інтервал прямої – це довжина закладання відрізка прямої, підйом якого 

Рис. 1.16. До визначення інтервалу прямої та 

формули для аналітичного способу градуювання 

прямої 
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дорівнює одиниці довжини. Інтервал прямої чисельно дорівнює відношенню 

довжини закладання відрізка прямої до його підйому: 
h

Lkl ⋅= , де l – закладання 

відрізка, м; h - підйом відрізка, м; k – розмірний коефіцієнт (k = 1 м). 

Оскільки 
L

hi = , а 
h

Lkl ⋅= , то 
k

li :1= , тобто нахил та інтервал прямої – 

взаємно обернені величини. 

Якщо l = 2 м, то 2:1
1

2
:1:1 ===

м

м

k
li . Якщо 2:1=i , то мl 2=  ( 2=

k
l , то 

ммl 212 =⋅= ). 

 

1.3. Градуювання прямої лінії 

Градуювання прямої – це визначення на прямій лінії положення точок, що 

мають цілі числові позначки. 

Оскільки на планах зображують горизонтальні проекції об’єктів, то 

градуювання прямої на плані зводиться до визначення на горизонтальній проекції 

прямої положення проекцій точок прямої, що мають цілі числові позначки. 

1.3.1. Аналітичний спосіб градуювання прямої лінії 

Виведемо формулу, за допомогою якої можна визначити положення точки з 

шуканою числовою позначкою. Для цього скористаємося рис. 1.16, де точка С з 

числовою позначкою 3 (шукана точка) віддалена від точки А з відомою числовою 

позначкою 2.5 на відстані х. На рис. 1.16 прямокутні трикутники АСС
*
 і СDD

*
 є 

подібними, оскільки відповідні катети трикутників паралельні між собою, а 

гіпотенузи лежать на одній спільній прямій. У подібних прямокутних 

трикутниках однакове за величиною відношення катетів, тобто АС
*
/DD

*
. 

Підставляємо в зазначену пропорцію величини, взяті з рис. 1.16: 
1,

l
h

x
AC

= , 

де 
ACh ,
 - підйом між точками С і А, l – інтервал прямої. Звідси положення шуканої 

точки С відносно точки А з відомою числовою позначкою визначається за 

формулою lhx AC ⋅= ,
. 

Таким чином, відстань х від точки з шуканою числовою позначкою до точки 

прямої з відомою числовою позначкою визначається за формулою: 
k

lhx ⋅=  (1.1), 

де h – підйом відрізка прямої між точками з шуканою і відомою числовими 

позначками; l – інтервал прямої; k = 1м. 

Задача. Проградуювати аналітичним способом пряму АВ (рис. 1.17). 

Розв’язування (рис. 1.18): 
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1. Відстань х від точки С з числовою позначкою 

3.0 до точки А з числовою позначкою 2.5 

визначаємо за формулою 
k

lhx AC ⋅= , , де 
ACh ,
 - 

різниця числових позначок між точками С і А (
ACh ,
= 

3,0 – 2,5 = 0,5 м), l – інтервал прямої, k = 1м. 

2. Визначаємо інтервал даної прямої за 

формулою 
AB

AB

h

L
kl

,

,
⋅= , де k = 1м; 

ABL ,
 - закладання 

відрізка АВ; 
ABh ,
 - підйом 

відрізка АВ. Для нашого 

випадку, з урахуванням масштабу, маємо: 
ABL ,
 = 3.8 м 

(вимірюємо лінійкою довжину відрізка АВ); 
ABh ,
 = 4,4 – 

2,5 = 1,9 м, тобто інтервал l прямої АВ дорівнює: 

м
м

ммl 2
9.1

8.31 =⋅= . 

3. Підставляємо величину l в формулу п. 1, маємо: 

ě
ě

ěěx 1
1

25,0 =⋅= . 

4. Точка D з числовою позначкою 4.0 розміщена 

від точки С з числовою позначкою 3.0 на відстані 

інтервалу l, тобто 2 м. 

Задача. Проградуювати 

пряму (рис. 1.19). 

Розв’язування (рис. 1.20): 

1. Точка з числовою 

позначкою 8 розміщена від 

точки з числовою позначкою 8.4 

на відстані х, що визначається за 

формулою 
k

lhx ⋅= 8,4.8 , де 

h8.4,8=8,4 – 8 = 0,4 м; l – інтервал 

прямої (l = 1,5 м), k = 1м, тобто 

ě
ě

ěěx 6.0
1

5.14.0 =⋅= . 

2. Точки з числовими позначками 7 і 6 розміщена від точки 8 і між собою на 

відстані інтервалу прямої l, тобто 1,5 м. 

Задача. Проградуювати пряму (рис. 1.21). 

 

Рис. 1.17. Проградуювати 

пряму А2.5В4.4 аналітичним 

способом 

Рис. 1.18. Розв’язування задачі 
з початковою умовою на рис. 

1.17 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId78 не найдена в файле.

Рис. 1.19. Проградуювати 

пряму аналітичним 

способом 

Рис. 1.20. Розв’язування 

задачі з початковою 

умовою на рис. 1.19 
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Розв’язування (рис. 1.22): 

1. Оскільки стрілка 

направлена в бік точок з 

меншими числовими 

позначками, то найближчою 

від точки 8.4 буде точка з 

цілою числовою позначкою 

9, яка  розміщена від точки 

8.4 на відстані х, що 

визначається за формулою 

ě
ě

ěěx 9,0
1

5.1/94.8/ =⋅−= . 

2. Точки з числовими позначками 10 і 11 розміщені від точки 9 і між собою 

на відстані інтервалу прямої l, тобто на 1,5 м. 

1.3.2. Градуювання прямої способом профілю 

 Цим способом будують профіль прямої. В проекціях з числовими 

позначками під профілем розуміють ортогональну проекцію об’єкта на 

вертикальну площину. На рис. 1.23 пряму АВ проекціюємо на вертикальну 

площину π. Ортогональна проекція BA  прямої АВ і буде профілем прямої АВ на 

вертикальній площині π. 

При градуюванні 

прямої способом профілю 

будують суміщений з 

площиною нульового 

рівня або з іншою 

горизонтальною 

площиною профіль 

прямої (рис. 1.24), 

причому висоти точок 

(координати z) 

відкладають або, як 

правило, в масштабі 

плану, або з метою більш точного градуювання прямої в більшому масштабі, ніж 

масштаб плану. Потім в площині π проводять низку паралельних прямих, що 

розміщена одна від одної на відстані, яка дорівнює одиниці масштабу, 

використаного  для  побудови  профілю.   Приймають  ці прямі  за  лінії   рівня з  

 

Рис. 1.21. 

Проградуювати пряму 

аналітичним способом 

Рис. 1.22. Розв’язування 

задачі з початковою 

умовою на рис. 1.21 

Рис. 1.23. До визначення профілю прямої 
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цілочисельними відмітками. 

Фіксують точки перетину тих 

ліній рівня площини π, що 

перетинають профіль відрізка 

прямої, який потрібно 

проградуювати. Ці точки 

перетину будують визначати на 

профілі відрізка прямої, що 

мають цілочисельні відмітки в 

межах від найближчого до 

найменшого значення числових 

позначок точок кінців відрізка. 

Спроекціювавши зазначені 

точки профілю прямої на проекцію прямої в площині π0 або в іншій 

горизонтальній площині, отримаємо на плані проекцію прямої з точками, що 

мають цілі числові позначки, виконавши таким чином операцію градуювання 

прямої в межах даного відрізка. 

На рис. 1.24 лінії рівня з числовими позначками 3 і 4, що проведені в 

площині π, перетинають профіль BA  в точках 3  і 4 . Проекціюючи ці точки на 

А2.5В4.4, отримаємо на горизонтальній проекції прямої АВ положення точок, що 

мають значення цілих числових позначок 3 і 4. 

На рис. 1.25 розв’язано задачу на градуювання відрізка АВ прямої способом 

профілю. Для цього: 

1. Будуємо суміщений з площиною 

нульового рівня π0 профіль BA  відрізка 

прямої АВ, відкладаючи від осі х1 висоти 

(координати z) точок А і В в масштабі 

плану (в даній задачі х1 – лінію перетину 

вертикальної площини π з площиною π0  

проведено паралельно до А2.5В4.4); 

2. На прямій BB 4.4  від осі х1 зазначаємо 

точки, що віддалені від осі х1 на відстані 1, 

2, 3, 4 м; 

3. Через точки 3 і 4 проводимо 

паралельно до осі х1 лінії рівня з числовими 

позначками 3 і 4; 

4. Фіксуємо на BA  точки 3  і 4  - точки 

Рис. 1.24. Суть способу градуювання прямої способом 

профілю 

Рис. 1.25. Градуювання прямої А2.5В4.4 

способом профілю 
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перетину ліній рівня 3 і 4 з профілем BA ; 

5. Точки 3  і 4  проекціюємо на горизонтальну проекцію А2.5В4.4, отримуємо 

проекції точок прямої з числовими позначками 3.0 і 4.0, таким чином виконано 

операцію градуювання відрізка АВ прямої. 

Оскільки вісь х1 паралельна до горизонтальної проекції прямої (х1 // А2.5В4.4), 

то це означає, що вертикальна площина π розміщена паралельно до прямої АВ. В 

цьому випадку відрізок АВ прямої проекціюється на площину π в свою 

натуральну величину, тобто профіль відрізка прямої визначає його натуральну 

величину ( BA  = Н.В. АВ). 

З рис. 1.25 легко графічно, тобто без обчислень, визначити інтервал l прямої 

АВ. Він дорівнює довжині відрізка на горизонтальній проекції прямої між 

точками 3.0 і 4.0, оскільки підйом цього 

відрізка дорівнює 1 м. 

На рис. 1.26 проградуйований відрізок 

А22.4В26.4 прямої АВ. Відмінність побудов в 

даній задачі від попередньої полягає в тому, що 

від осі х1 відкладають не абсолютні значення 

висот точок, тобто координат z, а їх відносні 

значення, оскільки вісь х1 – лінія перетину 

площини π  не з площиною π0, а з 

горизонтальною площиною π22, яка має 

числову позначку 22.0. Тому, при побудові B 

від осі х1 відкладається відрізок, рівний різниці 

числових позначок точки В і горизонтальної 

площини π22, тобто 26,4 – 22,0 = 4,4 м. При 

побудові A від х1 відкладається відрізок, що 

дорівнює 22,4 – 22,0 = 0,4 м. 

Введення замість площини π0 площини π22 

дозволяє розмістити BA  в межах зазначеного креслення (плану). 

1.3.3. Визначення натуральної величини відрізка прямої та кута нахилу 

прямої до площини нульового рівня 

На рис. 1.24, 1.25 способом профілю визначено натуральну величину відрізка 

АВ прямої ( BA  = Н.В. АВ), де вертикальну площину π проведено паралельно до 

прямої АВ (х1 // А2.5В4.4). На рис. 1.26 профіль BA  відрізка АВ прямої також 

визначає натуральну величину відрізка АВ, оскільки х1 // А22.4В26.4. 

Вертикальну площину π можна провести і через пряму АВ (рис. 1.27). В 

цьому випадку вісь х1 збігається з горизонтальною проекцією А1.4В4.2 прямої АВ. 

Часть рисунка с идентификатором отношения rId107 не найдена в файле.

Рис. 1.26. Градуювання прямої способом 

профілю з відкладанням від осі х1 

відносних величин висот (числових 

позначок) точок 
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Тоді профіль BA  відрізка прямої збігається з 

самим відрізком АВ прямої, тобто визначає 

натуральну величину відрізка прямої, через 

яку проведено вертикальну площину π. 

На рис. 1.27 кут α між самою прямою АВ 

і її горизонтальною проекцією А1.4В4.2 на 

площині π0 визначає кут нахилу прямої до 

площини нульового рівня π0. Якщо в 

вертикальній площині π провести через точку 

А пряму АВ
*
 // А1.4В4.2, то кут ВАВ

*
 = α. 

На рис. 1.27 зазначена точка М0 – слід 

прямої АВ – точка перетину прямої АВ з площиною нульового рівня π0. В точці М0 

перетинаються пряма АВ і її горизонтальна проекція А1.4В4.2. Очевидно, що 

числова позначка точки М0 дорівнює нулю, тобто має таку ж числову позначку, 

що і площина нульового рівня π0. 

Звідси випливає інше визначення сліду прямої. Слідом прямої загального 

положення є точка прямої, яка має нульову числову 

позначку. 

На рис. 1.28, 1.29 визначено натуральну 

величину відрізка АВ прямої, кут α нахилу прямої 

АВ до площини нульового рівня π0 і слід М0 прямої 

АВ на площині π0. Різниця в побудовах полягає в 

тому, що на рис. 1.28 площина π0 проведена через 

пряму АВ (х1 ≡ А1.4В4.2), а на рис. 1.29 – на деякій 

відстані, паралельно до прямої АВ (х1 // А1.4В4.2). На 

рис. 1.28 слід М0 прямої АВ визначений 

безпосередньо в точці перетину профілю BA  з 

горизонтальною проекцією прямої АВ з віссю х1, що 

збігається з горизонтальною проекцією прямої. На 

рис. 1.29 спочатку знаходимо профіль 0M  сліду 

прямої АВ в точці перетину профілю BA  з віссю х1, а 

потім проекціюємо профіль 0M  на горизонтальну проекцію А1.4В4.2. Отримаємо 

М0 – слід прямої АВ, який, звичайно, повинен знаходитися на горизонтальній 

проекції прямої на площині  π0. 

 

 

Рис.1.27. Визначення сліду М0 та кута 

нахилу α  прямої АВ до площини π₀ 

Рис. 1.28. Визначення 

натуральної величини відрізка 

АВ прямої, її сліду М0 та кута 

нахилу α   прямої до площини π₀ 

способом профілю (вертикальна 

площина π   проходить через 
пряму АВ) 
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Натуральну величину відрізка прямої і кут нахилу прямої до 

площини π0 можна визначити і способом прямокутного трикутника, який 

логічно випливає із способу профілю. На рис. 1.28, 1.29 в прямокутних 

трикутниках *
BBA  катет *

BA =А1.4В4.2, тобто довжині горизонтальної проекції 

відрізка АВ прямої, а другий катет *
BB - алгебраїчній різниці числових позначок 

кінцевих точок відрізка АВ прямої. На рис. 1.30 способом прямокутного 

трикутника визначено натуральну величину відрізка АВ прямої за заданою 

горизонтальною проекцією А1.4В4.2. В цьому прямокутному трикутнику 

горизонтальна проекція А1.4В4.2 є одним із катетів, а другий катет В
*
В4.2 чисельно 

дорівнює різниці числових позначок кінцевих точок відрізка АВ прямої. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.29. Визначення натуральної 
величини відрізка АВ прямої, її 

сліду М0 та кута нахилу  α  прямої 
до площини  π₀    способом профілю 

(вертикальна площина π   не 

проходить через пряму АВ) 

Рис. 1.30. Визначення натуральної 
величини відрізка АВ прямої способом 

прямокутного трикутника 
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Лекція 2. Проекціювання площин та поверхонь 

2.1. Задання площини на плані. Масштаб уклону (нахилу) площини  

2.2. Градуювання площини 

2.3. Проекціювання многогранників та кривих поверхонь 

2.4. Проекціювання земної (топографічної) поверхні 

 

2.1. Задання площини на плані. Масштаб уклону (нахилу) площини 

В проекціях з числовими позначками поширеним є задання площини прямою 

лінією і величиною уклону (нахилу) площини. На рис. 2.1 площина задана 

горизонтальною прямою і величиною уклону площини, а на рис. 2.2 – прямою 

загального положення і величиною уклону 

площини. 

Особливий випадок 

задання площини на 

плані – задання 

масштабом уклону 

площини. Масштабом 

уклону площини 

називається 

проградуйована проекція 

лінії найбільшого уклону 

площини. Лінія 

найбільшого уклону 

площини – пряма, перпендикулярна до горизонталей площини. 

На рис. 2.3 пряма MN – лінія 

найбільшого уклону, яку проведено в 

площині γ перпендикулярно до 

горизонталей 0.0, 1.0, 2.0, 3.0 

площини γ. Оскільки на прямій MN 

визначені точки з цілочисельними 

числовими позначками, то вона є 

проградуйованою. Її горизонтальна 

проекція М0N3 або γі є масштабом 

уклону площини γ, яка задає 

площину γ на плані. Так, на рис. 2.4 

площина γ задана масштабом уклону 

площини γі, тобто проградуйованою проекцією лінії найбільшого уклону 

площини. 

