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В основу підручника покладена методика, яка сформувалась 

впродовж навчання багатьох поколінь спеціалістів. Відповідно до 

цієї методики навчальний курс включає: 

 теоретичний лекційний матеріал; 

 матеріал для виконання практичних занять; 

 завдання для самостійної (домашньої) роботи; 

 завдання для контролю і самоконтролю знань. 

Підручник складається з друкованої книжки та електронної 

версії. Електронна версія може бути встановлена як на комп’ютері 

для індивідуального користування, так і на сервері для колектив-

ного користування. Потрібне ПЗ: Windows 95, Internet Explorer 6 і 

пізніші версії. 

Електронна версія більш інформативна і повна порівняно з 

книжкою. В ній навчальний матеріал розділений на три рівні. На 

першому рівні викладені загальні відомості, визначення, властивості 

і т.п. З першого рівня можна перейти на другий, де більш детально 

розглянуті питання проектування геометричних об’єктів, наведені 

кресленики, рисунки і описана їх побудова. 

На третьому рівні демонструється процес побудови креслеників 

у вигляді динамічних кроків. Побудова супроводжується покроко-

вими текстами і поясненнями голосом лектора, що сприяє повнішо-

му і глибшому засвоєнню матеріалу. 

Переходи з першого рівня на другий, з другого на третій і навпа-

ки в будь-якій послідовності виконуються за позначками (виділени-

ми словами) у тексті. 

В підручнику розміщена об’єднана інформація першого і друго-

го рівнів (лекційний матеріал). У ній часто зустрічаються рекомен-

дації такого змісту: «За більш детальними поясненнями зверніться 

до електронної версії (рис. х.хх)». Рис. х.хх — це позначка для виве-

дення на екран монітора рис. х.хх і пояснень до нього. Як правило, 

це динамічні рисунки з покроковою побудовою. 

В електронній версії на першій сторінці розміщений зміст (пере-

лік тем). Під назвою кожної теми надрукований перелік рисунків з 

цієї теми, які можна вивести на екран.  
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Інженерна графіка — загальнотехнічна дисципліна, в якій роз-

глядаються методи, алгоритми геометричного проектування і 

прийоми розробки і оформлення графічної документації. Перш ніж 

приступити до виготовлення будь-якого виробу (деталі, механізму, 

електронної схеми, будівлі) його зображують на папері або екрані 

монітора, тобто створюють його кресленик. Основна відмінність 

кресленика від малюнка полягає в тому, що малюнок передає бачен-

ня його виконавця. Художник говорить: «Я так бачу». Малюнок 

може сприйматися кожним по своєму, індивідуально (неоднознач-

но). Проектувальник за допомогою кресленика передає об’єктивні 

дані про виріб, що розробляється. Кресленик це керівництво до дії 

для виробників. Він всіма повинен сприйматися однозначно, як тех-

нічний текст. Тому виконання креслення регламентується певними 

правилами, ГОСТами, які необхідно неухильно дотримуватися. 

Отже, сучасний фахівець повинен вміти за допомогою кресленика 

висловлювати свої творчі задуми, технічні ідеї для подальшого здійс-

нення їх на практиці. 

Геометричні моделі і їх графічні зображення широко використо-

вується в найрізноманітніших галузях сучасної науки, техніки і 

виробництва, дозволяючи компактно і просто представити необхідну 

користувачеві інформацію. 

Теоретичною основою інженерної графіки є нарисна геометрія, 

як теорія про методи зображення на площині просторових тіл. Похо-

дження нарисної геометрії тісно пов’язане з практикою. Вона є одним 

з найбільш практичних розділів математики, результат досліджень і 

узагальнень архітекторів, каменерізів, художників і інженерів. 

Прообраз ортогонального проектування, що лежить в основі 

креслення — план. Планами користувалися ще архітектори старовини 

при зведенні будівель і забудові міст. Так, до 3-го тисячоліття до н.е. 

відноситься статуя Гуден, відома під назвою «Архітектор з планом». 

На використання креслень в давнину указує і складна архітектура 

фортець, храмів, палаців стародавнього Вавілона, Єгипту, Греції. 

Римський архітектор Марк Вітрувій (1 століття до н.е.) пише, що 

архітектор при споруді будівлі користується наступними видами 
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зображень: іхнографією, орфографією і скєнографиєю. «Іхнографія є 

належне і послідовне застосування циркуля і лінійки для отримань 

контурів плану на поверхні землі. Орфографія ж є вертикальне 

зображення фасаду і картина зовнішнього вигляду майбутньої будів-

лі, зроблена з належним дотриманням його пропорцій. Рівним чином 

скєнография є малюнок фасаду і сторін, що йдуть углиб, шляхом 

зведення всіх ліній до центру, наміченого циркулем» (Вітрувій. 

«Десять книг про архітектуру»). 

З приведеної цитати видно, що в той час (1 століття до н.е.) були 

відомі і ортогональні креслення (план і фасад) і перспективне зобра-

ження (скєнографія). 

Подальший розвиток теорії зображень пов’язаний з іменами 

Леонардо да Вінчі, Альберта Дюрера, Жерара Дезарга, Пьера Ферма, 

Блеза Паскаля, Рене Декарта і інших. 

Нарисна геометрія як наука була створена великим французьким 

вченим Гаспаром Монжем в книзі «Нарисна геометрія», що була 

опублікована в 1798 р. 

Професору В.І. Курдюмову належать слова, що визначають саму 

суть нарисної геометрії: «Якщо креслення є мовою техніки, однако-

во зрозумілої всім народам, то нарисна геометрія служить грамати-

кою цієї світової мови, оскільки вона учить нас правильно читати 

чужі думки і висловлювати на кресленні наші власні думки, корис-

туючись як словами тільки одними лініями і точками, як елементами 

всякого зображення». (Курдюмов В.І. «Курс нарисної геометрії»). 

Часто виникає питання: Навіщо сьогодні потрібна інженерна 

графіка, якщо у розпорядженні проектувальника є комп’ютер, гра-

фічні системи, наприклад AutoCad, КОМПАС та інші? Безумовно, 

машинна графіка дозволяє виконувати креслення швидше, з біль-

шою точністю, дозволяє отримати в лічені секунди потрібне наочне 

зображення. Проте, остаточне рішення залишається за виконавцем, і, 

щоб це рішення було правильним, він повинен безпомилково прочи-

тати отримане креслення, правильно вибрати потрібне зображення, 

види, розрізи, перетини. Акценти змістилися з виготовлення крес-

лення на його швидке прочитання і інтерпретацію. Методи проекту-

вання не втратили своєї актуальності, як і проектування основних 

елементів: точки, прямої, ліній, поверхонь. 

Підручник «Основи інженерної графіки з елементами професій-

ного конструювання» призначений для студентів вищих навчальних 



6 
 

закладів інженерно — технічних спеціальностей та відповідає вимо-

гам діючої навчальної програми та «Концепції розвитку електронно-

го навчання в НТУ «ХПІ»«. 

Викладаємий матеріал складається з двох частин. Перша части-

на — теоретичні основи інженерної графіки. В цій частині розгля-

даються способи побудови зображень (креслеників) і вирішення на 

них елементарних позиційних і метричних задач. У кінці всіх тем 

розміщені матеріали для виконання практичних занять та тести для 

контролю і самоконтролю знань.  

Друга частина підручника «Основи професійного конструюван-

ня» містить конкретні прийоми розробки конструкторської докумен-

тації, загальні правила оформлення креслень, вимоги до їх форматів, 

масштабів, типів ліній, видів, розрізів, перетинів, приведені прикла-

ди їх правильного вибору і застосування. Наведені основні відомості 

і прийоми нанесення розмірів, граничних відхилень і шорсткості 

поверхонь. Надані загальні відомості про роз’ємні (різьбові) і не-

роз’ємні (зварні) з’єднання.  

Цей навчальний курс дозволяє оволодіти навичками правильної 

розробки та читання робочих і складальних креслеників. 

При створенні підручника автори намагались викласти матеріал 

так, щоб студент при самостійній роботі з підручником без допомоги 

викладача (з викладачем контакт обмежений) міг знайти сам відпо-

віді на запитання, якщо вони виникли. На нашу думку, це забезпечу-

ється трирівневим викладом навчального матеріалу.  

Якщо читач зустріне незнайомий термін — до його послуг слов-

ник-довідник. 

В електронній версії у вигляді додатків розміщені: 

 словник-довідник; 

 робочий зошит для самостійної роботи в аудиторії і дома; 

 обов’язкові домашні завдання; 

 «Це цікаво» (репродукції картин, виконаних відомими авіаконс-

трукторами, вченими, художниками, які сприяють глибшому 

розвитку просторового мислення). 

Підручник призначений для вивчення інженерної графіки сту-

дентами всіх форм навчання: очного, заочного, вечірнього, дистан-

ційного, екстернатного. Детальність викладення матеріалу робить 

підручник доступним також для учнів технікумів, професійних учи-

лищ і навіть школярів старших класів середніх шкіл. 
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Варто розміркувати про минуле, 

пригадати те, що було раніше, і ми будемо 

приголомшені, побачивши, що навколишній 

світ — це мир геометрії чистої, істинної, 

бездоганної в наших очах. Все навколо — 

геометрія. Ніколи ми не бачимо так ясно 

таких форм, як круг, прямокутник, кут, ци-

ліндр, куля, виконаних так виразно, з такою 

ретельністю і так упевнено. 

Ле Карбюзьє. Архітектура ХХ сто-

ліття. М., Прогрес, 1970. 

1. МЕТОД ПРОЕКТУВАННЯ 

1.1. Поняття кресленика. Властивості кресленика 

Інженер повинен споглядати про-

стір, інакше він буде не здатний до роз-

робки самостійних проектів. Поглиблене 

вивчення нарисної геометрії краще за все 

розвиває просторове мислення.  

Б. Лівів  

Зображення, використовувані в техніці, називаються креслени-

ками. Ці кресленики повинні мати такі основні властивості:  

1) оборотність — можливість за креслеником установити прос-

торову форму фігури і її положення в просторі;  
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2) метричну визначеність — можливість встановити за креслен-

ником натуральні розміри фігури; 

3) наочність — кресленики повинні давати просторове уявлення 

про виріб у цілому; 

4) точність — графічні операції, що виконуються при кресленні, 

повинні давати розв’язання з необхідною точністю.  

Технічні кресленики будь-якого об’єкта будуються частіш за все 

за допомогою методів проектування цього об’єкта на площину або 

декілька площин, спеціальним способом розташованих у просторі. 

Ці площини називають площинами проекцій. 

Процес проектування (рис.1.1, а) полягає в такому: через кожну 

точку геометричної фігури A(просторового або плоского об’єкта) за 

певним правилом проводиться проектуюча лінія lA′ до перетину з по-

верхнею Пк (найчастіше — площиною), на якій і будується зобра-

ження. Пк називається поверхнею (площиною) проекцій або картин-

ною площиною. Точка Ai
k перетину проектуючої лінії lA′ з поверхнею 

проекцій Пк називається проекцією точки Ai : Ai
k Ai

k=lAi  Пк . 
Зазначимо, що проектуюча лінія — найчастіше пряма, але може 

бути і кривою, як зображено на рис.1.1, а, а поверхня Пк — найчас-

тіше площина, але може бути і криволінійною поверхнею. Фігура 

Aк — проекція об’єкта A на поверхні Пк. 

Найбільш поширеними методами проектування в технічній прак-

тиці є методи центрального і паралельного проектування. Проектую-

чими лініями в обох цих випадках є прямі лінії. 

1.2. Метод центрального проектування 

 
а 

 

Рис. 1.1. Центральна проекція точок A, D і ламаної лінії 
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Найбільш близькі до зорового сприйняття людини зображення, 

побудовані методом центрального проектування.  

Розглянемо метод центрального проектування.  

На рис. 1.1, б наведений приклад центрального проектування 

ламаної лінії b і точок A і D на площину Пк, яку називають площиною 

проекцій або картинною площиною. Точку S називають центром 

проектування. Для побудов проекцій точок A, D і лінії b на площині 

Пк з центра S проводять проектуючі промені через точки A і D, а 

також точки ламаної b до перетину з площиною Пк. Отримана на 

площині Пк ламана лінія bк і точка Aк, що збігається з Dк, є централь-

ною проекцією ламаної лінії b і точок A і D.  

Надалі використовуватиметься символьний запис. Запис алго-

ритму центрального проектування має вигляд: 

 S  A=(SA) через точки S і А проведемо проектуючий промінь 

(SA); 

 Aк=(SA)  Пк — проектуюча пряма (SA) перетинається з площи-

ною Пк в точці Aк. 

Безпосередньо з рисунка видно таке: 

1. Кожна точка простору, крім точок нейтральної площини Пo, 

що проходить через точку S паралельно Пк, має свою проекцію на 

площині Пк, і притому тільки одну. Для точок нейтральної площини 

Пo проектуючий промінь перетинає Пк в нескінченно віддаленій (не-

власній) точці. 

2. Проекції точок, що належать площині проекцій Пк , збігаються 

з самими точками: 

 . 

3. Прямі проектуються в прямі. 

4. Точки A і D лежать на одному проектуючому промені, і їх 

центральні проекції збігаються. Тобто будь-який проектуючий про-

мінь (усі його точки) проектується в точку. 

Тому зображення, побудоване методом проектування, не є обо-

ротним: за однією проекцією точки не можна відновити її положення 

в просторі.  

До основних недоліків центрального проектування належать:  

 складність побудови центральної проекції;  

 проекції паралельних прямих у загальному випадку перетина-

ються;  
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 складна залежність між довжиною відрізка прямої і його проек-

цією.  

Таким чином, у техніці центральні проекції не використовують-

ся. А художники для передачі глибини простору застосовують перс-

пективу, яка є окремим випадком центрального проектування.  

Процес проектування з поясненнями текстом і голосом лектора 

в електронній версії навчального посібника (рис. 1.1, б). 