Рис. 2.1. Задання площини 

горизонтальною прямою і 
величинио уклону 

Рис. 2.2. Задання площини 

прямою загального 

положення і величиною 

уклону 

Рис. 2.3. Наочне зображення площини  γ   , де 

MN -  лінія найбільшого уклону площини, γі     - 

масштаб уклону площини,   ν   - кут нахилу 

площини     до площини 
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По лінії найбільшого уклону, наприклад в 

земляних укосах, прагнуть скочуватися дощові 

краплини; кут ν (рис. 2.3), що утворює ця лінія з 

горизонтальною площиною, є найбільшим серед 

всіх можливих кутів нахилу будь-яких інших 

прямих, проведених в площині. Найкоротша 

відстань від точки площини до горизонтальної 

площини лежить    саме на лінії найбільшого уклону 

площини.  

Інтервал та уклон площини дорівнює відповідно 

інтервалу та уклону лінії найбільшого уклону даної площини. 

При проектуванні меліоративних та гідротехнічних споруд площини 

зображають у вигляді укосів меліоративних каналів, гребель, дамб, граней споруд 

тощо. 

Серед земляних споруд найбільш поширені канали та греблі. Канали – це 

споруди у вигляді штучного русла правильної форми, наприклад трапецеїдальної, 

призначені на транспортування води для зрошування, осушування, обводнювання 

земель та інших цілей. Канали розподіляються на відкриті, коли для 

транспортування води використовуються, наприклад, насипи, виїмки, та закриті 

(підземні), коли для транспортування води застосовують трубопроводи, які 

покладені відкрито на поверхні землі або під землею. 

Відкриті канали застосовуються переважно при будівництві 

гідромеліоративних систем, а закриті – при будівництві систем водопостачання та 

каналізації, рідше – в меліоративно-гідротехнічному будівництві (дренажні труби, 

трубопроводи зрошення, трубопроводи насосних станцій тощо). 

На рис. 2.5 зображено план меліоративного зрошувального каналу у виїмці 

(виїмка – це земляна споруда, що залишається після зняття поверхневого шару 

землі), який для наочності доповнений перерізом (профілем) 1-1. Розглянемо 

елементи каналу: 1 – дно каналу; 2 –водні укоси каналу; 3 - берма; 4 – надводні 

укоси каналу; 5, 6 – бровки (верх) відповідно водного та надводного укосів 

каналу; 7, 8 – підошви (низ) відповідно водного та надводного укосів каналу. 

Берма – це майданчик, який будують для забезпечення стійкості укосів, 

полегшення очищення каналу від намулу і перевірки стану каналу технічним 

персоналом. 

Дно каналу 1 та берму 3 можна уявити як горизонтальні площини, паралельні 

основній площині, що мають числові позначки відповідно 5.0 та 7.0 (на практиці 

вони мають невеликий спад і ≈ 0.002 … 0.005 до основної площини). На плані дно 

каналу задано двома паралельними прямими – горизонталями 5.0, які мають 

однакові числові позначки, а берма – двома паралельними горизонталями 7.0. 

Рис. 2.4. Задання 

площини масштабом 

уклону площини γі 
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На плані горизонтальну ділянку або майданчик можна позначити числовою 

позначкою, що проставляється всередині прямокутника:         . На рис. 2.5 

показані одночасно два варіанта позначення горизонтальних ділянок на плані. 

В перерізі (на профілі) числові позначки дна каналу і берми позначаються 

відповідним знаком відмітки рівня, який є стрілкою у вигляді прямого кута, 

вершина якого дотикається до лінії контура поверхні або до виносної лінії рівня 

цієї поверхні, з короткими (2 … 4 мм) сторонами, проведеними суцільними 

товстими лініями під кутом 45° до лінії контура поверхні або до виносної лінії 

рівня цієї поверхні. Вертикальний відрізок і горизонтальну лінію знаку 

виконують тонкими лініями. 

На рис. 2.5 водний та надводний укоси каналу можна уявити як фронтально-

проекціюючі площини, нахилені до основної площини під деяким кутом, 

5.0 
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відмінним від 0
0
, 90

0
 та 180°. Такі площини земляних укосів на плані можна 

задавати двома паралельними прямими, наприклад горизонталями (рис. 2.5), які є 

бровкою та підошвою укосу із зазначеними числовими позначками. На рис. 2.5 

площина водяного земляного укосу задана двома горизонталями 7.0 та 5.0, а 

площина надводного земляного укосу – горизонталями 9.0 та 7.0. Крім цього, 

земляні укоси зображаються із штриховкою короткими та довгими лініями, так 

званими бергштрихами, причому довгі лінії бергштрихів можна проводити на всю 

довжину укосу, а відстань між короткими та довгими лініями – від 1 до 10 мм. 

Довжина коротких ліній складає приблизно 1/3 довжини довгих ліній. 

Бергштрихи проводять від верха укосу (верхньої кромки укосу) перпендикулярно 

до його горизонталей і у бік горизонталей з меншою числовою позначкою. Вони 

вказують напрям проекцій ліній найбільшого уклону даної площини земляного 

укосу. 

Часто нахил (уклон) площини земляного укосу позначається коефіцієнтом 

укосу m (рис. 2.5), який чисельно дорівнює відношенню закладання L відрізка 

лінії найбільшого уклону, що вимірюється між його бровкою та підошвою, до 

підйому h цього відрізка (глибина каналу): 

h
Lm = .      (2.1) 

Коефіцієнт укосу m чисельно дорівнює величині інтервалу укосу. 

На рис. 2.5 у перерізі 1-1 позначені коефіцієнти водного (m = 1.5) та 

надводного (m = 1.0) укосів зрошувального каналу, а на плані – уклони цих же 

укосів каналу: коефіцієнт укосу і його уклон – величини, обернені одна до одної. 

Коефіцієнт укосу визначається стійкістю грунта і змінюється переважно від 0.5 до 

3.0. 

Розглянемо також поширене в практиці меліоративно-гідротехнічного 

будівництва земляне спорудження, яке називається греблею. Це штучне 

спорудження у вигляді насипу (земляна споруда утворена від штучного 

присипання грунта на природну поверхню землі) трапецеїдального або близького 

до трапецеїдального поперечного  перерізу, що перегороджує водний потік і тим 

самим піднімає (підпирає) рівень води перед собою. 

На рис. 2.6 зображено план земляної греблі, який доповнено перерізом 1-1. 

Розглянемо елементи греблі: 1 – тіло греблі; 2 – верхній (мокрий) укіс, який є 

боковою поверхнею греблі і повернутий до води; 3 – низовий (сухий) укіс; 4 – 

гребінь греблі, який може бути основою для полотна автомобільної або 

залізничної дороги; 5, 6 – підошва відповідно мокрого та сухого укосів; 7, 8 – 

бровка відповідно мокрого та сухого укосів. 
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Гребінь греблі є горизонтальною площиною, паралельною основній площині, 

і має числову позначку 28.0. Мокрий та сухий укоси є також площинами, 

нахиленими до основної площини, бровка та підошва яких є горизонталями з 

числовими позначками відповідно 28.0 та 25.0, але з різними коефіцієнтами 

укосів: m = 1.5 – мокрого, m = 1.0 – сухого. 

 

2.2. Градуювання площини 

Градуювання площини – це проведення горизонталей площини, що мають 

цілочисельні числові позначки. 

2.2.1. Градуювання площини, що задана горизонтальною прямою та 

величиною уклону площини 
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На рис. 2.7, 2.8 показано градуювання площин, що задані горизонтальними 

прямими та величиною уклону площин. Розв’язування цих двох задач 

здійснюється аналогічно: 

1. Проводимо лінію 

найбільшого уклону (ЛНУ) 

площини, перпендикулярно до 

заданої горизонталі цієї 

площини (на рис. 2.7 – до 

горизонталі 7.0, на рис. 2.8 – 

до горизонталі 7.2); 

2. Градуюємо ЛНУ 

площини; на рис. 2.6 точка з 

числовою позначкою 7.0 на 

ЛНУ віддалена від точки 7.2 

на відстані 

мlhx 3.05.1)0.62.6(6,2.6 =⋅−=⋅= ; 

3. Через точки ЛНУ, що мають цілі числові позначки (6.0, 5.0, 4.0), проводять 

перпендикулярно до ЛНУ горизонталі площини з відповідними числовими 

позначками, тим самим виконуючи операцію градуювання площини. 

 

2.2.2. Градуювання площини, що задана прямою загального положення та 

величиною уклону площини 

Така площина є дотичною до поверхонь прямих кругових конусів, твірні 

яких мають уклон, рівний уклону самої площини, а вершини конусів знаходяться 

на прямій загального положення. Лінія, по якій ця площина дотикається до 

поверхонь конусів, є лінією найбільшого уклону 

даної площини. 

Розглянемо приклад на градуювання площини 

(рис. 2.9), що задана прямою загального положення і 

величиною уклону площини. Розв’яжемо цю задачу 

спочатку на наочному зображенні (рис. 2.10). В 

точках А і В прямої АВ знаходяться вершини прямих 

кругових конусів, висоти яких дорівнюють відповідно 

1 м і 2 м, твірні яких мають уклон 1:1, що дорівнює 

уклону самої площини, яку потрібно проградуювати. 

Точка  А1 – центр основи конуса з вершиною в точці А. 

Всі точки основи цього конуса мають числову позначку 0.0, оскільки знаходяться 

в площині π0. Твірні цього конуса повинні мати уклон 1:1. Оскільки висоти 

Рис. 2.7. Градуювання 

площини, що задана 

горизонтальною прямою 

7.0 і величиною уклону 

1:1.5 

Рис. 2.8. Градуювання 

площини, що задана 

горизонтальною прямою 

7.2 і величиною уклону 

1:1.5 

Рис. 2.9. Проградуювати 

площину, що задана прямою 

загального положення А1В2 і 
величиною уклону 1:1 
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конуса АА1 = 1м, то твірні будуть мати уклон 1:1 тільки при радіусі основи конуса 

R1 = 1 м. Точка В2 – центр основи конуса з вершиною в точці В.  Всі точки основи 

цього конуса також мають числові позначки 0.0, оскільки знаходяться в площині 

π0. Твірні цього конуса 

також повинні мати уклон 

1:1. Оскільки висота конуса 

ВВ2 = 2 м, то твірні цього 

конуса будуть мати уклон 

1:1 при радіусі основи 

конуса R2 = 2 м (рис. 2.10). 

Горизонталь даної 

площини з числовою 

позначкою 0.0 є дотичною 

до кіл основ прямих кругових конусів, всі точки яких мають числові позначки 0.0, 

а вершини конусів знаходяться в точках А і В. 

Горизонталь площини з числовою позначкою 1.0 буде проходити через точку 

А, що віддалена від площини π0 на 1 м, дотично до кола конуса з центром в точці 

В1, який також віддалений від площини π0 на 1 м. Всі точки цього кола з центром 

В1 будуть мати числові позначки 1 м, а площина кола паралельна до площини 

кола з центром В2. Радіус даного кола R3 = 1 м (рис. 2.10). 

Таким чином, на наочному зображенні (рис. 2.10) виконано градуювання 

площини, що задана на рис. 2.9. 

На основі побудов, виконаних на наочному зображенні, зробимо такі 

узагальнення. Горизонталі площини – це прямі площини, дотичні до кіл прямих 

кругових конусів, які мають однакові числові позначки. Ці кола радіусів, 

площини яких паралельні чи лежать в π0, називають горизонталями конуса. 

Радіуси горизонталей конусів, що мають числові позначки горизонталі 

площини, яку потрібно провести, визначають за формулою: 

lhR ⋅=        (2.2) 

де h – різниця числових позначок між відомою числовою позначкою точки 

площини, в яку встановлена вершина конуса, і числовою позначкою горизонталі, 

яку потрібно провести; l – інтервал площини, який чисельно дорівнює інтервалу 

лінії найбільшого уклону площини. 

На рис. 2.11 наведено розв’язування задачі (рис. 2.9) на плані: 

1. Проводимо горизонталь площини з числовою позначкою, що дорівнює 0.0. 

Для цього проводимо горизонталі конусів, які мають нульову числову позначку, і 

вершинами, що знаходяться в точках А і В: 

;11)01(1 мlhR =⋅−=⋅=   .21)02(2 мlhR =⋅−=⋅=  

Рис.2.10.  Розв’язування на наочному зображенні задачі з 
початковою умовою на рис. 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

2. На плані з точок А1 і В2 проводимо горизонталі конусів радіусами 

відповідно R1 і R2. Ці горизонталі конусів мають числову позначку 0.0. 

3. Проводимо дотичну до 

горизонталей конусів з нульовою 

числовою позначкою. Це дотична 

буде горизонталлю площини з 

числовою позначкою 0.0. 

4. Для того, щоб провести на 

2.11.числовою позначкою 1.0, 

спочатку з точки В2 проводимо 

горизонталь конуса з числовою 

позначкою 1.0, яка має радіус 

.11)12(3 мlhR =⋅−=⋅= . На наочному зображенні (рис. 2.18) це є горизонталь 

конуса з центром в точці В1. 

5. З точки А1 (на наочному зображенні це точка А), що має числову позначку 

1.0, проводимо дотичну до горизонталі конуса радіуса R3. Ця дотична і буде 

горизонталлю площини з числовою позначкою 1.0. 

Слід зазначити, що при градуюванні площини не обов’язково будувати 

горизонталі конусів при проведенні чергової горизонталі площини. Достатньо, 

наприклад, провести горизонталь площини з числовою позначкою 0.0, потім 

перпендикулярно до цієї горизонталі провести ЛНУ площини, визначити на ній 

точку з числовою позначкою 1.0 і через цю точку провести горизонталь площини 

з числовою позначкою 1.0. Можна спочатку накреслити горизонталь площини з 

числовою позначкою 1.0, потім перпендикулярно до цієї горизонталі провести 

ЛНУ площини, визначити на ній точку з числовою позначкою 0.0 і через цю 

точку провести горизонталь площини з числовою позначкою 0.0. Головне при 

градуюванні площини загального положення побудувати в цій площині хоча б 

одну горизонталь, що дозволить провести ЛНУ площини. Проградуювавши ЛНУ 

площини, можна провести потрібну кількість відповідних горизонталей площини, 

тобто виконати операцію градуювання площини. 

На рис. 2.1, 2.2, 2.7 - 2.11 стрілка, біля якої вказують величину уклону 

площини, направлена в бік горизонталей площини з меншою числовою 

позначкою, перпендикулярно до них або паралельно до ЛНУ площини. 

 

2.3. Проекціювання багатогранників та кривих поверхонь 

В проекціях з числовими позначками багатогранники можна задати 

проекціями ребер та сторін основ із зазначенням числових позначок вершин. 

Рис. 2.11. Розв’язування задачі на плані з 
початковою умовою на рис. 2.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

На рис. 2.12 зображена на плані проекція S5A0B0C0 піраміди SABC. Точки А, 

В, С мають нульові числові позначки. Це свідчить про те, що основа піраміди 

збігається з основною площиною π0. Якщо 

у площинах бокових граней провести лінії 

найбільшого уклону, то з рис. 2.12 

випливає, що грань ASC більш полога, ніж 

інші грані (довжина відрізка проекції S5M0 

лінії найбільшого уклону більша, ніж 

довжина проекції S5L0 та S5K0), а грань 

SBC більш крута, ніж інші грані (довжина 

проекції S5L0 лінії найбільшого уклону 

менша, ніж довжина проекцій S5K0 та  

S5M0). 

При проектуванні меліоративних та гідротехнічних споруд на плані 

многогранні поверхні часто задаються проекцією та числовою позначкою однієї з 

граней (наприклад, дно котлована, бровка земляного полотна) і величиною спаду 

інших граней (наприклад, укосів котлована, укосів насипу або виїмки земляного 

полотна). 

На рис. 2.13 котлован є багатогранною поверхнею (призмою), що задана на 

плані проекцією та числовою 

позначкою дна котлована і 

величинами уклону укосів 

насипу. Таке задання 

багатогранних поверхонь на 

плані цілком їх визначає і 

зручне для розв’язування 

практичних задач на 

визначення меж та об’ємів 

земляних робіт тощо. 