1.3. Метод паралельного проектування 

 

Рис. 1.2. Паралельне проектування  

в напрямку вектора S точок A, D і ламаної лінії 

Якщо точку S, центр проекцій, зробити нескінченно віддаленою, 

то проектуючі промені перетворюються на паралельні лінії, тобто 

буде задано напрям проектування (вектор S). Таке проектування 

називається паралельним.  

Розглянемо метод паралельного проектування.  

На рис.1.2 зображено паралельне проектування ламаної лінії b і 

точок A і D на площину проекції Пк . Напрям проектування задається 

вектором S, проведеним під кутом   до площини Пк. Через точки 

ламаної b і точки A і D проведені проектуючі промені паралельно 

вектору S до перетину з площиною Пк. На площині Пк отримані про-

екції bк і Aк, Dк, причому точки Aк і Dк збігаються. Зазначимо, що при 

куті  , який не дорівнює 90º, проектування називається косокутним, 

а при  , рівному 90º, проектування називається ортогональним.  

Рис. 1.2 
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Процес проектування демонструється (рис.1.2). 

Паралельне проектування має такі основні властивості:  

1. За однією паралельною проекцією точки не можна відновити 

положення точки в просторі. На рис.1.2 показаний приклад такої 

ситуації. Точки A і D лежать на прямій, паралельній напряму проек-

тування S. Через це на площині kП  вони проектуються в одну точку 

Aк (або Dк). За однією проекцією точки не можна визначити її поло-

ження в просторі. 

2. Проекції прямих, паралельних у просторі, паралельні між 

собою k ka b a b . 

Рис.1.3 демонструє властивість паралельного проектування, яка 

називається паралельністю.  

Паралельні прямі а і b, довільно розташовані в просторі, проекту-

ються на площину Пк. Отримані проекції aк і bк також паралельні між 

собою, тобто паралельні прямі проектуються в паралельні прямі.  

 

Рис. 1.3. Проектування паралельних прямих а і b 

Процес проектування паралельних прямих (рис.1.3). 

3. Площину проекції можна переносити паралельно самій собі 

(рис.1.4). 

На рис.1.4 демонструється властивість паралельного проекту-

вання, що називається паралельним перенесенням. Розташований в 

просторі трикутник ABC проектується на кожну з двох паралельних 

між собою площин: Пк і Пм. У результаті отримані проекції AкBкCк і 

AмBмCм трикутника ABC відповідно на площині Пк і Пм. Трикутники 
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AкBкCк і AмBмCм рівні між собою. Тобто неважливо, на яку з двох 

паралельних площин проектується геометричний об’єкт. Від цього 

результат проектування не змінюється. З цього випливає, що площи-

ну проектування можна перемістити в просторі паралельно самій 

собі на будь-яку відстань. Від цього результат проектування не змі-

ниться. У цьому і полягає властивість паралельного перенесення. 

 

Рис. 1.4. Проектування ΔАВС на площині Пк || Пм 

Демонстрація процесу паралельного перенесення в електронній 

версії підручника (рис. 1.4). 

4. Взаємна належність (інцидентність) геометричних об’єктів 

зберігається (рис.1.5). 

 

Рис. 1.5. Властивість інцидентності геометричних  

об’єктів зберігається 

На рис.1.5 демонструється властивість паралельного проектуван-

ня — інцидентність (взаємна належність геометричних об’єктів) при 
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проектуванні. Ця властивість пояснюється на кресленику. На площи-

ні   розташований трикутник ABC, утворений прямими а, b, c. Його 

проекція AкBкCк і проекція площини  к розташовані на площині Пк .  

Точка A розташована на перетині ліній а і b, тобто належить 

лініям а і b, а також площині  . Проекція Ак точки A належить про-

екціям ліній aк, bк і проекції площини  к, тобто при паралельному 

проектуванні взаємна належність геометричних об’єктів (інцидент-

ність) зберігається. 

Демонстарція інцидентності при проектуванні наведена в елек-

тронній версії підручника (рис. 1.5). 

5. Просте відношення трьох точок при паралельному проекту-

ванні зберігається (рис.1.6). 

 

Рис. 1.6. Просте відношення трьох точок А, В, С 

Задана довільно розташована в просторі пряма а, aк — проекція 

цієї прямої на площину Пк . Візьмемо на прямій а три точки: A, B і C, 

розташовані довільно. Ак, Вк і Cк — проекції цих точок.  

Відношення к к

к к

А CAC

CB С В
  називають простим відношенням трьох 

точок. Оскільки AАкВкB — трапеція, то при паралельному проекту-

ванні просте відношення трьох точок зберігається.  

Висновок: якщо точка C ділить відрізок навпіл, AC=CB, то про-

екція Ск точки C ділить проекцію АкВк відрізка AB теж навпіл АкСк = 

кC кВ .  

Процес проектування в електронній версії підручника (рис. 1.6). 
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1.4. Ортогональне проектування і його властивості 

Зв’язок між величиною відрізка і величиною його косокутної 

проекції достатньо складний. Тому косокутне проектування викорис-

товується для побудови аксонометричних проекцій, а для побудови 

креслеників використовується ортогональне (прямокутне) проектува-

ння (коли кут φ = 90º), тобто вектор S перпендикулярний площині Пк. 

Розглянемо ортогональне проектування і його властивості.  

 

Рис. 1.7. Ортогональне проектування точок і ламаної лінії 

Ортогональне проектування — це теоретичні основи побудови 

креслеників. Приклад ортогонального проектування показаний на 

рис.1.7. Ортогональне проектування є окремим випадком паралель-

ного проектування. При ортогональному проектуванні вектор S (на-

прям проектування) перпендикулярний площині проекції Пк . 

Наочна демонстрація процесу проектування в електронній вер-

сії підручника (рис. 1.7). 

Ортогональне проектування — окремий випадок паралельного 

косокутного проектування. Тому всі наведені вище властивості ко-

сокутного проектування правдиві і для ортогонального проектування. 

1.5. Метричні співвідношення при ортогональ-

ному проектуванні 
Метричні співвідношення, лінійні і кутові, при ортогональному 

проектуванні істотно спрощуються.  
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1.5.1. Довжина відрізка 

 

Рис. 1.8. Ортогональна проекція відрізка АВ 

На рис.1.8 задана пряма m і її проекція mк на площині Пк. На 

прямій m заданий відрізок AB. Треба визначити довжину проекції 

AкВк відрізка AB. Очевидно, що довжина проекції AкВк дорівнює до-

бутку довжини відрізка на косинус кута між прямою m і її проекцією 

mк на площині Пк, тобто |AкBк|=|AB|•cos . 

Демонстрація процесу проектування в електронній версії підруч-

ника (рис. 1.8 ). 

1.5.2. Проектування плоского кута  
На рис.1.9 задана площина проекцій Пк . Кут φ утворений прями-

ми АС і ВС, перетинними в точці С. 

 

Рис. 1.9. Ортогональна проекція відрізка АВ 

Прямі АС і ВС перетинаються з площиною проекцій Пк у точках 

А і В відповідно. Спроектуємо кут φ на площину Пк . Проекції Ак і Вк 
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точок А і В збігаються з самими точками, що лежать на площині про-

екцій. З точки С проведемо пряму ССк перпендикулярно площині Пк. 