При проектуванні різних 

земляних споруд 

меліоративного та 

гідротехнічного профілю 

використовують різноманітні 

криві поверхні, з яких найбільш поширені конічні поверхні та поверхні 

однакового скату. Криві поверхні на плані зображуються проекціями 

горизонталей, одержаних внаслідок перетину даної поверхні кількома 

горизонтальними площинами, віддаленими одна від одної, як правило, на 

одиницю масштабної довжини, наприклад 1 м. 

Рис.2.12. Зображення на плані піраміди 

SABC 

Рис. 2.13. Зображення на плані котлована, що має 
багатогранну поверхню 
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Утворення горизонталей конічних поверхонь показано на рис. 2.14 (прямий 

круговий конус) і рис. 2.15 (похилий конус). 

Розсічемо ці конуси горизонтальними 

площинами ω1, ω2 та іншими, які знаходяться одна від 

одної на відстані 1 м. Лініями перетину поверхні 

прямого кругового конуса (рис. 2.14) 

горизонтальними площинами ω1, ω2 та іншими є 

горизонталі поверхні конуса, які є колами з центрами, 

розміщеними на осі конуса. Проекції цих 

горизонталей на площину π0 – концентричні кола з 

центром у точці S5. Відстань між проекціями 

горизонталей визначає інтервали твірних даної 

конічної поверхні, які у всіх твірних є рівними. 

При розсіканні поверхні похилого конуса (рис. 

2.15) горизонтальними площинами ω1, ω2 та іншими 

на площині π0 отримаємо проекції горизонталей 

поверхні конуса також у вигляді кіл, але 

ексцентричних, а отже, у твірних похилого конуса інтервали різні. 

Концентричність горизонталей прямого кругового конуса і ексцентричність 

горизонталей похилого конуса дає змогу розрізняти ці конуси при їх зображенні 

на плані. 

Якщо знати інтервали твірних конуса, можна судити про їх нахил. У прямого 

кругового конуса інтервали у всіх твірних рівні, а отже, його поверхня має 

однаковий уклон по всіх напрямках: нахил твірної SA 

та SC. 

У похилого конуса нахил твірної SC менше 

нахилу твірної SA, оскільки інтервал твірної SC 

більше інтервалу твірної SA. Найменший інтервал має 

твірна SB, нахил якої у даному випадку найбільший, 

тобто для поверхні похилого конуса (рис. 2.15) твірна 

SB є лінією найбільшого уклону. 

Таким чином, проекцією ЛНУ кривої поверхні є 

неперервний послідовний ланцюжок найменших 

інтервалів цієї поверхні. 

Конічні поверхні застосовують при спорудженні 

дамби греблі, межуванні земляних укосів двох доріг, 

які розміщені на плані під деяким кутом одна від 

одної, тощо. 

Рис. 2.14. Зображення на 

плані прямого кругового 

конуса 

Рис. 2.15. Зображення на 

плані похилого (еліптичного) 

конуса 
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При закругленні доріг з одночасним підйомом в укосах насипу або виїмки 

утворюється поверхня, яка по всій довжині має однаковий уклон і є поверхнею 

однакового уклону. 

Поверхнею однакового уклону називається лінійчаста поверхня, всі 

прямолінійні твірні якої складають з горизонтальною площиною однаковий кут, а 

отже, ця поверхня по всій довжині має сталий уклон. Вона утворюється (рис. 

2.16) переміщенням прямого кругового конуса з вертикальною віссю, вершина 

якого S переміщується по деякій кривій лінії, наприклад бровці n укоса, і займає 

на ній послідовні положення S
1
, S

2
, S

3
; при цьому вісь конуса весь час 

залишається вертикальною, а уклон твірних конусів – сталим. Поверхня, що 

огинає сімейство прямих кругових конусів у всіх їх положеннях, і є поверхнею 

однакового уклону. На рис. 2.16 поверхнею однакового уклону є поверхня укосу 

насипу з криволінійною бровкою n. 

На рис. 2.16 показано побудову горизонталей поверхні земляного укосу, 

заданого уклону і. Вершини S
1
, S

2
, S

3
 прямих кругових конусів, розміщених на 

 
Рис.2.16. Наочне зображення поверхні однакового уклону та побудова в ній горизонталей 

бровці n, мають числові позначки 1, 2 та 3. Для того щоб побудувати горизонталі 

поверхні укосу з позначками 0, 1, 2, проведемо в прямих кругових конусах з 

вершинами S
1
, S

2
, S

3
 горизонталі конусів з числовими позначками, рівними 

відповідно 1, 2, 3. Радіуси цих горизонталей конусів згідно з (2.2) відповідно 

дорівнюють: lR =1 , lR 22 = , lR 33 = , де 
i

l 1= . Потім проводимо плавні криві лінії 

p, l, k, що дотикаються дуг кіл горизонталей конусів з числовими позначками 0, 1, 

2, які є горизонталями p, l, k поверхні укосу з числовими позначками відповідно 

0, 1, 2, тобто мають однакові числові позначки з відмітками горизонталей конусів 

до яких вони дотикаються (обгинають). 
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Ці ж побудови виконано на плані (рис. 2.17), де показано побудову 

горизонталей поверхні укоса, що має уклон 1:2. Точки S
1
, S

2
, S

3
 криволійної 

бровки n укосу прийняті за вершини прямих кругових конусів, для кожного з 

яких при уклоні 1:2 твірних побудовані згідно з (2.2) у заданому масштабі 

горизонталі конусів: мlR 21 == , мlR 422 == , мlR 633 == . Плавні криві лінії, 

проведені дотично до горизонталей конусів, що мають однакові числові позначки, 

є горизонталями k, l, p поверхні однакового уклону, яка є поверхнею земляного 

укосу з криволінійною бровкою. Таким чином, було виконано градуювання 

поверхні земляного укосу. 

 

2.4. Проекціювання земної (топографічної) поверхні 

Земна (топографічна) поверхня в проекціях з числовими позначками або на 

планах зображується за допомогою горизонталей земної поверхні, які отримані 

шляхом перетину земної поверхні горизонтальними площинами, що розміщені 

одна від одної на відстані, як правило, 1 м. 

На рис. 2.18 зображено профіль 1-1 частини земної поверхні з підвищенням. 

Ця земна поверхня уявно розсічена горизонтальними площинами ω1, ω2, ω3, що 

мають числові позначки відповідно 0.0, 1.0, 2.0, 3.0. Площина ω0 збігається з 

площиною нульового рівня π0. Лінії перетину цих площин із земною поверхнею є, 

в загальному випадку, замкненими кривими лініями, всі точки яких мають 

однакові числові позначки. Ці лінії називаються горизонталями земної поверхні і 

Рис. 2.17. Побудова на плані горизонталей в укосі, що заданий криволінійною бровкою    та 

величиною уклону 1:2 
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проекціюються на площину π0 в натуральну величину. За взаємним положенням 

горизонталей земної поверхні і за їх числовими позначками можна судити про 

рельєф місцевості, що зображується. 

Для побудови профілю рельєфу земної поверхні, наприклад профілю 1-1 

(рис. 2.18), у заданому напряму 1-1, земну 

поверхню перетинають вертикальною 

площиною і будують лінію перетину цієї 

площини із земною поверхнею, тобто 

профіль земної поверхні – це лінія 

перетину земної поверхні вертикальною 

площиною (вертикальний переріз земної 

поверхні). Для цього на напрямі 1-1 

відмічають точки перетину горизонталей 

земної поверхні з слідом вертикальної 

площини на плані, що збігається з 

напрямом 1-1. Потім будують профілі цих 

точок, відкладаючи їх висоти (числові 

позначки) від осі х, яка для зручності 

побудови профілю віддалена від 1-1, хоча 

в дійсності вісь х збігається з напрямом 1-

1, оскільки є лінією перетину 

вертикальної площини π з площиною π0. 

 

Лекція 3. Перетин двох площин, поверхні з прямою лінією та площиною 

3.1. Перетин двох площин 

3.2. Перетин площини з прямою лінією 

3.3. Перетин поверхні з прямою лінією 

3.4. Перетин поверхні з площиною 

 

3.1. Перетин двох площин 

Знаходження лінії перетину двох площин має велике значення при 

проектуванні земляних споруд. 

Побудова лінії перетину двох площин у проекціях з числовими позначками 

ґрунтується, як і при побудові ортогональних проекцій, на способі допоміжних 

січних площин. Зручно застосовувати горизонтальні допоміжні січні площини, 

оскільки вони перетинають задані площини по горизонталях. Тому задача на 

побудову лінії перетину двох площин зводиться до знаходження точок перетину 

горизонталей обох площин з однаковими числовими позначками. 

Рис. 2.18. Зображення земної поверхні на плані 
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Для побудови лінії перетину площин α і β (рис. 3.1) проводимо 

горизонтальну допоміжну січну площину π20, яка має числову позначку 20. 

Площина π20 перетинає площини α та β по горизонталям 20. Горизонталі 20 

площин α та β лежать в одній площині і перетинаються у точці К, яка належить 

двом площинам водночас, 

тобто знаходиться на лінії 

перетину площин α і β. 

Оскільки лінією перетину 

двох площин є пряма, що 

визначається двома точками, 

то для побудови другої точки, 

яка належить лінії перетину, 

проводимо другу 

горизонтальну допоміжну 

січну площину π18 з 

позначкою 18. Друга точка L 

лінії перетину визначається як 

точка перетину горизонталей 

18 площин α та β, по яких площина π18 перетинає площини α та β. Пряма, що 

проходить через точки К та L, є шуканою лінією перетину площин α та β. 

На практиці при побудові лінії перетину двох площин на плані допоміжні 

січні площини без потреби не проводять, а для визначення точок, що належать 

лінії перетину, застосовують горизонталі площин, які мають однакові числові 

позначки, оскільки будь-які дві горизонталі з однаковими позначками, що не 

паралельні одна одній, перетинаються. Тому лінія перетину в проекціях з 

числовими позначками визначається як пряма, що проходить через точки 

перетину двох будь-яких горизонталей однієї площини з двома горизонталями 

другої площини, які мають такі ж самі числові позначки. 

Послідовність побудови лінії перетину двох площин така: 

1. Проводимо горизонталі з однаковими числовими позначками у кожній з 

площин, що перетинаються, і визначаємо точку їх взаємного перетину. 

2. Другу точку, що належить лінії перетину, знаходимо, виконуючи такі ж 

побудови, але з іншою парою горизонталей з однаковими числовими позначками. 

3. Через одержані точки проводимо пряму лінію, яка є шуканою лінією 

перетину заданих двох площин. 

Площини, що перетинаються, можуть мати як різні, так і однакові величини 

уклону. При різних уклонах площин земляних укосів (рис. 3.2) лінію їх перетину 

знаходимо за допомогою двох пар горизонталей, що належать обом площинам 

укосів і мають однакові числові позначки. Двома парами горизонталей з 

Рис. 3.1. Побудова на наочному зображенні лінії 

перетину KL площин α і β 
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однаковими числовими позначками для даного прикладу є бровки та підошви 

земляних укосів, числові позначки яких відповідно 17.0 та 13.0 (рис. 3.2). 

 Лінія перетину площин земляних укосів 

однакового уклону може бути знайдена за 

допомогою лише однієї пари горизонталей, 

що мають однакові числові позначки 

(горизонталі одного рівня), оскільки для 

площин, що мають однаковий уклон, лінія 

перетину є бісектрисою кута між цими 

горизонталями. 

На рис. 3.2 напрям горизонталей в 

укосах, що перетинаються, відомий, і це 

полегшує розв’язування задачі на визначен-     

ня точок, які належать лінії перетину. 

Розглянемо тепер задачі на побудову лінії перетину укосів, в яких напрями 

горизонталей в одному або в обох укосах, що перетинаються, невідомі (при 

зображенні на плані укосів каналів з нахиленими 

бровками або підошвами). 

На плані (рис. 3.3) один укіс задано проекцією 

прямолінійної нахиленої бровки n, що має нахил іБ = 

1:5, і уклоном площини укосу іУ = 1:1; другий укіс – 

проекцією прямолінійної горизонтальної бровки k з 

числовою позначкою 20 м і уклоном площини укосу іУ 

= 1:1. Відомо також проекція К20 точки К перетину 

бровок укосів і, що підошви укосів мають відмітку 16 м. Потрібно побудувати 

лінію KL перетину укосів. 

Розв’язування задачі показано на рис. 3.4. 

Однією точкою, що належить 

лінії перетину, буде точка К, а другою, 

наприклад, точка перетину 

горизонталей з числовими позначками 

16 м, які є підошвами укосів, що 

перетинаються. Побудуємо 

горизонталь з відміткою 16 м спочатку 

в укосі з нахиленою бровкою n. Для 

цього: 

1. На бровці n відмічаємо точку 

А21, розміщену від точки К20 на відстані  

Часть рисунка с идентификатором отношения rId180 не найдена в файле.

Рис. 3.2. Побудова лінії перетину 

земляних укосів з уклонами 1:1 і 1;1.5 

Рис.3.3. Побудувати лінію 

перетину двох земляних 

укосів 

Рис. 3.4. Розв’язування задачі з початковою 

умовою на рис. 3.3 
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5 м, оскільки інтервал прямолінійної бровки дорівнює 5 м. 

2. З точки А21 та К20 як із центрів проводимо горизонталі прямих кругових 

конусів з вершинами А21 та К20 радіусами згідно з (2.2) відповідно 

мllR УУ 55)1621(
1

==−=  і мllR УУ 44)1620(
2

==−= , де м
і

l
У

У 11 == . Ці горизонталі 

конусів мають числові позначки 16 м. 

3. Проводимо дотичну до побудованих горизонталей конусів, яка буде 
горизонталлю 16 укосу з нахиленою бровкою. 

Для проведення горизонталі з числовою позначкою 16 у другому укосі 
застосовувати дві горизонталі конусів немає потреби. Оскільки напрями 

горизонталей укосу відомі (задана k), горизонталь 16 укосу проводимо дотично до 

горизонталі конуса радіуса R2 і паралельно k. Точка L16 перетину горизонталей 16 

обох укосів буде проекцією другої точки L, що належить лінії перетину укосів. 
Сполучивши точки К20 та L16 прямою лінією, одержимо проекцію лінії перетину 

двох укосів на плані (рис. 3.4). 

Рис. 3.6 ілюструє побудову лінії перетину КL укосів 
каналу, висота (глибина каналу) яких дорівнює 6м. На 
плані (рис. 3.5) дано проекції підошв укосів, що 

перетинаються, із позначеною на них проекцією К21 

точки К іх перетину. Нахил підошв 1:6 та 1:7, величини 

уклонів укосів 1:1 та 1:1.5. 

Для побудови лінії перетину заданих укосів 
необхідно знайти другу точку, що належить лінії 
перетину, оскільки одна точка К лінії перетину відома – 

задана своєю проекцією К21. Проводимо в площинах укосів, що перетинаються, 
пару горизонталей з однаковими числовими позначками, наприклад 18 м. Для 
цього (рис. 3.6): 

1. На підошві укосу з 
уклоном 1:6 знаходимо точку М20, 

яка розміщена від точки К21 

згідно з (2.2) на відстані 
мxx 66)2021(1 =−= , а на підошві 

укосу з уклоном 1:7 точки N20, 

віддалену від К21 згідно з (2.2) на 
відстані мx 77)2021(2 =−= . 

2. У точках М20, К21 та N20 

встановлюємо вершини прямих 

кругових конусів і проводимо 

Рис.3.5.  Побудувати лінію 

перетину двох земляних 

укосів, що мають спільну 

точку К21 

Рис. 3.6. Розв’язування задачі з початковою умовою на 

рис. 3.5 
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горизонталі конусів із числовими позначками 18 м. З урахуванням уклону укосів 
радіуси горизонталей конусів з позначками 18 м згідно з (2.2) дорівнюють 
відповідно: 

мR 21)1820(1 =−= ; мR 31)1821(2 =−= ; мxR 5.45.1)1820(
3

=−= .  

3. Дотично до горизонталей конусів з позначками 18 проводимо горизонталі 
18 укосів. 

Точка L18 перетину горизонталей 18 укосів буде проекцією точки L, що 

належить лінії перетину укосів. Проекція лінії перетину укосів проходить через 
точку К21 та L18. 