Отримаємо точку ССк — проекцію точки С. З’єднавши точку Ск 

з точками Ак=А і Вк=В, отримаємо кут АкСкВк= к  — проекцію кута 

АСВ= φ. Щоб знайти залежність між кутом φ і його проекцією к , 

з’єднаємо прямою точки А і В та розглянемо трикутники АСВ і 

АкСкВк. 

За теоремою косинусів маємо:  

 BCACBCACABABC 2222 ; 

kkkkkkkkkkkkkk
CBCACBCABACBA  2222 . 

Прирівняємо AB=АкВк і розв’яжемо отриманий вираз відносно 

cos k :  

kkkk

kkk
k

CBCA

BCACBCCBACCA






2

222

2

22

. (*) 

Щоб спростити отриманий вираз, розглянемо прямокутні три-

кутники АССk і ВССk. Кути нахилу прямих АС і ВС до площини Пк 

позначимо кут А і кут В відповідно.  

З трикутника АССk виразимо сторони АС і АСк через ССk і кут A: 

A

CC
AC k , 

A

CC
AC k

k
 , 

а з трикутника ВССk сторони ВС і ВСk:  

B

CC
BC k , 

tgB

CC
BC k

k
 . 

Підставивши отримані вирази в (*) і провівши нескладні пере-

творення, отримаємо:  

BA

BA
k




 . 

З цієї формули випливає такий дуже важливий висновок:  

Якщо пряма АС паралельна площині Пк , АС || Пк , то кут A=0, 

сos A=1, sin A=0, а кут φ =90○, тобто cos =0. Тоді 0 0
cos 0

1 cos
k

B



 


 і 

90k  . 
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Висновок: якщо одна із сторін прямого кута паралельна пло-

щині проекцій, а інша їй не перпендикулярна, то прямий кут про-

ектується в натуральну величину.  

На рис.1.10 задана площина проекцій Пк, розташована горизон-

тально, і пряма а, паралельна цій площині. Пряма b перпендикулярна 

прямій а. Через прямі а і b проведемо площини Q і M, перпендику-

лярні площині kП . Прямі кути, утворені прямими а,с і а,b, спроек-

туються в прямий кут, утворений проекціями ак і bк=cк на площині 

Пк . У випадку, коли одна сторона прямого кута паралельна площині 

проекцій, а інша ій перпендикулярна, то прямий кут проектується у 

пряму і точку.  

 

Рис. 1.10. Проекція прямого кута 

Процес побудови кресленика в електронній версії підручника 

(рис. 1.10). 

Контрольні запитання: 

1. Які геометричні елементи включає апарат паралельного про-

ектування? 

2. Які є способи проектування? 

3. В які геометричні образи вироджуються проектуючі прямі? 

4. Скільки проекцій точки необхідно і достатньо, щоб визначити 

її положення в просторі? 
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2. КОМПЛЕКСНИЙ КРЕСЛЕНИК 

Кресленик для конструктора — це: 

 традиційний засіб надання геометричних моделей агрегатів, вуз-

лів і деталей нового виробу; 

 елемент архів — конструктора, об’єкт для подальших можливих 

удосконалень виробу; 

 засіб спілкування між конструкторами, традиційний спосіб 

передачі знань і досвіду. 

Для виготовлювача виробу кресленик — це, перш за все, керів-

ництво до дії в процесі виробництва. 

У попередньому розділі ми розглядали проектування об’єктів 

(точки і ламаної лінії) на одну площину проекцій і переконалися, що 

одна проекція не дозволяє визначити розташування об’єкта (точки) в 

просторі. Зокрема, ми бачили, що дві точки, розташовані на одному 

промені, проектуються в одну точку. Щоб зробити кресленик обо-

ротним (тобто, щоб за проекціями можна було однозначно визначи-

ти положення точки в просторі), необхідно спроектувати її на дві або 

три площини проекцій, певним чином розташованих у просторі. В ін-

женерній графіці і технічному кресленні цей підхід широко викорис-

товується. Причому площини проекцій (дві або три) розташовуються 

взаємно перпендикулярно і використовується ортогональний метод 

проектування на кожну площину.  

Розглянемо детально цей підхід з використанням двох площин 

проекцій.  

На рис.2.1 зображені дві взаємно перпендикулярні площини 

проекцій П1, П2 і ортогональна система координат X12, Y, Z з центром 

у точці O. Площина П1 розташована горизонтально і називається 

горизонтальною площиною проекцій, а площина П2 розташована 

вертикально і називається фронтальною площиною проекцій. Лінія 

перетину цих двох площин утворює вісь X12. Індекси 1 і 2 указують 

номери площин П1 і П2, яким належить ця вісь. Ці площини ділять 

простір на чотири частини, звані чвертями. Цифрами 1,2,3,4 позна-

чені номери чвертей, а стрілками вказано їх розташування. 

Об’єкт проектування (точка або будь-яка геометрична фігура) 

може розташовуватися в будь-якій чверті, але найзручніше розташо-

вувати його в першій чверті, оскільки в цьому випадку координати 
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X, Y і Z позитивні і зображення виходить найбільш наочним. Розпо-

діл знаків координат у чвертях показаний в таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1 

Номер  

чверті 

Знак координати 

X Y Z 

1 + + + 

2 + – + 

3 + – – 

4 + + – 

 

Рис. 2.1. Дві взаємно перпендикулярні площини П1 і П2 

Виділимо першу чверть, яка є просторовим прямим кутом, і роз-

ташуємо в ній об’єкт проектування (точку A), рис.2.2.  

 

Рис. 2.2. Проекція точки А на площині П1 і П2 
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З точки A опустимо перпендикуляр на П1 до перетину з нею 

(АА1). Отримана точка А1 є горизонтальною проекцією точки A. 

Аналогічно точка перетину перпендикуляра з точки A на площину 

П2 визначає положення фронтальної проекції точки А2. Такий крес-

леник називається просторовим макетом. Просторовий макет дає 

хороше наочне уявлення, але незручний для зображення геометрич-

них фігур, як через його громіздкість, так і через спотворення розмі-

рів об’єкта проектування. Тому замість просторового макета засто-

совують комплексний кресленик, який називається епюром Мон-

жа. Для побудови комплексного кресленика необхідно повернути 

площину П1 навколо осі X12 на 90º до поєднання з площиною П2. 

Дві проекції не завжди дають достатньо наочне уявлення про 

об’єкт проектування і розташування його в просторі. Повніше уяв-

лення про об’єкт і його розташування в просторі дає проектування 

на три взаємно перпендикулярні площини.  

Розглянемо просторовий макет, утворений трьома площинами 

проекцій.  

 

Рис. 2.3. Три взаємно перпендикулярні площини П1, П2 і П3 

На рис. 2.3 зображений просторовий макет, утворений трьома 

площинами проекцій: 

 П1 — горизонтальна площина проекцій;  

 П2 — фронтальна площина проекцій;  

 П3 — профільна площина проекцій.  

Утворення комплексного кресленика демонструється в елек-

тронній версії (рис. 2.2). 
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Лінії перетину цих площин утворюють осі X, Y, Z декартової 

(ортогональної) системи координат з початком у точці О. Площини 

П1, П2, П3 ділять простір на вісім частин, які називаються октантами. 

З лівого боку площини П3 розташовані 1, 2, 3 і 4-й октанти. Перший 

октант розташований перед площиною П2 вище площини П2, тобто 

перед вами. Другий октант розташований вище за площину П1 за 

площиною П2, третій — нижче площини П1 за площиною П2, четвер-

тий — нижче площини П1 перед площиною П1. З правого боку пло-

щини П3 розташовані октанти 5,6,7,8.  

Об’єкт проектування може розташовуватися в будь-якому октан-

ті, але найзручніше і найчастіше використовується розташування 

об’єкта в першому октанті, оскільки в ньому всі координати пози-

тивні і зображення найбільш наочне.  

Розподіл знаків координат в октантах наведений в таблиці 2.2.  

Таблиця 2.2 

Номер октанта 
Знак координати 

X Y Z 

1 + + + 

2 + – + 

3 + – – 

4 + + – 

5 – + + 

6 – – + 

7 – – – 

8 – + – 

Виділимо перший октант і розташуємо в ньому точку A (рис. 2.4).  

Перпендикуляри (проектуючі промені), проведені з точки A до 

перетину з площинами П1, П2, П3 визначають положення проекцій 

точки A: 

 A1 — горизонтальна проекція;  

 A2 — фронтальна проекція;  

 A3 — профільна проекція. 

Нагадаємо, що такий кресленик називають просторовим маке-

том. Просторовий макет дає хороше наочне уявлення про об’єкт 

проектування і розташування його в просторі, але через складність 
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побудови кресленика і спотворення розмірів такий кресленик не 

набув широкого застосування. Тому замість просторового макета 

використовується комплексний кресленик (епюр Монжа).  

 

Рис. 2.4. Проекція точки А на площині П1, П2 і П3 

Для побудови трикартинного комплексного кресленика необхід-

но уявно розрізати уподовж вісь Y на дві: 1 1Y П і 3 3Y П  і П1 

розвернути навколо осі X12, а П3 навколо осі Z23 на 90º до поєднання 

з площиною П2. 

Увага! Площині П1 відповідають координатні осі X1 і Y1; П2 — 

осі X2,Z2, а П3 — осі Y3Z3 . Причому осі X1=X2=X12 і Z2=X3=X23, тобто 

X12 і X23 — подвійні осі. 

Рекомендуємо вам послідовно переглянути такі рисунки і демон-

страції в електронній версії підручника. 

1. [Рис. 2.1] Дві площини проекцій і система координат.  

2. [Рис. 2.2] Просторовий макет з двома площинами проекцій.  

3. [Рис. 2.2, a] Утворення комплексного кресленика з просторо-

вого макета.  

4. [Рис. 2.3] Три площини проекцій і система координат.  

5. [Рис. 2.4] Просторовий макет з трьома площинами проекцій.  

6. [Рис. 2.4, a] Утворення комплексного кресленика з просторо-

вого макета з трьома площинами проекцій.  
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Питання для самоконтролю. 

1. Який кресленик називається комплексним? 

2. На скільки частин ділять простір дві площини проекцій? Як ці 

частини називаються? 

3. На скільки частин ділить простір три площини проекцій і як ці 

частини називаються? 

4. Як називаються і позначаються основні площини проекцій? 

5. Як називається вертикальна пряма, що зв’язує горизонтальну і 

фронтальну проекції точки? 

6. Скільки законів проекційного зв’язку ви знаєте? 

7. Сформулюйте закони проекційного зв’язку.  

3. ПРОЕКТУВАННЯ ТОЧКИ 

У першому розділі («Методи проектування») ми розглянули різ-

ні методи проектування, їх властивості, переваги і недоліки. На 

основі цього для подальшої роботи був вибраний паралельний орто-

гональний метод проектування.  

У другому розділі («Комплексний кресленик») ми ознайомилися 

з ортогональними просторовими макетами, утвореними двома і 

трьома площинами проекції, проектуванням точки в них, а також 

перетворенням просторових макетів у дво- і трикартинні комплексні 

кресленики. При цьому вказувалося, що проекцією точки на площині 

проекцій є точка перетину проектуючого променя з цією площиною. 

Питання практичного задання точки в просторі і знаходження її про-

екцій не розглядалися. Цим питанням присвячена дана тема.  

Проектування точки є основоположною темою в інженерній 

графіці, оскільки проектування будь-якого геометричного об’єкта 

зводиться до проектування точок, що належать цьому об’єкту. Тому 

рекомендуємо уважно поставитися до цієї теми, з тим щоб у вас не 

залишилося незрозумілих питань.  

3.1. Трикартинне комплексне креслння 
Розглянемо проектування точки в першому октанті (рис.3.1). 

Побудову виконаємо в просторовому макеті та на комплексному 

кресленику. 
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Точка А, розташована в першому октанті, задається координата-

ми XA,YA, ZA. Відкладемо ці координати на осях X12,Y13, Z23 і отрима-

ємо точки Ax, Ay,Az в просторовому макеті, а на комплексному крес-

ленику — Ax, Ay, Ay3 Az (нагадаємо, що вісь Y розділяється на дві 

осі — Y1 та Y3). Для знаходження горизонтальної проекції A1 з точок 

Ax і Ay1 проведемо прямі на площині 1П , паралельні осям X12 і Y13 , їх 

точка перетину A1 є горизонтальною проекцією точки А. Зазначимо, 

що пряма AxA1 паралельна осі Y13, а отже, перпендикулярна площині 

П2, а пряма A1Ay1 перпендикулярна площині П3.  

 

Рис. 3.1. Комплексний кресленик точки А (А1, А2, А3).  

Наочне зображення проекції точки А на площині проекцій 

Для визначення положення фронтальної проекції A2 проведемо 

прямі на площині П2 з точки Aх паралельно осі Z23, а з точки Az пара-

лельно осі X12. Точка перетину цих прямих визначає фронтальну 

проекцію A2.  

Профільна проекція A3 визначається перетином прямих AzA3 

(паралельною вісі Y13) і AyA3 (паралельною осі Z23). AxA2 і A3Ay 

перпендикулярні площині П1, A1Aх і A3Az перпендикулярні П2, а AxA2 і 

A1Ay перпендикулярні П3.  

Зазначимо, що відрізки A2Aх і AхA1 — перпендикулярні осі X12, 

A1Ay і AyA3 — перпендикулярні осі Y13, а A2Az і AzA3 — перпендику-

лярні осі Z23.  

Ці властивості використовуються при побудові комплексного 

кресленика. Для визначення положення точки А в просторі на прос-

торовому макеті з проекцій A1, A2, A3 проведемо перпендикуляри, які 

називають проектуючими променями, до площин П1(паралельно осі 

Z23), П2 (паралельно осі Y13) і П3 (паралельно осі X12). Точка перетину 
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цих перпендикулярів визначає положення точки А в просторі. 