Потім будуємо проекції бровок (рис. 3.6) укосів, що перетинаються, знаючи, 

що їх висота дорівнює 6 м. Для цього виконуємо такі дії: 
1. З точок М20 та N20 проводимо проекції ліній найбільшого уклону площин 

укосів перпендикулярно до горизонталей 18 укосів і відкладаємо на них відрізки 

М20В26 та L20С26 довжиною згідно з (2.2) відповідно 6 м та 9 м. 

2. Через одержані точки В26 та С26 проводимо n та k (рис. 3.6), які є 
проекціями бровок укосів каналу, паралельно підошвам своїх укосів, оскільки при 

сталій висоті укосів їх прямолінійні бровки і підошви паралельні. 
3. Проводимо проекції бровок n та k до перетину з проекцією лінії перетину 

К21L18 заданих укосів. 
На рис. 2.13 показано побудову ліній перетину чотирьох укосів котлована. 

Дно котлована горизонтальне і має числову позначку – 3.0 м, спади укосів 
котлована 1:1; 1:1.5; 1:2 та 1:3. Числова позначка поверхні землі прийнята рівною 

нулю і є площиною, що збігається з основною площиною. 

Вершини прямокутного дна котлована (рис. 2.13) позначимо А-3.0, В-3.0, С-3.0, 

D-3.0. Це точки, що належать лініям перетину суміжних укосів котлована. 
Оскільки поверхня землі є горизонтальною площиною з нульовою позначкою, 

лінії перетину чотирьох укосів котлована з нею є горизонталями укосів з 
нульовими позначками, які є бровками укосів котлована. Тому побудуємо 

горизонталі укосів котлована з нульовими позначками і визначимо точки 

перетину суміжних горизонталей, які і будуть точками, яких не вистачає. Ці 
точки належать лініям перетину укосів. 

Для цього виконаємо такі дії: 
1. Проведемо проекції ліній найбільшого уклону в усіх чотирьох укосах 

перпендикулярно до підошв укосів (до сторін дна котлована). 
2. Відкладемо вздовж проекцій ЛНУ відрізки згідно з (2.3), що дорівнюють 

3.0, 4.5, 6.0 та 9.0 м відповідно в укосах котлована із спадами 1:1; 1:1.5; 1:2 та 1:3, 

одержимо точки з нульовими відмітками. 
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3. Через одержані точки проведемо горизонталі укосів з нульовими 

відмітками, які є лініями перетину укосів із земною поверхнею, і визначимо точки 

перетину суміжних горизонталей: А0, В0, С0, D0. 

4. Точки А0, В0, С0, та D0 сполучимо відповідно з точками А-3.0, В-3.0, С-3.0, D-3.0, 

одержимо проекції ліній перетину укосів котлована між собою. Укоси 

заштрихуємо. 

 

3.2. Перетин площини з прямою лінією 

Для визначення точки перетину прямої з площиною: 

1. Проводимо через пряму допоміжну січну площину. 
2. Будуємо лінію перетину допоміжної площини із заданою площиною. 

3. Знаходимо точку перетину побудованої лінії перетину площин з даною 

прямою, яка і буде шуканою точкою перетину прямої із заданою площиною. 

На рис. 3.7 визначено точку перетину прямолінійного трубопроводу АВ з 
площиною земляного укосу α. Для цього: 

1. Проводимо через пряму АВ довільну 

площину загального положення, задану 
горизонталями А2С2 та В6D6, які проведені таким 

чином, щоб вони перетинали горизонталі площини 

α того ж рівня у межах креслення. 
2. Визначаємо точки С2 та D6, що є проекціями 

точок перетину горизонталей А2С2 та В6D6 

допоміжної площини із заданою, і сполучаємо їх 

прямою лінією С2D6, яка є проекцією лінії перетину 
допоміжної площини із заданою. 

3. Знаходимо точку К – проекцію точки 

перетину прямої С2D6 з даною прямою АВ, яка є 
шуканою проекцією точки перетину 

прямолінійного трубопроводу АВ з площиною земляного укосу α. 

Оскільки точка К належить площині α, то числову позначку точки К можна 
визначити за допомогою проведення через неї горизонталі площини α (на рис. 3.7 

це горизонталь 4.2) або градуюванням прямої АВ. 

Спосіб розв’язування задачі на визначення точки перетину прямої з 
площиною, що показано на рис. 3.7, називається способом горизонталей. 

Відзначимо, що в проекціях з числовими позначками допоміжною площиною 

при застосуванні способу горизонталей може бути будь-яка площина загального 

положення, але тільки не проекціююча. Це пов’язано з тим, що застосування 
допоміжної проекціюючої площини, наприклад вертикальної, призвело б до 

Рис. 3.7. Визначення точки 

перетину трубопроводу АВ з 

площиною земляного укосу α   

способом горизонталей 
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суміщення проекцій прямих А2В6 та С2D6. Це вимагало б додаткових побудов для 
визначення шуканої точки перетину. 

Якщо числові позначки у точок, що задають пряму лінію, дробові, то 

допоміжними площинами можуть бути не площини загального положення, як у 

випадку застосування способу горизонталей, а горизонтально-проекціюючі 
(вертикальні) площини, тобто розв’язують такі задачі способом профілю. 

На рис. 3.8 точка перетину прямолінійного трубопроводу АВ з площиною 

земляного укосу α визначена способом профілю. Для цього виконуємо такі дії: 
1. Проводимо через пряму АВ вертикальну 

площину π і побудуємо на площині π профілі прямої 

АВ та площини α: BA  - профіль прямої, NM  - 

профіль площини. 

2. В перетині профілей BA  та NM  знаходимо 

точку K . 

3. Проекціюємо точку K  на вісь проекцій х1, 

одержуємо точку К – проекцію точки перетину 
прямолінійного трубопроводу АВ з площиною 

земляного укосу α. 

Визначаємо числову позначку точки К, 

вимірявши відрізок KK  в масштабі плану. Його 

числове значення, що дорівнює 2,5 м, визначить 
числову відмітку точки К, що також дорівнює 2,5 м 

(рис. 3.8). 

При малих значеннях нахилу (уклону) прямої та площини вертикальний 

масштаб для більш точного визначення точки перетину слід збільшувати. 

Відзначимо, що задачу на рис. 3.7 можна розв’язати і способом профілю, але 
побудови були б у цьому випадку більш трудомісткими. А задачу на рис. 3.8 

можна розв’язати і способом горизонталей, але для цього необхідно 

проградуювати пряму АВ, що також збільшує трудомісткість побудов. Тому при 

розв’язуванні подібних задач важливо вибрати найбільш раціональний спосіб. 

Розглянемо поширену на практиці задачу (рис. 3.9) на визначення точок 
перетину прямолінійного трубопроводу CD з укосами насипу горизонтально 

розміщеного полотна дороги. Цю задачу раціонально розв’язувати способом 

профілю, оскільки, по-перше, пряма CD задана точками з дробовими числовими 

відмітками, по-друге, пряма CD перетинає одночасно два укоси, що при 

застосуванні способу горизонталей викликає необхідність введення двох 

допоміжних січних площин. Послідовність розв’язування така: 

Рис. 3.8. Визначення точки 

перетину трубопроводу АВ з 

площиною земляного укосуα   

способом профілю 
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1. Через пряму CD проводимо 

вертикальну площину π і будуємо на ній 

профілі прямої CD та земляної споруди, 

що складається з площин укосів та 

полотна дороги: DC  - профіль прямої; 

FEBA  - профіль земляної споруди, де 

прямі BA , FE  - профілі укосів, BE  - 

профіль полотна дороги (горизонтальної 
ділянки). 

2. Знаходимо в перетині профілей 

DC  і FEBA  точки M , N . 

3. Проекціюємо точки M , N  на вісь 
проекцій х1, одержуємо точки M, N – проекції точок перетину прямолінійного 

трубопроводу з укосами насипу земляної споруди і визначаємо числові позначки 

точок M та N. 

 

3.3. Перетин поверхні з прямою лінією 

Побудову точок перетину прямої лінії з поверхнею розглянемо на прикладі 
перетину прямої лінії із земною поверхнею, оскільки ця задача має велике 
практичне застосування і зустрічається при проектуванні трубопроводів, тунелей 

та інших споруд. 

Побудова точок перетину прямої лінії із земною поверхнею в проекціях з 
числовими позначками ґрунтується, як і в ортогональних проекціях, на 
застосуванні допоміжних січних площин. При цьому, як і при перетині прямої з 
площиною, розрізняють  два способи – горизонталей та спосіб профілю. 

За способом горизонталей допоміжною є площина загального положення. В 

цьому випадку пряму градуюють і через неї проводять площину загального 

положення, задану горизонталями, які проходять через точки прямої. Визначають 
точки перетину горизонталей допоміжної січної площини із земною поверхнею, 

що мають однакові числові позначки. Потім сполучають ці точки лінією, яка є 
лінією перетину допоміжної січної площини із земною поверхнею. Точка 
перетину одержаної лінії з заданою прямою і буде шуканою точкою перетину 
прямої із земною поверхнею. 

На рис. 3.10 показано розв’язування задачі на визначення точки перетину 
прямої АВ із земною поверхнею. Для цього виконаємо такі дії: 

Рис. 3.9. Визначення точок перетину 

прямолінійного трубопроводу CD з укосами 

насипу полотна дороги способом профілю 
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1. Градуюємо пряму А24В29 і проводимо через пряму допоміжну січну 
площину α загального положення, яка на плані задана горизонталями, що 

проходять через відповідні точки прямої А24 і В29. На рис. 3.10 побудовано також 

масштаб уклону αі площини α. 

2. Визначаємо точки перетину 

горизонталей допоміжної січної площини α 

із земною поверхнею, що мають однакові 
числові позначки, і сполучаємо ці точки 

лінією С29D25, яка є проекцією лінії 
перетину допоміжної січної площини α із 
земною поверхнею. 

3. Точка К перетину одержаної лінії 
С29D25 із заданою прямою А24В23 є шуканою 

точкою перетину прямої АВ із земною 

поверхнею. 

4. Визначаємо видимість прямої АВ на 
плані. 

При застосуванні способу профілю через пряму проводять вертикальну 
площину, в якій будують суміщені з площиною креслення профілі як заданої 
прямої, так і земної поверхні. Визначивши точку перетину побудованих профілей, 

переносять цю точку на проекцію прямої на плані, яка і буде проекцією шуканої 
точки перетину прямої із земною 

поверхнею. 

На рис. 3.11 показано 

розв’язування даної задачі на 
визначення точки К перетину прямої 
АD із земною поверхнею. Для цього 

виконаємо такі дії: 
1. Через пряму АВ (її проекція на 

плані А15В17) проводимо допоміжну 

вертикальну площину π і в ній будуємо 

суміщений з площиною креслення профіль BA  прямої АВ та профіль земної 
поверхні (виділено штриховкою). 

При цьому побудова профілей ведеться в системі 
13

1 π

πx , тобто базовою для 

побудови профілей є не площина π0, а горизонтальна площина π13 з числовою 

позначкою 13. Це зроблено для того, щоб висоти точок відкладати не від 

площини π0, а від площини π13, що дає можливість розміщувати профілі в межах 

плану на кресленні. Наприклад, щоб побудувати профіль A, потрібно від точки 

Рис. 3.10. Визначення точки К перетину 

прямої АВ із земною поверхнею способом 

горизонталей 

Рис.3.11. Визначення точки К перетину прямої АВ із 

земною поверхнею способом профілю 
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А15 на осі х1 відкласти відрізок, що дорівнює 2 м (15-13 = 2 м). Якщо базовою була 

б площина π0, то для побудови профілю A потрібно було б відкласти від осі х вже 
15 м. 

Зазначимо, що в даному випадку вісь х1 проведемо безпосередньо через 
пряму А15В17, хоча її можна розміщувати для зручності побудови профілів і далі 
від А15В17, причому по обидва боки. 

2. Визначаємо точку K  перетину профілю BA  з профілем земної поверхні. 

3. Проекціюємо точку K  на пряму А15В17 на плані, дістаємо точку К16.2, яка 
буде проекцією шуканої точки перетину прямої АВ із земною поверхнею. Точка К 

має числову позначку 16.2, яка визначена таким чином: 2.162.31313
2.16

=+=+ KK . 

4. Визначаємо видимість А15В17 на плані. 
 

3.4. Перетин поверхні з площиною 

Побудова лінії перетину поверхні з площиною, як і двох площин, в проекціях 

з числовими позначками ґрунтується на методі допоміжних січних площин. 

Як правило, допоміжними площинами є горизонтальні площини, паралельні 
до основної площини. Ці площини перетинають задані поверхні та площину по їх 

горизонталях. Лінія перетину поверхні з площиною будується як лінія, що з’єднує 
точки перетину горизонталей поверхні та площин з однаковими позначками. Цей 

метод побудови лінії перетину називається способом горизонталей і 
використовується найчастіше. 

Зображувати на плані допоміжні січні площини немає потреби, оскільки для 
побудови лінії перетину використовують горизонталі поверхні та площини. 

Порядок побудови лінії перетину поверхні з площиною такий: 

1. Побудувати на плані проекції горизонталей площини та поверхні, якщо 

вони не задані. 
2. Зафіксувати в межах зображеного плану всі точки перетину горизонталей 

площини з горизонталями поверхні, які мають однакові числові позначки. 

3. Послідовно сполучити одержані точки кривою лінією, якщо поверхня 
криволінійна, або ламаною, якщо поверхня многогранна. Ця лінія і буде шуканою 

лінією перетину поверхні з площиною. 

Розглянемо приклад побудови лінії перетину площини з многогранною 

поверхнею. На рис. 3.12 побудовані лінії перетину укосів котлована між собою і з 
плоским косогором. Котлован є многогранною поверхнею – зрізаною 

чотирьохгранною пірамідою, три з чотирьох бокових граней якої мають уклони 

1:1, а одна – 1:2. Дно котлована – горизонтальний майданчик з числовою 

позначкою 10.0. 

Послідовність побудови ліній перетину: 
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1. Градуюємо укоси котлована. Межі 
дна котлована є горизонталями укосів, що 

мають числову відмітку 10.0. Тому 
перпендикулярно до них проводимо лінії 
найбільшого уклону укосів, градуювання 
яких проведено з урахуванням того, що 

інтервали укосів із уклоном 1:1 

дорівнюють 1 м, а інтервал укосу із 
уклоном 1:2 – 2 м. Для цього, взявши в 
масштабі плану відрізки, що дорівнюють 

1м та 2 м, відкладемо їх на відповідних 

лініях найбільшого уклону. Одержані 
точки позначимо 11, 12. 

Числові позначки масштабів уклону котлована будуть зростати у напрямку 
від дна котлована, оскільки воно має числову позначку 10.0 і знаходиться між 

горизонталями плоского косогору з числовими позначками 11, 12, тобто укоси 

котлована будуть укосами виїмки. 

2. Через точки 11, 12 масштабів уклону проводимо горизонталі 11, 12 укосів 
котлована, які, як відомо, перпендикулярні масштабам уклону. Сполучивши 

точки перетину горизонталей з однаковими числовими позначками, що належать 
двом суміжним укосам, дістанемо на плані проекції ліній взаємного перетину цих 

укосів. Площини укосів перетинаються по прямій лінії. Щоб її побудувати, 

досить визначити дві точки, що належать лінії перетину. Ці точки одержані в 
результаті перетину двох пар горизонталей суміжних укосів, що мають однакові 
числові позначки: одна – це точка перетину меж котлована, другу визначимо в 
результаті перетину горизонталей укосів з числовою позначкою 12. 

3. Зафіксуємо на плані точки перетину горизонталей 11 та 12 плоского 

косогору з горизонталями укосів, які мають такі ж числові позначки. Це точки 

А11, К11 та В12, Е12. 

4. Проводимо лінію перетину лівого укосу з плоским косогором. Ця лінія – 

пряма, оскільки перетинаються дві площини. Вона проходить через точки А11 та 
В12. Суцільною основною лінією виділимо відрізок CD, розміщений між лініями 

перетину лівого укосу з нижнім та верхнім. Потім будуємо лінію перетину 
нижнього укосу з плоским косогором, яка проходить через точки D та Е12 і 
розміщена між точками D та F. Аналогічно будуємо лінію перетину правого 

укосу з плоским косогором, а сполучивши точки L та С, знаходимо лінію 

перетину верхнього укосу з плоским косогором. 