Зауважимо, що координата XA (відрізок OAx) і відрізки A2Aх, A1Ay , 

AA3 рівні між собою і визначають відстань точки А від площини П3, 

координата ZA(OAz)=A3Ay=A2Ax=AA1 визначає відстань точки А до 

площини П1, аналогічно YA(OAy)=A1Ax=A3Az=AA2 дорівнюють від-

стані точки А від площини П2. (У технічному кресленні фронтальну 

проекцію називають головним виглядом, горизонтальну — виглядом 

зверху, а профільну — виглядом збоку.) 

Процес проектування демонструється в електронній версії під-

ручника (рис.3.1). 

Щойно ви вивчили проектування точки в просторовому макеті і 

на комплексному кресленику. Всі побудови велися в першому октан-

ті, де всі три координати були позитивними. Якщо об’єкт проекту-

вання (в даному випадку точка) розташований не в першому октанті, 

то деякі координати будуть негативними.  

При побудові комплексного кресленика виконуються такі 

3 закони проекційного зв’язку. 

1-й закон — горизонтальна і фронтальна проекції точки завжди 

лежать на одній прямій — вертикальній лінії проекційного зв’язку 

(загальна координата X); 

2-й закон — фронтальна і профільна проекції точки завжди 

лежать на одній прямій — горизонтальній лінії проекційного зв’язку 

(загальна координата Z); 

3-й закон — горизонтальна і профільна проекції точки належать 

ламаній лінії проекційного зв’язку. Відстань від осі Y1 до горизон-

тальної проекції A1 дорівнює відстані від осі Z до профільної проек-

ції A3 точки А. При виконанні побудов необхідно враховувати знаки 

координат.  

Ці закони дають можливість читати будь-які кресленики. Три-

картинний комплексний кресленик дає повне уявлення про об’єкт 

проектування і його розташування в просторі. Проте дві проекції 

також однозначно визначають положення об’єкта проектування в 

просторі. Надалі ми будемо достатньо часто користуватися двокар-

тинним комплексним креслеником.  



27 
 

3.2. Проектування точки на дві площини (дво-

картинний кресленик) 
Нагадаємо, що двокартинний комплексний кресленик (тема 2) 

утворюється після розвороту горизонтальної площини проекцій П1 

до пристайності з фронтальною площиною П2. Лінія перетину цих 

площин утворює вісь X12.  

Побудова двокартинного комплексного кресленика точки А, роз-

ташованої в першій чверті, показана на рис.3.2.  

 

Рис. 3.2. Двухкартінний комплексний кресленик точки А (А1, А2) 

У цьому випадку виконується тільки один закон проекційного 

зв’язку: горизонтальна А1 і фронтальна А2 проекції точки А завжди 

лежать на одній вертикальній прямій (загальна координата ХА). 

 

В електронній версії підручника демонструється побудова крес-

леника по кроках (рис. 3.2). 

Контрольні запитання: 

1. Як можна побудувати комплексний кресленик фото? 

2. Як називається відстань, що визначає положення точки щодо 

площини проекцій П1, П2 і П3? 

3. Як побудувати горизонтальну проекцію точки за заданими 

фронтальній і профільній проекціями? 

4. Як побудувати профільну проекцію точки по заданих горизон-

тальній і фронтальній проекціях? 

5. Як визначити за заданим комплексним креслеником точку, що 

лежить на одній з площин проекцій (наприклад на П1 або на осі (ОХ)? 
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4. ПРОЕКТУВАННЯ ПРЯМОЇ 

Хто вільно володіє проектуванням 

прямої і площини, той не зустріне утруд-

нень у нарисній геометрії. 

Г.Монж 

4.1. Проектування прямої загального положення 
Як ми вже зазначали в попередньому розділі, проектування всіх 

об’єктів, у тому числі і прямої, зводиться до проектування точок. 

Пряма в просторі може бути задана: 

 двома незбіжними точками (через дві точки можна провести 

пряму, і притому тільки одну); 

 точкою і напрямом (пряма проходить через одну точку пара-

лельно деякій наявній прямій); 

 лінією перетину двох площин. 

За розташуванням у просторі щодо площин проекцій прямі 

діляться: 

 на прямі загального положення; 

 прямі часткового положення. 

У свою чергу прямі часткового положення можна розділити: 

 на прямі, паралельні площинам проекцій (горизонталь, фрон-

таль, профільні прямі); 

 прямі, перпендикулярні площинам проекцій, — проектуючі пря-

мі (горизонтально-проектуючі, фронтально-проектуючі, профільно-

проектуючі прямі). 

За розташуванням у просторі прямі як загального, так і частко-

вого положення можна розділити : 

 на паралельні прямі; 

 перетинні прямі; 

 мимобіжні прямі (прямі, що схрещуються). 

Нижче розглянемо проектування прямих. 

Пряма загального положення, задана координатами точок A(ХA, 

YA, ZA) і B(ХB, YB, ZB), розташована в першому октанті. Нагадаємо, що 

в першому октанті всі координати позитивні. Пряма, не паралельна 

та не перпендикулярна жодній з площин проекцій, називається пря-

мою загального положення. На рис.4.1, а зображений просторовий 
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макет, а на рис. 4.1, б — комплексний кресленик прямої АВ. Тут і 

далі на осях X, Y, Z пропущені індекси 12, 13, 23, що вказують номе-

ри площин П1, П2, П3. Збережені індекси тільки на осі Y: Y1 і Y2 ком-

плексного кресленика, оскільки вісь Y1 належить площині П1, а вісь 

Y3 — площині П3. Далі індекси на осях вказуватимуться тільки в тих 

випадках, де це необхідно для кращого засвоєння матеріалу. 

 

Рис. 4.1. Наочне зображення проекції прямої АВ  

на площині проекцій. Комплексний кресленик прямої АВ 

Розглянемо процес побудови просторового макета і комплексно-

го кресленика. Знайдемо проекції точок А і В. Відкладемо на осях 

координати точки А: ХА , YА , ZА. На просторовому макеті отримаємо 

точки Ax , Ay, Az а на комплексному кресленні — Ax , Ay1, Ay3, Az . Про-

вівши лінії проекційного зв’язку, знайдемо проекції A1 , A2, A3 точки 

А, а також саму точку А в просторовому макеті. За координатами XB , 

YB , ZB аналогічно знайдемо проекції B1 , B2 , B3 точки B, а також саму 

точку B. З’єднавши точки A і B та їх проекції, отримуємо пряму AB і 

її проекції A1B1 — горизонтальну, A2B2 — фронтальну, A3B3 — про-

фільну на макеті і комплексному кресленику.  

Покроковий детальний процес побудови креслеників є в елек-

тронній версії підручника (рис. 4.1). 

4.2. Сліди прямої загального положення 
Пряма загального положення розташована в просторі так, що 

проходить через чотири октанти. При цьому вона перетинає площи-
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ни проекцій П1, П2, П3. Точка перетину прямої з площиною проекцій 

називається слідом прямої:  

 горизонтальний слід M — точка перетину прямої з горизонталь-

ною площиною П1;  

 фронтальний слід N — точка перетину прямої з фронтальною 

площиною П2;  

 профільний слід P — точка перетину прямої з профільною пло-

щиною П3.  