Рис. 3.12. Побудова ліній перетину укосів 

котлована між собою і з плоским косогором 
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Ламана лінія CDFL є шуканою лінією перетину укосів котлована з плоским 

косогором. 

На рис. 3.13 побудовані лінії 
перетину площин укосів α та β з 
поверхнею укосу γ, яка є поверхнею 

прямого кругового конуса. Уклони 

укосів α та γ дорівнюють 1:1, а укосу 

β – 1:1.5. Числова позначка бровок 
укосу дорівнює 40. 

Розв’язування зводиться до 

визначення горизонталей укосів за 
заданими уклонами і знаходження 
точок перетину горизонталей укосів, 
що мають однакові числові позначки. 

Для цього виконаємо такі дії: 
1. Градуюємо укоси, враховуючи що інтервали укосів α та γ дорівнюють 1 м, 

а укосу β – 1.5 м. Укоси α та β градуюємо аналогічно прикладу, який розглянуто 

на рис. 2.7. Що стосується укосу γ, то горизонталі укосу – криволінійні лінії, 
концентричні до криволінійної бровки. Вони проведені через точки з 
цілочисельними позначками масштабу уклону укосу, що розміщений у напрямі 
нормалі до бровки. Відстань між позначеними точками 1 м, оскільки уклон укосу 

1:1. 

2. Фіксуємо точки перетину горизонталей укосів, що мають однакові числові 
позначки. 

3. Послідовно з’єднуємо одержані точки кривими лініями n та р, причому n – 

парабола, а  р – еліпс. 
Розглянемо приклад на визначення лінії перетину площини із земною 

поверхнею. Для визначення цієї лінії потрібно зафіксувати точки перетину 
горизонталей площини та земної поверхні, що мають однакові числові позначки. 

Сполучивши між собою послідовно знайдені точки, отримаємо шукану проекцію 

лінії перетину площини із земною поверхнею. 

Задача на перетин площини із земною поверхнею застосовується для 
визначення меж земляних робіт, при проектуванні земляної споруди на земній 

поверхні. 
Так, на рис. 3.14 потрібно побудувати лінію перетину земляних укосів, що 

примикають до горизонтального полотна дороги, із земною поверхнею. Уклон 

укосів 1:1, ширина смуг під кювети 0,5 м. 

Рис. 3.13. Побудова ліній перетину площин укосів 

α та  β   з укосом  γ   , який є поверхнею прямого 

кругового конуса 
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Перш ніж виконувати 

побудови. потрібно з’ясувати, який 

тип укосів примикає до полотна 
дороги. Укоси бувають двох типів: 
укоси насипу і укоси виїмки. В 

укосах насипу числові позначки 

точок по мірі віддаленості від 

дороги зменшують свої величини, а 
в укосах виїмки навпаки 

збільшують свої величини. Визначити тип укосів потрібно таким чином. 

Відмічаємо точку перетину крайньої справа горизонталі земної поверхні з 
числовою позначкою 23 із бровкою споруди (дороги). Оскільки полотно дороги в 
цьому місці повинно мати числову позначку 20, а земна поверхня має більшу 

числову позначку, то для спорудження дороги землю потрібно забирати, а отже, 
справа на плані до дороги примикає укіс виїмки. Тепер візьмемо крайню зліва 
точку перетину горизонталі земної поверхні з числовою позначкою 17 із бровкою 

дороги. Оскільки дорога в цьому місці повинна мати також числову позначку 20, 

а земна поверхня має меншу числову позначку, то для спорудження дороги землю 

потрібно підсипати, а отже, зліва на плані до дороги примикає укіс насипу. 
Звідси логічно 

випливає, що на бровці 
дороги повинна бути 

точка, в якій укіс виїмки 

переходить в укіс насипу і 
навпаки. Зрозуміло, що це 
точка перетину бровок 
дороги із земною 

поверхнею. На рис. 3.15 

дані точки позначені 
літерами А і Б. Точки А і Б 

називають точками 

нульових робіт. Отже, 
точки нульових робіт – 

це точки перетину ліній контура споруди із земною поверхнею. В цих точках 

ніяких земляних робіт не виконують, укіс виїмки переходить в укіс насипу і 
навпаки. Проте слід зазначити, що не тільки укіс виїмки переходить в укіс насипу 
в точці нульових робіт, а можуть однотипні укоси переходити один  в одний. 

Детальніше про це буде сказано нижче. 

Рис. 3.14. Побудувати межі земляних робіт укосів 

горизонтального полотна дороги 

Рис. 3.15. Визначення точок нульових робіт та типів укосів 

(перший етап розв’язування задачі з початковою умовою на 

рис. 3.14) 
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Визначивши точки А і Б нульових робіт, в укосах виїмки проводимо смуги 

під кювети (рис. 3.15), до яких вже будуть прилягати укоси виїмки. Кювети 

виконують з метою відводу води з укосів виїмки, наприклад під час дощу, щоб 

вода не потрапляла на полотно дороги. 

На рис. 3.15 в межах плану маємо, що до полотна дороги з двох боків 
примикають два укоси насипу і два укоси виїмки. В кожному укосі проводимо 

ЛНУ перпендикулярно до бровки дороги в укосах насипу і до лінії контура 
кювети в укосах виїмки. Потім градуюємо ЛНУ площин. Оскільки уклони всіх 

укосів 1:1, то відстань між цілочисельними значеннями числових позначок ЛНУ 

(інтервал ЛНУ) буде складати 1 м (рис. 3.15). 

Завершальний етап 

побудов показано на рис. 
3.16. Через точку ЛНУ з 
цілими числовими 

позначками проводимо 

відповідні горизонталі 
укосів, тобто градуюємо 

укоси насипу та виїмки. 

Далі для визначення лінії 
перетину укосів із земною 

поверхнею знаходимо 

точки перетину 
горизонталей укосів із 
горизонталями земної 
поверхні, що мають 

однакові числові позначки. Через отримані точки проводимо плавну лінію або 

з’єднуємо спільні точки відрізками ламаної лінії і проводимо дані лінії в точки 

нульових робіт. Для укосів виїмки ці точки перемістилися на смугу кювету. Лінії 
перетину земляних укосів із земною поверхнею називають межами земляних 

робіт. Після визначення меж земляних робіт земляні укоси зображають 
штриховкою паралельними короткими та довгими лініями, так званими 

бергштрихами. Бергштрихи проводять з верхньої кромки укосу 

перпендикулярно до його горизонталей і в бік горизонталей з меншою числовою 

позначкою. Для укосів виїмки верхньою кромкою є межа земляних робіт, а для 
укосів насипу – лінія контура споруди, до якої примикає укіс насипу. Бергштрихи 

показують напрям ЛНУ даної площини земляних укосів, тобто вони проводяться 
паралельно до ЛНУ. 

В точках нульових робіт не тільки укіс виїмки може переходити в інший тип 

укосу – укіс насипу, але і однотипні укоси можуть переходити один в одний. На 

Рис. 3.16. Визначення меж земляних робіт укосів 

(завершальний етап розв’язування задачі з початковою 

умовою на рис. 3.14) 
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рис. 3.17 показано, що до горизонтального полотна дороги примикають три 

різних, проте однотипних укоси насипу (з одного боку полотна дороги), а на рис. 
3.18 – три укоси виїмки.  

Слід зазначити, що 

задачі на побудову меж 

земляних робіт укосів треба 
починати розв’язувати із 
знаходження саме точок 
нульових робіт. 

Якщо в межах плану, 
зображеного на кресленні, 
немає точок нульових робіт, 
то це означає, що до споруди 

примикає тільки один укіс: 
або укіс насипу,або укіс 
виїмки. Так, на рис. 3.19 до 

полотна дороги прилягає 
тільки один укіс – укіс 

насипу, а на рис. 3.20 – 

також один укіс – укіс 

виїмки. 

Розглянемо приклади на 
побудову меж земляних робіт 
укосів, що примикають до 

нахиленого полотна дороги. 

На рис. 3.21 показано таку 
побудову, уклон полотна 

дороги 1:3, уклон укосів 1:1, 

ширина смуг під кювети 0,5 м. 

Точки нульових робіт можна 
визначити різними способами, наприклад, способом профілю, як це показано на 
рис. 3.11, провівши допоміжну вертикальну площину через бровку полотна 
дороги. На рис. 3.21 точки нульових робіт С і D визначені способом 

горизонталей. За цим способом будують лінію перетину площини, що проходить 
через полотно дороги, із земною поверхнею. Для цього знаходять точки перетину 
горизонталей полотна дороги з горизонталями земної поверхні, що мають 
однакові числові позначки. Через знайдені точки проводять шукану лінію 

Рис. 3.17. Побудова меж земляних робіт трьох укосів насипу, 

що примикають до горизонтального полотна дороги 

Рис. 3.18. Побудова меж земляних робіт трьох укосів виїмки, 

що примикають до горизонтального полотна дороги 

Рис. 3.19. Побудова меж земляних робіт укосу насипу, що 

примикає до горизонтального полотна дороги (в межах 

плану відсутні точки нульових робіт) 
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перетину і визначають точки С  і D, в яких ця лінія перетинає бровки полотна 
дороги. Потім аналогічно 

тому. як це визначено для 
задачі на рис. 3.15, 

встановлюємо, що справа від 

точок нульових робіт до 

дороги примикають укоси 

виїмки, а зліва – укоси насипу. 
Наступний етап – це 

градуювання укосів, заданих 

прямими загального 

положення та величиною 

уклону площини укосів, що 

розглядалося в 2.2.2. Звернемо 

увагу на деякі особливості в 
градуюванні укосів насипу та 
виїмки. В укосах насипу із 
двох можливих горизонталей з 
числовими позначками 16 і 17 

спочатку проводять 
горизонталь з меншою 

числовою позначкою, що є 
дотичною до горизонталі конуса, всі точки якої та центр мають числові позначки 

горизонталі, яку потрібно провести, тобто 16, а вершина цього конуса 
знаходиться в точці на бровці з числовою позначкою 17. Радіус горизонталі 
конуса визначаємо за формулою (2.2): 

мlhR 11)1617( =⋅−=⋅=  

Побудову горизонталі укосу насипу з числовою позначкою 16 показано на 
плані (рис. 3.21) і проілюстровано на 
наочному зображенні (рис. 3.22). 

Щодо градуювання укосу виїмки, 

то тут з двох можливих горизонталей 19 

та 20 спочатку проводять горизонталь з 

більшою числовою позначкою, тобто 

навпаки порівняно з укосом насипу. Це 
необхідно постійно враховувати, 

градуюючи той чи інший тип земляних укосів. Горизонталь з більшою числовою 

є дотичною до горизонталі конуса з вершиною в точці з меншою числовою 

Рис. 3.20. Побудова меж земляних робіт укосу виїмки, що 

примикає до горизонтального полотна дороги (в межах 

плану відсутні точки нульових робіт) 

Рис. 3.21. Побудова меж земляних робіт укосів, що 

примикають до нахиленого полотна дороги 

Рис. 3.22. Побудова на наочному зображенні 

горизонталі 16 в укосі насипу (доповнення до 

рис. 3.21) 
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позначкою 19, причому сам конус є перевернутим з основою зверху, а 
горизонталь конуса і її центр мають числові позначки горизонталі, яку потрібно 

спочатку провести в укосі виїмки, тобто 20. Радіус цієї горизонталі конуса також 

визначаємо за формулою (2.2): 

мlhR 11)2019( =⋅−=⋅=  

Побудову горизонталі укосу виїмки з 
числовою позначкою 20 показано на плані 
(3.21) і проілюстровано на наочному 

зображенні (рис. 3.23). 

Після того, як в укосах побудовано 

по одній горизонталі можна 
перпендикулярно до них провести ЛНУ 

площин земляних укосів, які градуюють, і 
через знайдені точки з цілими числовими 

позначками провести горизонталі укосів. Потім аналогічно до рис. 3.15 будують 
межі земляних робіт укосів і виконують штриховку отриманих укосів. 
Бергштрихи проводять не перпендикулярно до меж земляних робіт, а 
перпендикулярно до горизонталей укосів або паралельно до ЛНУ площин укосів. 

Якщо точок нульових 

робіт на плані в межах 

креслення немає, то це 
означає, що до споруди 

примикає або тільки укіс 
виїмки, або тільки укіс 
насипу. Так, на рис. 3.24 

до полотна дороги 

прилягає тільки укіс 
насипу, а на рис. 3.25 – 

тільки укіс виїмки. 

Треба звернути ще 
раз увагу на особливості 

проведення 
горизонталей в цих 

укосах. При наявності 
декількох точок 
нульових робіт (рис. 

3.26) здійснюється в цих точках перехід укосів виїмки в укоси насипу і навпаки. В 

крайніх на плані укосах (рис. 3.26) горизонталі проведено паралельно до 

Рис. 3.23. Побудова на наочному зображенні 

горизонталі 20 в укосі виїмки (доповнення до 

рис. 3.21) 

Рис. 3.24. Побудова меж земляних робіт укосу насипу, що 

примикає до нахиленого полотна дороги (в межах плану 

відсутні точки нульових робіт) 

Рис. 3.25. Побудова меж земляних робіт укосу виїмки. що 

примикає до нахиленого полотна дороги (в межах плану відсутні 

точки нульових робіт) 
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горизонталей укосів, побудованих в центральній частині плану, оскільки 

горизонталі в різних, проте однотипних укосах, паралельні між собою, якщо 

укоси мають однакову 
величину уклону. Це 
значно полегшить 
градуювання укосів без 
проведення в них 

горизонталей конусів. 
Розглянемо приклади 

побудови меж земляних 

робіт суміжних земляних 

укосів, які примикають до 

споруди. 

На рис. 3.27 наведено графічну умову задачі на визначення меж земляних 

робіт будівельного майданчика, уклон земляних укосів 1:1, ширина смуг під 

кювети 0,5 м. На рис. 3.29 наведено вже розв’язану задачу з побудованим 

поперечним профілем 1-1 земної поверхні і будівельного майданчика з укосами. 

На рис. 3.28 показані проміжні 
результати: визначені точки 

нульових робіт – це точки А і 
Б, зліва від них до майданчика 
прилягають три укоси насипу, 
а справа – три укоси виїмки, 

що примикають до кювету, 
контури якого зображені. Крім 

цього, на даному рисунку 

показано побудову ліній 

перетину укосів між собою. 

Детальніше зупинимося на цих 

побудовах. Виконаємо 

градуювання укосів. Оскільки 

сторони майданчика є горизонталями укосів з числовими  позначками 40 м, то 

проводимо ЛНУ перпендикулярно до сторони контура майданчика в кожному із 6 

укосів. Градуюємо ЛНУ з урахуванням типу укосів. Потім в укосах насипу 

проводимо горизонталі з числовою позначкою 37, а в укосах виїмки – горизонталі 
з числовою позначкою 43 для визначення точки, через яку проходить лінія 
перетину двох суміжних укосів. Друга точка знаходиться в точці перетину сторін 

контура майданчика. 

Рис. 3.26. Побудова меж земляних робіт трьох укосів, що 

примикають до нахиленого полотна дороги 

Рис. 3.27. Побудувати межі земляних робіт укосів 

будівельного майданчика 
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Через указані точки проводимо так звану «теоретичну» лінію перетину 

суміжних укосів за умови, що 

укоси безмежні і не 
обмежуються земною 

поверхнею. Ця «теоретична» 

лінія перетину в укосах насипу 
проходить через точки перетину 
горизонталей суміжних укосів з 
числовими позначками 37 і 40, а 
в укосах виїмки – через точки 

перетину горизонталей суміжних 

укосів з числовими позначками 

40 і 43. 

В дійсності «теоретична» 

лінія обмежується перетином 

укосів із земною поверхнею. Для 
її визначення будують межі земляних робіт укосів. Так, на рис. 3.28 межа 
земляних робіт верхнього укосу насипу перетинає «теоретичну» лінію в точці В, 

яка і визначає дійсну величину лінії перетину верхнього і розміщеного зліва 
укосів. Вона виділена на плані потовщеною лінією. Побудувавши межу земляних 

робіт нижнього укосу, знаходимо точку Г, що визначає дійсну величину лінії 
перетину нижнього і розміщеного зліва укосів. 

Аналогічним чином знаходимо точки Д і Е, які визначають дійсну величину 
ліній перетину суміжних укосів виїмки. 