4.2.1. Сліди прямої на просторовому макеті 

 

Рис. 4.2. Сліди прямої АВ, що проходить через 1 і 5 октанти. 

На рис. 4.2 відрізок прямої загального положення AB, заданий 

координатами XA,YA, ZA і XB,YB, ZB, розташований в 1-му і 5-му октан-

тах і перетинає профільну площину П3 в точці Р (профільний слід), 

яка збігається з профільною проекцією P3 цього сліду . Для визна-

чення проекції P3 скористаємося горизонтальною і фронтальною 

проекціями прямої. Оскільки точка Р розташована на площині П3 і 

належить прямій AB, то її горизонтальна проекція P1 розташована на 

осі Y (все, що знаходиться на площині П3 , проектується на осі Y і Z) 

у точці перетину осі Y з горизонтальною проекцією A1B1 прямої. 

Аналогічно фронтальна проекція P2 сліду Р розташована на перетині 

фронтальної проекції A2B2 з віссю Z. За двома проекціями P1 і P2, 

провівши перпендикуляри з точок P1 і P2 до осей Y і Z, знаходимо 

профільну проекцію P3, яка належить як прямій АВ, так і її проекції 

A3B3. Для знаходження горизонтального і фронтального слідів про-

довжимо відрізок прямої АВ в обидва боки до перетину з площинами 

П1 і П2. При цьому проекції також продовжуються в обидва боки до 

перетину з осями. Горизонтальна — до перетину з віссю Х у точці 
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N1, фронтальна — до перетину з віссю Х у точці M2, а профільна — 

до перетину з віссю Y у точці M3 і віссю Z в точці N3. Отримані точки 

M2 і M3 — фронтальна і профільна проекції горизонтального сліду М. 

Точка перетину перпендикулярів до осі Х з точки M2 (паралельного 

осі Y) і з точки M3 до осі Y (паралельного осі Х) визначає горизон-

тальну проекцію M1 горизонтального сліду М, яка належить горизон-

тальній проекції прямої і самій прямій. Точки N1 і N3 є проекціями 

фронтального сліду N. Перпендикуляри з цих точок до осей X і Z 

визначають положення фронтальної проекції N2 фронтального сліду 

N, при цьому N збігається з N2. Таким чином, усі три сліди прямої 

визначені, визначені і їх проекції. Розглянута пряма розташована в 

4-х октантах. Межами переходу є сліди М, Р, N. Нижче сліду М пря-

ма розташована в 4-му октанті, від М до Р — у 1-му, від Р до N — 

у 5-му, за точкою N — у 6-му октанті.  

Рекомендуємо уважно розглянути процес побудови просторово-

го макета в електронній версії підручника (рис. 4.2). Побудова вико-

нується в покроковому режимі. Кожен крок пояснюється текстом і 

голосом лектора. 

4.2.2. Сліди прямої на комплексному кресленику 

 

Рис. 4.3. Комплексний кресленик прямої АВ 
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На рис. 4.3 зображений комплексний кресленик прямої загально-

го положення, просторовий макет якої розглянутий в попередньому 

розділі (рис. 4.2). На комплексному кресленику зображено три про-

екції відрізка прямої АВ. Точки А і В задані координатами XA,YA, ZA і 

XB,YB, ZB . Цим координатам відповідають точки на осях Ax , Ay1, Ay3, Az 

xА  (для точки А) і Bx , By1, By3, Bz (для точки В). A1B1 — горизонтальна, 

A2B2 — фронтальна і A3B3 — профільна проекція прямої АВ. Побудову 

проекцій точок А і В розглядати не будемо, оскільки вона розглянута 

вище достатньо детально. Зупинимося на визначенні слідів цією пря-

мою. Оскільки пряма перетинає профільну площину проекцій П3, то і 

почнемо із знаходження цієї точки, тобто профільного сліду Р. Гори-

зонтальна проекція P1=PY1 сліду Р розташована в точці перетину про-

екції A1B1 з віссю Y1. Перенесемо цю точку на вісь Y3 (P1=PY1=PY3) і 

проведемо перпендикуляр від осі Y3 до перетину з проекцією A3B3. 

Фронтальна проекція P2 сліду Р розташована на перетині проекції 

A2B2 прямої з віссю Z. Перпендикуляр до осі Z з точки P2 перетина-

ється з вищепроведеним перпендикуляром на проекції A3B3 прямої 

АВ. Отримана точка P3 є профільна проекція профільного сліду Р, яка 

збігається з самим слідом. Оскільки відрізок АВ прямої безпосередньо 

не перетинає площини П1 і П2, то продовжимо проекції A1B1, A2B2, 

A3B3 в обидва боки до перетину з осями координат.  

Знайдемо горизонтальний слід прямої. Продовжена проекція A2B2 

перетинає вісь Х у точці M2, яка є фронтальною проекцією горизон-

тального сліду М. Продовжена проекція A3B3 перетинає вісь Y3 у точці 

M3Y3. Перенесемо цю точку на вісь Y1 і отримаємо точку M3Y1. Перпен-

дикуляри до осей X і Y1, проведені на площині П1 з точок M2 і M3Y1, 

перетинаються на продовженні проекції A1B1 прямої в точці M1, яка є 

горизонтальною проекцією горизонтального сліду М. У цій точці пря-

ма АВ перетинає площину П1, а отже, вона є безпосередньо слідом М.  

Визначимо фронтальний слід прямої. Продовжена горизонталь-

на проекція A1B1 перетинає вісь Х у точці N1, яка є горизонтальною 

проекцією N1 фронтального сліду N. Профільна проекція цього сліду 

розташована в точці N3 на перетині осі Z з продовженою профільною 

проекцією A3B3 прямої. Провівши перпендикуляри з точок N1 і N3 до 

осей Х і Z у точці перетину їх з продовженою фронтальною проекці-

єю A2B2 прямої, знайдемо фронтальну проекцію N2 сліду N. Оскільки 

точка N (збігається з N2) розташована на площині П2 і належить про-
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екції A2B2 , то в цій точці пряма АВ перетинає площину П2 і є безпо-

середньо фронтальним слідом N. Таким чином, усі три сліди прямої і 

їх проекції визначено.  

Побудову по кроках з необхідними поясненнями голосом і текс-

том розгляньте в електронній версії (рис. 4.3). 

4.3. Проектування прямих, паралельних площи-

нам проекцій 
Пряма, паралельна одній площині проекцій, називається пря-

мою рівня.  

4.3.1. Пряма, паралельна горизонтальній площині про-

екцій (П1) 

 

Рис. 4.4. Пряма АВ паралельна горизонтальній площині проекцій:  

а — наочне зображення, б — комплексний кресленик 

Пряму, паралельну горизонтальній площині проекції, називають 

горизонталлю. На рис. 4.4, а зображений просторовий макет, а на 

рис. 4.4, б — комплексний кресленик прямої АВ, паралельної гори-

зонтальній площині проекцій. Тут і далі на просторовому макеті не 

показані межі площин П1, П2, П3, а зображена лише система коорди-

нат, утворена лініями перетину цих площин.  