На рис. 3.29 показано кінцевий результат розв’язування даної задачі на плані. 
Крім того, побудовано профіль у напряму 1-1 земної поверхні і будівельного 

майданчика з укосами. Позначена під профілем 1-1 графа «Відмітки землі» - це 
верхня графа сітки профілю, що є низкою горизонтально розміщених граф (в 
даному прикладі інші графи не показані), кількість і розміри яких залежать від 

призначення профілю та області його застосування. Слід зазначити, що слово 

«відмітка» часто вживається замість терміну «числова позначка». 

У графі «Відмітки землі» записують числові позначки точок горизонталей 

земної поверхні, в яких вони перетинають на плані слід вертикальної площини, 

проведеної у напрямку 1-1. Ці точки зазначені символами «•», за якими будують 
профіль земної поверхні. Символами «(•)» зазначені точки, за якими будується 
профіль будівельного майданчика з укосами. 

Верхню горизонтальну лінію сітки профілю приймають за базу профілю, від 

якої по вертикалі відкладають відрізки прямих, що відповідають різниці числових 

позначок точок землі, зафіксованих на напрямі 1-1, та умовної відмітки бази  

Рис. 3.28. Побудова точок нульових робіт та ліній 

перетину суміжних укосів (перший етап розв’язування 

задачі з початковою умовою на рис. 3.27) 
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Рис. 3.29. Побудова меж земляних робіт укосів та профілю 1-1 земної поверхні і будівельного 

майданчика з укосами (завершальний етап розв’язування задачі з початковою умовою на 

рис. 3.27) 
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профілю. Умовну відмітку бази профілю вибирають таким чином, щоб зручно 

було відкладати вертикальні відстані, а лінія профілю не виходила за межі 
відведеного місця на кресленні. В даній задачі умовна відмітка бази профілю 

дорівнює 37.0 м – це числова позначка горизонтальної площини, від якої 
відкладають відрізки прямих при побудові профілю земної поверхні. Ця величина 
вибрана таким чином: найменша числова позначка горизонталі земної поверхні, 
що перетинає слід вертикальної площини по напрямку 1-1 є 38.0 м. Тому умовну 

відмітку бази профілю беремо на 1 м меншою, тобто 37.0. 

Потім виконуємо такі побудови: 

1. Зазначаємо на плані точки перетину горизонталей земної поверхні з 
напрямом 1-1. Ці точки позначені «•». 

2. Відстані між зазначеними точками переносимо на базу профілю. 

3. У графі «Відмітка землі» над поділками, що відповідають зазначеним 

символам «•», вписуємо числові позначки 38.0, 39.0 … 43.0 точок перетину 
горизонталей земної поверхні з напрямом 1-1. 

4. Від бази профілю відкладаємо в прийнятому вертикальному масштабі 
відрізки, що дорівнюють різниці числових позначок точок землі та умовною 

відміткою бази профілю, тобто 38.0-37.0, 39.0-37.0 … 43.0-37.0. Відзначимо, що 

вертикальний масштаб можна вибирати більшим за горизонтальний (за масштаб 

плану), чим досягається підвищення точності розв’язування та збільшення 
виразності креслення. В даній задачі вертикальний масштаб дорівнює масштабу 
плану. 

5. Отримані на вертикальних відрізках профілі точок землі сполучаємо 

плавною лінією або відрізками прямої лінії, які утворюють шуканий профіль 
земної поверхні в заданому напрямку 1-1. 

6. Будуємо за зазначеними на плані точками «(•)» профіль будівельного 

майданчика з укосами. Записуємо на профілі 1-1 числову позначку 40.0 

горизонтального будівельного майданчика, виконуємо штриховку профілю 

земної поверхні після спорудження на ній будівельного майданчика, а також 

укосу насипу, як засипку. 
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Лекція 4. Взаємний перетин поверхонь 

4.1. Визначення точок нульових робіт 
4.2. Побудова меж земляних робіт греблі 
4.3. Побудова меж земляних робіт будівельного майданчика 
 

В меліоративних та гідротехнічних спорудах часто зустрічаються 
різноманітні поверхні, що перетинаються між собою. Крім того, ці поверхні 
перетинаються і з земною поверхнею. 

Побудова лінії взаємного перетину двох поверхонь у проекціях з числовими 

позначками, як і при перетині двох площин, поверхні з площиною, ґрунтується на 
методі допоміжних січних площин. 

При побудові в проекціях з числовими позначками лінії перетину двох 

поверхонь допоміжними площинами є горизонтальні площини, які перетинають 
дані поверхні по їх горизонталях. Точки перетину горизонталей однієї поверхні з 
горизонталями другої, що мають однакові числові позначки, будуть точками 

шуканої лінії взаємного перетину поверхонь. Практично допоміжні січні 
площини тільки припускаються, а на планах проводять або використовують 
готові горизонталі поверхонь. 

Порядок побудови лінії взаємного перетину поверхонь такий: 

1. Провести проекції горизонталей обох поверхонь, якщо горизонталей на 
плані не дано. 

2. Зафіксувати точки перетину горизонталей першої поверхні з 
горизонталями другої, що мають однакові числові позначки. 

3. Одержані точки послідовно сполучити лінією, яка і буде шуканою лінією 

взаємного перетину поверхонь. 
Таким чином, побудова лінії перетину поверхонь в проекціях з числовими 

позначками полягає в проведенні горизонталей цих поверхонь та визначенні 
точок перетину горизонталей, що мають однакові числові відмітки. 

 

4.1. Визначення точок нульових робіт 
Побудову меж земляних робіт починають з визначення точок нульових робіт 

– точок перетину лінії контура споруди із земною поверхнею. Тому, перш ніж 

приступити до побудови лінії взаємного перетину поверхонь, слід розглянути 

відомі способи знаходження точок нульових робіт. 
На рис. 3.11 точку перетину прямої лінії із земною поверхнею визначено 

способом профілю. На рис. 3.15 точки нульових робіт знайдено просто – це точки 

перетину горизонтально розміщених бровок полотна дороги, що мають числову 
позначку  20,  з  горизонталлю  20  земної  поверхні.  При    дробовій       числовій 

позначці горизонтальної ділянки споруди (рис. 4.1) для визначення точок 
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нульових робіт потрібно 

застосовувати або спосіб 

профілю, або спосіб 

пропорційного ділення відрізка 
лінії контура споруди, що 

знаходиться в межах точок 
перетину цієї лінії із 
горизонталями земної поверхні 
із цілочисельними позначками. 

На рис. 4.1 точка нульових робіт 
К27.4 верхньої бровки дороги 

визначена способом профілю, а 
точка Т27.4 нижньої бровки дороги – пропорційним діленням відрізка С27D28 на 
десять рівних частин. Графічну побудову точки К27.4 виконано аналогічно до того, 

як показано на  рис. 3.11. Відмінність полягає в тому, що бровка дороги є 
горизонтальною прямою, тому і профіль бровки буде розміщений паралельно до 

х1 на відстані 0,4 м. 

Розглянемо знаходження точок нульових робіт, якщо лінія контура споруди є 
прямою загального положення. На рис. 4.2 показано три способи визначення 
точок нульових робіт на прикладі перетину бровок нахиленої частини полотна 
дороги із земною поверхнею. 

Перший спосіб полягає в тому, що через бровку а проводиться допоміжна 
січна площина. Вона задається горизонталями 22 та 21, які проведені через точки 

бровки з числовими позначками 22 та 
21 до їх перетину на плані в точках А21 

та В22 горизонталями земної поверхні, 
що мають такі ж числові позначки. 

Проекція А21В22 лінії перетину 

допоміжної площини із земною 

поверхнею перетинає на плані лінію 

бровки а в точці К, яка є проекцією 

шуканої точки перетину бровки а із 
земною поверхнею, тобто точка К – 

точка нульових робіт на бровці а. 

Існує інший спосіб знаходження 
точок нульових робіт, при якому 

шукана точка К перетину бровки а із 
земною поверхнею знаходиться як 

Рис. 4.1.  Визначення точок нульових робіт 

способом профілю та прямо пропорційного ділення 

Рис. 4.2. Визначення точок нульових робіт 

способом допоміжних площин, побудови меж 

земляних робіт та профілю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

точка перетину лінії межі земляних робіт укосу α з лінією бровки а. Площина 
укосу α перетинає земляну поверхню на плані по лінії LEF, але лінія EF 

перетинає бровку а в точці К, яка є проекцією точки нульових робіт на бровці а. 

За третім способом точка нульових робіт на бровці б визначена способом 

профілю. Цей спосіб, як і описаний на рис. 3.11, полягає у побудові профілю 

бровки б та земної поверхні при проведенні вертикальної січної площини через 
бровку б. 

Вертикальний масштаб при побудові профілю збільшений у 2 рази порівняно 

з масштабом плану. В системі площин проекцій 
20

1
π

π
x  від осі х1 відкладаємо 

відрізки, що дорівнюють різниці числових позначок точок М22, D22, N21, C20 та 

числової позначки горизонтальної площини π20, що дорівнює 20. Лінія NM  - 

профіль земної поверхні (виділено штриховою лінією), лінія DC  - профіль бровки 

б. Точку R перетину одержаних профілів NM  та DC  переносимо (показано 

стрілкою) на бровку б на плані і 
отримаємо шукану точку R, яка є 
проекцією точки нульових робіт 
на бровці б. В точці R бровка б 

перетинає земну поверхню. 

Ще один спосіб, поширений 

на практиці, називається способом 

горизонталей. Його застосування 
показано на рис. 3.21, де точки 

нульових робіт С і D нахилених 

бровок дороги визначені як точки, 

в яких лінія перетину земної 
поверхні із площиною, що 

проходить через полотно дороги, 

перетинає бровки дороги. 

На рис. 3.15, 3.21, 4.1, 4.2 

бровки споруд прямолінійні. Але 
на практиці доводиться 

зустрічатися і з криволінійними 

бровками. Тому розглянемо спосіб 

визначення точки перетину кривої 
лінії із земною поверхнею. 

На рис. 4.3 показано визначення точки перетину кривої лінії А9В12 із земною 

поверхнею способом профілю. Для цього криву лінію розміщують в проекціюючу 

Рис. 4.3. Визначення точки перетину криволінійцої 

лінії із земною поверхнею способом профілю 
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поверхню α (на рис. 4.3 позначено слід α  цієї поверхні). Потім поверхню α 

розгортають (випрямляють), при цьому профіль земної поверхні будують по 

кривій  А9В12, довжину якої визначають наближено шляхом заміни кривої лінії 
ламаною, яка вписана в цю криву, та вимірюванням довжини відрізків цієї 
ламаної лінії. Для зменшення похибки відрізки ламаної беруть такими, щоб вони 

мало відрізнялись за довжиною від дуг кривої, хордами якої є ці відрізки. 

Проводять базу профілю із умовною позначкою, що дорівнює 8, і будують 
розгорнутий профіль лінії та земної поверхні (виділено штриховкою). При 

побудові профілю кривої лінії умовно вважають, що числові позначки точок 
кривої лінії змінюються прямо пропорційно відстаням між ними. Відмічають 

точку K  перетину профілей і проекціюють її на базу профілю, одержуючи точку 

К. Вимірюють на базі профілю відрізок, що дорівнює відстані між точками А та К. 

Його довжину на плані відкладають від точки А по довжині кривої лінії і 
визначають точку К. 

Точка К – це проекція точки перетину кривої із земною поверхнею. 

Визначається у разі потреби видимість кривої. 
При визначенні точки перетину кривої лінії з топографічною поверхнею на 

плані можна зазначені на рис. 4.3 графи не будувати, а на плані накреслити тільки 

базу профілю, вказавши її умовну позначку, а також профілі лінії на земній 

поверхні. 
Крім способу профілю, для визначення точок нульових робіт споруди з 

криволінійною лінією контура, часто застосовують і спосіб горизонталей, що 

розглянутий на рис. 3.21 для прямолінійної 
бровки. 

На рис. 4.4 способом горизонталей 

побудовані точки нульових робіт А і Б 

криволінійних бровок нахиленого полотна 
дороги. Точки А і Б – точки перетину бровок 
дороги з лінією перетину площини, що 

проведена через полотно дороги, із земною 

поверхнею. 

Інші способи – січних площин 

(поверхонь) і побудови меж земляних робіт 
– для криволінійної лінії контура споруди є 

менш поширеними. 

На рис. 4.5 показано визначення точок 
нульових робіт та меж земляних робіт на 

криволінійній нахиленій ділянці дороги. Уклони укосів 1:1. 

Рис 4.4. . Визначення точок нульових 

робіт криволінійних бровок нахиленого 

полотна дороги способом горизонталей 
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Точки нульових робіт 
К і Т бровок  полотна 
дороги визначені 
способом профілю. Більш 

детально це показано на 
рис. 4.6. 

Частина споруди 

розміщена у виїмці, тому 
для стоку дощових і талих 

вод робиться, як правило, 

кювет. Для цього на рис. 
4.5 креслять смугу 

шириною 0,5 м, від якої 
будують укоси виїмки. 

Поверхні укосів, що є 
криволінійними по-  

верхнями однакового 

уклону, розглянуті на рис. 

2.16. Горизонталі укосів 
будують аналогічно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.5. Визначення точок нульових робіт та меж земляних робіт 

укосів, що примикають до криволінійної нахиленої ділянки 

дороги 

Рис. 4.6. Визначення точок нульових робіт 

способом профілю (доповнення до рис. 4.5) Рис. 4.7. Визначення точок перетину 

горизонталей 17 і 18 укосів із земною 

поверхнею (доповнення до рис. 4.5) 
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прикладу, що розглянутий на рис. 2.17, з урахуванням особливостей побудови 

горизонталей в укосах насипу та виїмки, показаних на рис. 3.22 та рис. 3.23. В 

укосах насипу та виїмки горизонталі укосів є дотичними до горизонталей (кіл) 

прямих кругових конусів, радіуси яких визначають за формулою (2.2), причому в 
укосах виїмки конуси є повернутими вершинами вниз, а основами уверх. 

На рис. 4.7 показано побудову точок перетину горизонталей 17 укосів насипу 
та горизонталей 18 укосів виїмки із земною поверхнею. Кола конусів, до яких ці 
горизонталі є дотичними, на рис. 4.5 не показано, а на рис. 4.7 зображено 

штриховою лінією. 

Наведемо приклади розв’язування задач на перетин поверхонь, що мають 
практичне значення. 

 

4.2. Побудова меж земляних робіт греблі 
На рис. 4.8 показано побудову меж земляних робіт греблі, гребінь якої є 

горизонтальним майданчиком з дробовою числовою позначкою 32.4. В’їзди на 
греблю: в лівій частині креслення – прямолінійний нахилений, в правій частині 
креслення – криволінійний нахилений, їх уклони – 1:7. Земляні укоси греблі 
мають уклони: верхній – 1:3, нижній – 1:1.5. Радіус заокруглення криволінійного 

в’їзду мR 0.25= . Уклони укосів в’їздів – 1:1.5, ширина смуг під кювети дорівнює 

1,5 м. 

Послідовність розв’язування задачі: 
1. Визначаємо точки нульових робіт. Спочатку знаходимо точки В та С 

нульових робіт верхньої бровки греблі способом профілю (профіль земної 
поверхні тут і далі виділено штриховкою). На плані з точок В та С проводимо 

пряму лінію перпендикулярно до бровки греблі і зазначаємо на нижній бровці 
точки N та L. Лінії BN та CL є межами гребня греблі. Зліва від лінії BN та справа 
від лінії CL починаються нахилені в’їзди на греблю. Потім визначаємо точки А та 
D нульових робіт на нижніх бровках в’їздів на греблю. Вони також визначені 
способом профілю. 

У точках А, В, С, L на плані укоси насипу переходять в укоси виїмки. 

2. З точки  А, В, С, L поруч з розміщеними горизонталями земної поверхні 
проводимо лінії, що обмежують смуги під кювети, які проводимо паралельно 

бровкам в’їздів на відстані 1.5 м. 

3. Визначаємо межі земляних робіт укосів греблі, попередньо 

проградуювавши кожний з укосів. 
Горизонталь 32 верхнього укосу розміщена від верхньої бровки гребеня 

греблі, що має числову відмітку 32.4, на відстані, що згідно з (1.1) дорівнює 
мhlx 2.10.3)0.324.32( =−== . Горизонталь 32 нижнього укосу розміщена від нижньої  
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бровки гребеня греблі на відстані мhlx 6.05.1)324.32( =−== . Горизонталі 

верхнього та нижнього укосів, що мають послідовні цілочисельні відмітки, 

знаходяться одна від одної на відстані, що дорівнює інтервалам укосів, тобто 

відповідно 3 м та 1,5 м. 

Відзначимо, що нижній укіс греблі прилягає не тільки до гребеня греблі, але і 
до нижніх бровок в’їздів на греблю, тобто розпадається на три: основний і два 
невеликих за площею укосів α та β, які прилягають до лінії AN (укіс α) та по лінії 
LD (укіс β) до нижніх бровок в’їздів. Укіс α прилягає до нахиленої прямолінійної 
нижньої бровки в’їзду на греблю, а укіс β – до нахиленої криволінійної нижньої 
бровки в’їзду. 

Побудуємо лінію перетину укосу α з 
основним укосом – нижнім укосом греблі 
– та із земною поверхнею. Детально 

побудови показано на рис. 4.9. 

Спочатку будуємо теоретичну лінію 

перетину укосу α та основного укосу. 
Точка N належить двом укосам водночас і 
через неї проходить лінія їх перетину. 
Друга точка F знайдена в перетині 
горизонталей 32 укосів α та основного. 

Для проведення горизонталі 32 в укосі α 

умовно продовжуємо нижню бровку в’їзду 

і позначаємо на ній точку Е з числовою 

позначкою 32 (горизонталь 32 цього в’їзду 
позначена штриховою лінією). З точки Е 

проводимо лінію EF, яка є горизонталлю 

32 укосу α, паралельно горизонталі 32.4 

цього укосу. Останню горизонталь 
проведено з точки N дотично до 

горизонталі конуса з числовою позначкою 

32.4, вершина якого знаходиться в точці 
нижньої бровки в’їзду з числовою позначкою 33. Горизонталь конуса згідно з 
(2.2) має радіус мlhR 9.05.1)4.3233( =⋅−=⋅= . Лінія NF і є теоретичною лінією 

перетину укосів α та основного. 

Далі будуємо лінію перетину укосу α із земною поверхнею. Вона проходить 
через точку А та точку перетину горизонталей 32.4 укосу α та земної поверхні 
(горизонталь 32.4 земної поверхні додатково побудована на плані), а також точку 

перетину горизонталей 32 укосів α та основного. Остання точка знаходиться за 

Рис. 4.9. Побудова меж земляних робіт 

укосу  α   (доповнення до рис. 4.8) 
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межами укосу α. Ця лінія перетинає NF в точці, в якій водночас перетинаються 
межі земляних робіт укосів α та основного, а також  їх лінія перетину. Таким 

чином, остаточно визначені контури укосу α та основного укосу в лівій його 

частині. 
Аналогічно визначаємо лінію перетину 

укосу β, який є криволінійною поверхнею 

однакового уклону, з основним укосом, що 

детально показано на рис. 4.10. Виконано ті 
самі побудови, що і при побудові лінії 
перетину укосу α з основним укосом, за 
винятком того, що горизонталі укосу β 

проведені не прямими лініями, а кривими, як 
на рис. 4.5 (LM – теоретична лінія перетину 
укосу β та основного укосу). 

4. Градуюємо полотно в’їздів. 
Горизонталі полотна в’їздів з числовою 

позначкою 33 будуть знаходитись від лінії 
меж гребеня греблі з числовою позначкою 

32.4 на відстані, виміряній по осі в’їздів, що 

дорівнює згідно з (1.1) ělhx 2.47)4.3233( =⋅−=⋅= , де l = 7 м – інтервал полотна 

в’їздів. 
Горизонталі полотна в’їздів, що мають послідовні цілочисельні позначки, 

будуть розміщені одна від одної на відстані, що виміряна по осі в’їздів і дорівнює 
інтервалу, тобто 7 м. 

5. Градуюємо бокові укоси виїмки в’їздів аналогічно прикладам, розглянутим 

на рис. 3.21 та 4.15, причому укоси виїмки прямолінійного в’їзду будуть 
площинами, а укоси виїмки криволінійного в’їзду – криволінійними поверхнями 

однакового уклону. 
 

4.3. Побудова меж земляних робіт будівельного майданчика 
На рис. 4.11 визначені межі земляних робіт горизонтального будівельного 

майданчика з числовою позначкою 60 м та нахиленим в’їздом, який складається з 
криволінійної та прямолінійної ділянок. Уклони укосів: насипу – 1:1.5, виїмки – 

1:1, уклон в’їзду – 1:6, ширина смуг під кювети становить 1.5 м. 

Пояснення до розв’язування даної задачі 
1. Градуювання укосів 1, 9 та 6, 10 насипу, градуювання укосів 2, 11 та 4, 5 

виїмки, а також побудова ліній перетину зазначених укосів між собою та із 
земною поверхнею виконано аналогічно до прикладу на рис. 3.29. 

Рис. 4.10. Побудова меж земляних робіт 

укосу    (доповнення до рис. 4.8) 
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2. Градуювання укосу 3 та визначення ліній перетину його з укосами 4 та 11 

виконано аналогічно до прикладу, що показаний на рис. 3.13. проте в прикладі на 
рис. 3.12 перетинаються укоси насипу, а в даному прикладі – укоси виїмки, і укіс 
3 є поверхнею прямого кругового конуса, розміщеного вершиною донизу. 

Кутові точки ліній перетину укосу 3 з укосами 4 та 11 знаходяться за 
аналогією до прикладу, зображеного на рис. 3.13 – горизонталі укосу 3 

продовжено до перетину з наступною горизонталлю земної поверхні. 
3. Укоси 7 та 8 насипу нахиленого в’їзду є поверхнями однакового уклону, 

градуювання і перетин яких з земною поверхнею виконаємо аналогічно рис. 3.21 

та 4.5. 

Побудова ліній перетину укосів 7 та 10, а також укосів 8 та 9 полягає у 
визначенні точок перетину горизонталей суміжних укосів, що мають однакові 
числові позначки. Кутові точки ліній перетину суміжних укосів визначаємо 

аналогічно до прикладу на рис. 3.29. 
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Лекція 5. Основні положення і принципи роботи системи AutoCAD 

5.1. Головне вікно AutoCAD 

5.2. Інструменти забезпечення точності побудов 

5.3. Простановка розмірів 

 

5.1. Головне вікно AutoCAD 

 Головне вікно, яке з’являється на екрані під час запуску AutoCAD 

(рис.5.1), складається з: 

� рядка падаючих меню (розміщується у верхній частині вікна); 

� панелей інструментів: 

 а) стандартної панелі інструментів - другий рядок; 

 б) рядок властивостей об’єктів - третій рядок; 

 в) панелей різних інструментів - стовбці зліва на екрані; 

� рядка стану - нижній рядок; 

� вікно командних рядків - відразу перед рядком стану; 

� необов’язкового екранного меню - стовбець справа; 

� графічного поля, що займає решту вікна AutoCAD. 

 

Рядок падаючих меню 

       В  ньому  розміщені  згруповані  за  функціональними  ознаками  

команди AutoCAD.  Стандартний  вигляд  рядка  падаючого  меню  

складається  з   назв розділів меню (рис.1). Ми будемо користуватися такими 

найменування розділів: 

 

Панелі інструментів 

 Панелі інструментів -  це набори піктограм:  графічних елементів у 

вигляді прямокутників з малюнком.. Під час переміщення курсору по 

піктограмі в маленькому прямокутнику, що виникає під курсором, 

зображується назва команди, що поєднана з піктограмою. Для виклику 

команди потрібно клацнути лівою клавішею миші по вибраній піктограмі на 

панелі. 

 

А. Стандартна панель інструментів 

 Містить такі інструменти: 

1.  НОВИЙ - відкрити новий файл (креслення). 

2.  ВІДКРИТИ - відкрити існуючий файл. 

3.  ЗБЕРЕГТИ - зберегти файл. 

4.  ВІДМІНИТИ - відмінити останню дію. 

5.  ПОВТОРИТИ - відновити тільки що відмінену дію. 

6.  ОСВІЖИТИ ВСЕ - перекреслення всього зображення на екрані. 

7.  ЗУМІРОВАННЯ В РЕАЛЬНОМУ ЧАСІ - збільшення (зменшення) 

масштабу зображення в режимі реального часу. 

8.  ПОКАЖИ РАМКА - набір інструментів для задання різних способів 

збільшення (зменшення). 
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9.  ПОКАЖИ ПОПЕРЕДНІЙ - повернення до попереднього масштабу 

зображення. 
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Б. Рядок властивостей об’єктів 

 Створює та управляє шаром, кольором та товщиною ліній. Побудову 

графічних об’єктів доцільно виконувати на певному шарі. Шари в AutoCAD 

можна порівняти з прозорими аркушами кальки, які під час виконання 

креслень накладаються один на одний. Наприклад, можна створити окремий 

шар для розміщення осьових ліній і призначити йому голубий колір і тип 

ліній CENTER. З часом, якщо виникне потреба побудувати осьову лінію, 

потрібно переключитися на цей шар і почати креслення. Можна відключити 

видимість шару і працювати з іншими шарами, з яких складається креслення, 

що виконується. 

 

В. Панелі різних інструментів 

 За замовчуванням під час інсталяції AutoCADа встановлюються панелі 

управління. Це панелі СТАНДАРТНА і ВЛАСТИВОСТІ ОБ’ЄКТА у 

верхній частині екрана, а також панелі РИСУВАННЯ і РЕДАГУВАННЯ 

зліва від графічної зони екрана. Проте під час виконання креслення потрібно 

постійно мати можливість доступу до панелей ОБ’ЄКТНА ПРИВ’ЯЗКА і 

РОЗМІРИ, а також і до інших панелей. Крім того, часто доводиться 

змінювати кількість і місце розміщення панелей на екрані. 

 

  

 

Рядок стану 

В рядку стану відображаються координати перехрестя курсору і стан 

режимів креслення, таких як КРОК, СІТКА, ОРТО і інших. Включення або 

переключення  відповідних  режимів  відбувається  клацанням  показника   

по кнопці відповідного режиму або шляхом натискання функціональних 

клавіш клавіатури F3-F11. 

 

Вікно командних рядків 

В цьому вікні уводяться команди управління AutoCAD, їх параметри і 

виводиться інформація про реакцію системи на виконання операції. 

Додаткові запити, повідомлення про помилки або некоректно уведені дані 

також виводиться системою в це вікно. Користувачам, які починають 

працювати з Автокадом, потрібно частіше звертати увагу на це вікно, тільки 

таким чином можна навчитися грамотно працювати з командами, не 

плутаючись з параметрами, і швидко опанувати AutoCAD. 

 

Екранне меню 
Екранне меню за замовчуванням не виводиться на екран, проте його 

можна додатково встановити. Для цього потрібно з подаючого меню 

викликати команду СЕРВІС ⇒ НАСТРОЙКА. У відкритому діалоговому 
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вікні НАСТРОЙКА вибрати закладку ЕКРАН, в якій активізувати пункт 

„Екранне меню”. 

Екранне меню доповнює рядок падаючих меню, панелі різних 

інструментів, полегшує пошук та вибір команд, має можливість вибору 

параметрів команд. 

 

Графічне поле 

Процес побудови об’єктів виконується в графічному полі головного 

вікна екрана AutoCAD. Меж ця зона практично немає. В графічному полі 

можна виконати креслення, приміром , десятикілометрової греблі або  

мікроелементів в соті долі міліметра, виконуючи обидва креслення в 

масштабі 1:1. Для цього налаштовують графічне поле екрана так, щоб в 

ньому можна було побачити майбутнє креслення. Для цього встановлюють 

потрібні ліміти креслення з координатами Х, Y лівого нижнього та правого 

верхнього кутів графічного поля. Команду „ЛІМІТИ”  викликають з 

падаючого меню ФОРМАТ. За замовчуванням ліміти креслення 

відповідають розмірам формату А3. 

 

5.2. Інструменти забезпечення точності побудов 

 

5.2.1.Система координат 

 AutoCAD - векторний графічний редактор. Це означає, що всі об’єкти в 

ньому будуються з використанням методів аналітичної геометрії. Наприклад, 

для побудови відрізка потрібно вказати координати початкової та кінцевої 

точки. Система AutoCAD, прийнявши ці координати, визначає довжину і кут 

розміщення його в просторі або в площині. Визначивши ці дані, AutoCAD 

будує об’єкт на екрані і записує уведені дані в свою внутрішню базу. 

Аналогічно  виконуються побудова, редагування і зберігання всіх об’єктів. 

Таким чином, головне, на чому ґрунтується вся система точних побудов, - це 

те, що будь-яке креслення будується в певній системі координат. З 

двохмірною графікою, тобто з плоскою системою креслення, пов’язані 

декартова (прямокутна) і полярна система координат. 

 

5.2.2.Декартова система координат 

 В декартовій системі значення координат будь-якої точки на площині 

пов’язані з її положенням відносно двох взаємно перпендикулярних осей x, y. 

На рис. 5.2 точка А має координати: xА = 5, yА = 3.  

 

 Вправа 1. Побудувати трикутник (рис. 5.3 ) за координатами його 

вершин: 

1.  Викликати команду «ВІДРІЗОК». 

2.  На запит першої точки уведіть «0, 0». 

3.  Натисніть клавішу «Enter». 

4.  На запит «Координати наступної точки» уведіть «65, 0». 
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5.  Натисніть клавішу «Enter».  

6.  На запит «Координати наступної 
точки» уведіть «30, 35). 

7.  Натисніть клавішу «Enter». 

8.  На запит «Координати наступної 
точки» уведіть «0, 0). 

9.  Два рази натисніть клавішу «Enter». 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.3.Полярна система координат 

 Визначення координат точок в 

полярній системі зводиться до знаходження 

двох параметрів точки: 

1.  Відстані від початку координат до точки. 

2.  Кута між нульовим напрямом полярної системи відліку і вектором, що 

направлений від початку координат до    точки, що уводиться. 

 Запис уводу полярних координат виконується таким чином: уводиться 

значення відстані, потім знак «<» 

(кутова дужка) і значення кута. Всі 

дані уводяться без проміжків між 

ними. 

 Щоб вказати точку А (рис. 

5.4,а) необхідно увести такі 

значення: 70 < 15. Координати 

точки Б (рис. 5.4,б): -70 < 15. 

Координати точки В (рис. 5.4,в   ): 

70 < -15. 

 В AutoCAD позитивний 

напрям кутів відраховується проти 

годинникової стрілки. 

 

 

5.2.4. Відносні координати 

 Виконання побудов за 

координатами не завжди є зручним. 

В більшості випадків на кресленні 

відомі абсолютні розміри об’єктів. 

Тому зручним є увід координат 

відносно раніше виведених. В цьому випадку початок координат як би 

 

 

    Рис. 5.2 . Положення точки в 

декартовій   системі    координат   

Рис. 5.3.  Побудова трикутника за  
абсолютними координатами його 

вершин 

             Рис. 5.4.  Увід полярних координат 
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переноситься в точку, яка буде виведена на попередньому кроці побудови 

креслення, і наступна координата буде відраховуватися від неї. 

 Для вводу відносних координат використовують символ @, що стоїть 

безпосередньо попереду координат. Цей символ уводиться з клавіатури 

комбінацією клавіш < Shift > + < 2 > в англійській розкладці клавіатури. 

 

5.2.5. Відносні декартові 
координати 

 Відносні декартові 

координати - це координати x і y, 

що відраховані від попередньої 

точки. Застосування їх є особливо 

зручним при побудові елементів 

креслення, що складаються з 

лінійних об’єктів, паралельних осям 

x і y. Такі лінії називаються 

ортогональними. 

 На рис. 5.5 показано декартові координати точки Б, обраховані 

відносно точки А. 

 Є ще одна перевага застосування символу @. Якщо якась команда 

запитує увід координат точки і в цей час увести символ @ без координат і 

натиснути клавішу <Enter>, то AutoCAD «пригадає» координату останньої 

точки, що уводилася, і курсор автоматично прив’яжеться до неї. 

 

 Вправа 2. Побудувати контур деталі «Вал» за розмірами рис. 5. 6: 

1.  Викличте команду «ВІДРІЗОК». 

2.  На запит першої точки уведіть координати точки А (60, 150), наприклад, 

при виконанні креслення на форматі А4, або клацнути у визначеному на 

око місці графічного поля екрана лівою кнопкою миші. 

3.  Натисніть клавішу «Enter». 

4.  На запит координати наступної точки Б уведіть @ 20,0. 

5.  Натисніть клавішу «Enter». 

6.  На запит координати наступної точки В уведіть @ 0, -10. 

7.  Натисніть клавішу «Enter». 

8.  На запит координати наступної точки В уведіть @ 0, 40. 

9.  Натисніть клавішу «Enter». 

10. На запит координати наступної точки уведіть символ @ без координат. 

11. Натисніть клавішу «Enter» (курсор переміститься в точку В). 

12. На запит координати наступної точки С уведіть @ 40, 0. 

13. Натисніть клавішу «Enter». 

14. На запит координати наступної точки С уведіть @ 0, 40. 

15. На запит координати наступної точки уведіть символ @ без координат. 

16.  Натисніть клавішу «Enter» (курсор переміститься в точку С). 

 

Рис. 5.5. Відносні декартові координати точки Б, 

обраховані відносно точки А 
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Рис. 5.6. Побудова контура деталі "Вал" відповідно до вправи 2 
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17.На запит координати наступної точки  D уведіть символ @ 40, -10. 

18.Натисніть клавішу «Enter». 

19.На запит координати наступної точки  D уведіть символ @ 0, 60. 

20.Натисніть клавішу «Enter». 

21.На запит координати наступної точки  С уведіть символ @ -40, -10. 

22.Натисніть клавішу «Enter». 

23.На запит координати наступної точки  В уведіть символ @ -40, 0. 

24.Натисніть клавішу «Enter». 

25.На запит координати наступної точки  Б уведіть символ @ 0, -10. 

26.Натисніть клавішу «Enter». 

27.На запит координати наступної точки  А уведіть символ @ -20, 0. 

28.Натисніть клавішу «Enter». 

29.На запит координати наступної точки  А уведіть символ @ 0, -20. 

30.Натисніть клавішу «Enter». 

31.Два рази натисніть клавішу «Enter». 

 В результаті виконання команд буде побудований контур деталі «Вал» 

(рис .5.6). 

 Увід відносних декартових координат застосовується в тому випадку, 

якщо відома координатна прив’язка наступної точки відносно попередньої. 

 

5.2.6. Відносні полярні координати 

 Відносні полярні координати на практиці також мають значно ширше 

застосування, ніж абсолютні. Зручні вони в тому випадку, якщо відомо 

відстань і кут до наступної точки відносно попередньої. 

 Увід відносних полярних координат також починається з символу @. 

Решта даних уводяться аналогічно уводу абсолютних полярних координат. 

  Вправа 3. Побудувати 

трикутник, що зображений на рис. 

5.7, який має розміри трикутника, 

наведеного на рис. 5.3: 

1.  Викликати команду 

«ВІДРІЗОК». 

2.  На запит першої точки уведіть 

«0, 0». 

3.  Натиснути клавішу «Enter». 

4.  На запит координати наступної 

точки уведіть «65 < 0». 

5.  Натиснути клавішу «Enter». 

6.  На запит координати наступної 

точки уведіть @ 49 < 135. 

7.  Натиснути клавішу «Enter». 

8.  На запит координати наступної точки уведіть @ 46 < -131. 

9.  Натиснути клавішу «Enter». 

10. Два рази натиснути клавішу «Enter». 

Рис. 5.7.  Побудова трикутника уведенням 

відносних полярних координат 
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 Зазначимо, що в результаті виконання команд буде побудований 

трикутник, наведений на рис. 5.7, який має ті ж розміри, що і трикутник, 

зображений на рис. 5.3. Тобто однакових результатів можна домогтися, 

використовуючи різні системи координат. 

 

5.2.7.Задання координат точок методом «напрям-відстань» 

 За цим методом значно зменшується увід потрібних для побудов 

координат. Суть його полягає в тому, що відносні координати уводяться 

комбінованим способом, за яким з клавіатури задається тільки значення 

відстані, а кут AutoCAD визначає автоматично за напрямом, що вказує 

курсор. 

 В цьому випадку відпадає потреба уводити символ @. Найбільшу 

перевагу цей метод має в комбінації з режимом «ОРТО» (включається в 

рядку стану). 

 Наприклад, для побудови горизонтального відрізка довжиною 150 

одиниць достатньо під час указання другої точки включити режим «ОРТО», 

направити перехрестя курсору вліво або вправо від точки, що раніше 

уводилася, і набрати на клавіатурі цифру 150. AutoCAD визначить за 

вказаним напрямом, в який бік відкласти 150 одиниць, і уведе точку. 

 

 Вправа 5 на виконання побудов із застосуванням відносних координат і 

метода «напрям-відстань». Накреслити переріз котлована, розміри якого 

вказані на рис. 5.8. 

 Якщо AutoCAD повідомляє про неправильний увід даних, потрібно 

повторити їх увід. Якщо після виконання чергового кроку виявиться 

невідповідність отриманого результату правильному, слід, не закінчуючи 

команду, клацанням правої кнопки миші викликати контекстне меню і в 

ньому вибрати команду «ВІДМІНИТИ». AutoCAD відмінить увід чергової 

точки, і можна продовжувати правильний увід даних. 

 Перед виконанням будь-якого креслення слід перевірити область його 

побудови, тобто налаштувати графічне поле екрану так, щоб в ньому можна 

було побачити все майбутнє креслення. Запропоновані в методичних 

вказівках креслення виконуються за розмірами, які вміщуються в форматі А4 

(210×297) або А3 (297×420). Для цього потрібно, якщо заздалегідь це не 

виконано, встановити ліміти креслень з координатами лівого нижнього кута 

0, 0, а правого верхнього - 220, 300 (для аркуша формату А4) і координати 

нижнього кута 0, 0, а верхнього - 300, 430 (для аркуша формату А3), що буде 

з невеликим запасом. Наприклад, креслення, зображене на рис. 8, 

виконується на аркуші формату А3. Для цього потрібно: 

а) із заголовка падаючого меню «ФОРМАТ» викликати команду «ЛІМІТИ»; 

б) AutoCAD пропонує встановити «Лівий нижній кут» в точку «0, 0»; 

в) натисніть клавішу «Enter» для підтвердження цього; 

г) координати правого верхнього кута вказати в точці «300, 430»; 

д) натисніть клавішу «Enter». 
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 Цими командами встановлюється поле креслення, що дорівнює 

300×430 мм. 

е) Для повного відображення цієї області на екрані викликати команду 

«ВИГЛЯД» ⇒ «ПОКАЖИ» ⇒ «ВСЕ». 

 Для побудови 

безпосередньо креслення 

(рис. 5.8) потрібно: 

1.  Викликати команду 

«ВІДРІЗОК». 

2.  Ближче до лівого 

верхнього кнопки миші 

увести точку 1. 

3.  Включити (якщо не 

включено) режим «ОРТО». 

4.  Направити покажчик 

вправо і в ряду команд увести «70» - точка 2 (Метод «напрям-відстань»). 

5.  Натиснути клавішу «Enter». 

6.  Увід точки 3 @ 160,  < -60 (Відносні полярні координати). 

7.  «Enter». 

8.  Увід точки 4 @ 60, 0 (Відносні декартові координати). 

9.  «Enter». 

10. Увід точки 5 @ 0, 60 (Відносні декартові координати). 

11. «Enter». 

12. Увід точки 6  @ 110 < 45 (Відносні полярні координати). 

13. «Enter». 

14. Для уводу точки 7 направити курсор вправо і в рядку команд увести «70» 

(Метод «напрям-відстань»). 

15. «Enter». 

16. Для виходу з команд побудов відрізків натиснути клавішу «Enter». 

17. «Enter». 

 В результаті отримується контур перерізу котлована, зображений 

на рис. 5.8  

5.3 Простановка розмірів 

 

 Простановка розмірів - один з найбільш важливих і відповідальних 

етапів роботи під час виконання креслення. 

 AutoCAD дозволяє проставляти будь-які розміри з використанням 

попередньо створеного набору параметрів вимірювання - розмірного стилю. 

Як створювати потрібний розмірний стиль викладач показує під час 

практичних занять. 

 Розмір в системі AutoCAD - складний об’єкт, що включає декілька 

елементів, кожний з яких певним чином пов’язаний з об’єктом, що 

вимірюється. 

Рис. 5.8. Побудова контура перерізу котлована 
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 На рис. 5.9  наведено основні складові елементи, що входять в 

розмірний блок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

5.1.Основні команди для простановки розмірів 

 

 Простановка розмірів виконується за допомогою команд, які розміщені 

в заголовку падаючого меню «РОЗМІРИ» або кнопок (піктограм) панелі 

інструментів «Розміри». 

 Слід зауважити, що простановку розмірів доцільно здійснювати з 

використанням об’єктних прив’язок. 

 Розглянемо основні команди: 

«ЛІНІЙНИЙ РОЗМІР» - призначений для простановки лінійних 

розмірів (рис. 5.10). Для простановки даного розміру вказуємо на 

команду, потім вибираємо прив’язку «Перетин»,  або «Кінцева 
точка». Указуємо курсором на точку 1, потім на точку 2 і витягуємо розмір в 

потрібний бік на відстань, передбачену стандартом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.9. Основні складові елементи, що входять в розмірний 

блок 

Рис.5.10. Простановка в AutoCAD лінійного розміру 
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 «ПАРАЛЕЛЬНИЙ РОЗМІР» -   дозволяє проставляти лінійний 

розмір паралельно вибраному відрізку (рис. 5.11). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 «БАЗОВИЙ РОЗМІР» - дозволяє від однієї і тієї ж базової 

точки побудувати декілька лінійних розмірів (рис. 5.12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РОЗМІРНИЙ ЛАНЦЮГ» - дозволяє будувати групу лінійних 

розмірів, що продовжують один одного (рис. 5.13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

«РЕДАГУВАТИ РОЗМІР» - дозволяє змінити розмірний 

текст і його місцезнаходження. 

  

          Якщо вибрати опцію «Новий» з екранного меню, то зможемо змінити 

текст за допомогою ділового вікна «Редактор багаторядкового тексту». В 

його вікні кутові дужки означають старий розмірний текст, який можна 

зберегти, додати символи перед ним і після нього, або повністю змінити, 

вилучивши кутові дужки і увівши новий текст (символи). 

  

Рис. 5.11. Простановка в AutoCAD паралельного 
розміру 

Рис. 5.12. Побудова розмірів від базової точки 

Рис. 5.13. Побудова лінійних розмірів, 

що продовжують один одного 
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«РЕДАГУВАТИ ТЕКСТ» - дозволяє змінити положення 

розмірного текста і розмірної лінії. При цьому розмірний 

текст може бути перенесений в будь-яке місце виносними 

лініями або розміщений поза ними. 
 

 

5.2. Вправи на простановку розмірів 

 

 Вправа 10 . Проставити розміри катетів прямокутника (рис. 5.14 ). 

1.  Включити постійний режим об’єктної прив’язки «Кінцева точка». 

2.  Клацнути по піктограмі «Лінійний розмір». 

3.  У відповідь на запит «Початок першої виносної лінії» або <вибрати 

об’єкт>: указати точку 1 (рис. 5.15). Під час виконання цієї операції 

обов’язково користуватися об’єктною прив’язкою. 

4.  На запит «Початок другої виносної лінії»: таким же чином указати точку 

2. 

5.  На запит «Положення розмірної лінії або...» перемістити перехрестя 

курсору донизу і указати точку 3. На рис. 5.16   наведено результат 

виконання команди «Лінійний розмір». 

 Простановка лінійного розміру «16» вертикального 

катета методом вибору об’єкта. 

6.  Знову клацнути по піктограмі «Лінійний розмір». 

7.  У відповідь на запит «Початок першої виносної лінії»  

або <вибрати об’єкт>: для переходу в режим вибору 

об’єкта клацнути правою кнопкою миші (рис. 5.17). 

8.  AutoCAD змінить запит «Виберіть об’єкт для 

нанесення розміру»: у відповідь на нього потрібно вибрати вертикальний 

катет. Для цього навести приціл вибору на вертикальний катет (точка 1) і 

клацнути лівою кнопкою миші. 

9.  Для уводу точки положення розмірної лінії 

перемістити курсор вправо і клацнути лівою кнопкою миші в точці 2     

(рис. 5.17).           

         

          В результаті буде виконано простановку розмірів, як на рис. 5.14.   

 

Рис. 5.14. 

Проставити розміри 

трикутника 
початкова умова

Рис. 5.15. Указання 

курсором початку 
виносних ліній та 
положення розмірної 

лінії 

Рис. 5.16. Результат 
дій,виконаних на 

рис.22 

Рис. 5.17. Нанесення розміру 
вибором об’єкта 
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 Вправа 11. Проставити розмірний ланцюг, як 

показано на рис. 5.18. 

1.  Включити постійний режим об’єктної прив’язки 

«Кінцева точка». 

2.  Клацнути по піктограмі «Лінійний розмір». 

3.  На запит «Початок першої виносної лінії» або 

<вибрати об’єкт>: клацнути правою кнопкою миші для 

переходу в режим вибору об’єкта. 

4.  На запит «Виберіть об’єкт для нанесення розміру» 

підведіть приціл вибору на нижній відрізок і клацніть 

лівою кнопкою миші. В зв’язку з тим, що до цього 

розміру буде виконуватися побудови розмірного 

ланцюга, важливо правильно вибрати цей відрізок. 

Точка вибору повинна розміщуватися ближче до його 

нижнього кінця, оскільки в цьому випадку другою 

виносною лінією, до якої будується розмірний 

ланцюг, буде вибрано протилежну точку на 

відрізку. 

5.  Укажіть положення розмірної лінії - точка 1 

(рис. 5.19). AutoCAD проставить розмір «25» (рис. 

5.20). 

6.  Простановка розмірного ланцюга. Клацніть по 
піктограмі «Розмірний ланцюг». 

7.  Порухайте мишку і зверніть увагу на  «гумову  

лінію», що з’явилася і тягнеться від другої 

виносної лінії побудованого розміру. 

8.  У відповідь на запит «Початок другої 
виносної лінії» або [Відмінити/Вибрати] 

<Вибрати>: укажіть точку, від якої 

буде побудована друга виносна лінія - 

точка 2 на рис. 5.20. AutoCAD створить 

перший розмір розмірного ланцюга і 

повторить попередній запит (рис. 5.20). 

9.  Укажіть точку 3 як точку початку 

наступної виносної лінії ланцюга. 

10. Для завершення команди натисніть 

клавішу «Enter» (рис. 5.20). 

 В результаті AutoCAD побудує 

розміри, як це зображено на рис. 5.18. 

 Вправа 12. Проставити базовий 

розмір, як показано на рис. 5.21. 

1.  Скопіюйте створений рис. 5.18  і вилучіть два верхніх розміра, щоб 

отримати зображення на рис. 5.21. 

Рис. 5.18. Проставити 

розміри (початкова 
умова) 

Рис. 5.19. Простановка 
розмірного ланцюга (1дія) 

Рис. 5.20. Простановка розмірного 
ланцюга (2дія) 
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2.  Клацніть по піктограмі «Базовий розмір». 

3.  У відповідь на запит «Виберіть початковий розмір»: укажіть першу 

виносну лінію розміру, як показано на рис. 5.22. Тут також важливо 

правильно вибрати виносну лінію, оскільки побудова базового розміру 

буде виконуватися саме від цієї лінії. Після вибору базової виносної лінії 

на розмірному блоці AutoCAD починає побудову базового розміру і тягне 

«гумову лінію» від указаної точки. 

4.  У відповідь на запит «Початок другої виносної лінії» або 

[Відмінити/Вибрати] <Вибрати>: укажіть цю точку - точка 1 на рис. 30. 

5.  Укажіть точку 2 (рис. 5.23) як точку  початку наступної виносної лінії 

базового розміру. 

6.  Для завершення команди натисніть клавішу  «Enter». 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

           

 

          В результаті AutoCAD побудує розміри, як це показано на рис.5.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 5.21. Проставити 

розміри (початкова умова) 

Рис. 5.22. Простановка 
базового розміру (1 дія) 

Рис. 5.23. Простановка 
базового розміру (2 дія) 
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