Властивості горизонталі: 
1. Оскільки відрізки АА1 і BB1 однакові за довжиною, то гори-

зонталь проектується на горизонтальну площину проекцій у нату-

ральну величину.  
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2. Кути нахилу прямої до площин П1 і П2 (  і  ) проектуються в 

натуральну величину.  

Кутом нахилу між прямою і площиною є кут, утворений прямою 

та її проекцією на цю площину. На комплексному кресленику це кут, 

утворений натуральною величиною прямої і її проекцією на площи-

ну. Проектування кутів розглянуто в підрозділі 1.5.2, а також в під-

розділі 4.6. 

3. На фронтальну і профільну площини проекцій горизонталь 

проектується в лінії, паралельні осям Х і У відповідно. 

4.3.2. Пряма, паралельна фронтальній площині проек-

цій (П2) 
Пряму, паралельну фронтальній площині проекцій, називають 

фронталлю. 

 

Рис. 4.5. Наочне зображення (а) та комплексний кресленик (б) пря-

мої АВ, паралельної фронтальній площині проекцій 

На рис. 4.5, а і 4.5, б зображено проектування фронталі в прос-

торовому макеті і на комплексному кресленику відповідно. 

Властивості фронталі: 

1. Фронталь на фронтальну площину проектується в натуральну 

величину. 

2. Кути нахилу  і  прямої до горизонтальної площини П1 і до 

профільної площини П3 проектуються в натуральну величину. 

3. Горизонтальна і профільна проекції фронталі паралельні осям 

Х і Z відповідно. 
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4.3.3. Пряма, паралельна профільній площині проек-

ції (П3) 
Пряму, паралельну профільній площині проекцій, називають 

профільною прямою.  

 

Рис. 4.6. Наочне зображення (а) та комплексний креслення (б)  

прямої АВ || П3 

На рис. 4.6, а і 4.6, б виконано проектування профільної прямої 

в просторовому макеті і на комплексному кресленику. 

Властивості прямої, паралельної профільній площині проекцій: 

1. На профільну площину профільна пряма проектується у нату-

ральну величину.  

2. Кути нахилу прямої до горизонтальної площини П1 і до фрон-

тальної площини П2 проектуються в натуральну величину.  

3. Горизонтальна і фронтальна проекції профільної прямої пара-

лельні осям Y і Z відповідно.  

4.4. Проектуючі прямі 
Пряма, перпендикулярна одній з площин проекцій і, отже, пара-

лельна двом іншим площинам проекцій, називається проектуючою 

прямою. Як і прямі рівня, проектуючі прямі часто використовують-

ся для розв’язання різних задач. 

4.4.1. Горизонтально-проектуюча пряма 
Пряма, перпендикулярна горизонтальній площині проекції П1, 

називається горизонтально-проектуючою прямою.  
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Рис. 4.7. Наочне зображення (а) та комплексний кресленик (б) гори-

зонтально проектуючої прямої АВ 

Властивості горизонтально-проектуючої прямої: 

 на горизонтальну площину проекції П1 проектується в точку 

A1   B1; 

 на фронтальну П2 і профільну П3 площини проекцій проектуєть-

ся в натуральну величину, причому ці проекції паралельні осі Z; 

 кути нахилу прямої до площин проекцій:  

 до горизонтальної площини П1 : 90º;  

 до фронтальної площини П2 : 0º;  

 до профільній площині П2 : 0º. 

4.4.2. Фронтально-проектуюча пряма 
Пряма, перпендикулярна фронтальній площині проекції 2П , на-

зивається фронтально-проектуючою прямою .  

 

Рис. 4.7 (продовження) Наочне зображення (г) та комплексний 

кресленик (в) фронтально-проектуючої прямої АВ 
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На рис. 4.7, г, 4.7, в зображені просторовий макет і комплексний 

кресленик фронтально-проектуючої прямої.  

Властивості фронтально-проектуючої прямої. 
 на фронтальну площину проекцій П2 проектується в точку C2   D2;  

 на горизонтальну П1 і профільну П3 площини проекцій проекту-

ються в натуральну величину, причому проекції паралельні осі Y 

(на комплексному кресленні Y1 і Y3);  

 кути нахилу прямої до площин проекцій:  

 до горизонтальної площини П1 : 0º; 

 до фронтальної площини П2 : 90º; 

 до профільній площині П3 : 0º. 

4.4.3. Профільно-проектуюча пряма 
Пряма, перпендикулярна профільній площині проекції П3, нази-

вається профільно-проектуючою прямою.  

 

Рис. 4.7 (продовження) Наочне зображення (е) та комплексний крес-

леник (д) профільно-проектуючої прямої АВ 

На рис. 4.7, д (комплексний кресленик) і 4.7, е (просторовий ма-

кет) наведений кресленик профільно-проектуючої прямої. 

Властивості профільно-проектуючої прямої: 
 на профільну площину проекцій П3 проектується в точку E3F3; 

 на горизонтальну П1 і фронтальну П2 площини проекцій проек-

туються в натуральну величину, причому ці проекції паралельні 

осі X ;  

 кути нахилу прямої до площин проекцій:  

 до горизонтальної площини П1 : 0º; 

 до фронтальної площини П2 : 0º; 

 до профільної площини П3 : 90º.  
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4.5. Взаємне розташування прямих у просторі 
Прямі у просторі можуть бути паралельними, перетинними і 

мимобіжними. Іноді ще виділяють збіжні прямі, які є окремим ви-

падком паралельних прямих при нульовій відстані між ними.  

4.5.1.  Проектування паралельних прямих 

 

Рис. 4.8. Проектування паралельних прямих АВ і CD 

Розглянемо проектування паралельних прямих на рис 4.8, а і 

рис. 4.8, б. 

Паралельні прямі АВ і CD довільно розташовані в просторі пер-

шого октанта. Проектування їх в просторовому макеті і на комплекс-

ному кресленику зводиться до проектування точок А, В, С, D, деталь-

но розглянутому в розділах «Проектування точки» і «Проектування 

прямої». Тому на побудові проекцій зупинятися не будемо і покро-

кову побудову виконувати також не будемо, оскільки на статичних 

креслениках усі побудови достатньо повно відображені. Згідно з 

властивістю паралельного проектування паралельні прямі проекту-

ються в паралельні прямі. АВ і CD паралельні за умовою, їх проекції 

в просторовому макеті (рис. 4.8, а) і на комплексному кресленику 

(рис.4.8, б) також паралельні, тобто АВ || CD, отже, A1B1 || C1D1, A2B2 

|| C2D2 , A3B3 || C3D3 .  

4.5.2. Проектування перетинних прямих 
Проектування перетинних прямих виконано на рис. 4.9, а і рис. 

4.9, б. 

Прямі АВ і CD, довільно розташовані в просторі першого октан-

та, перетинаються в точці Е (рис. 4.9, а). Пригадайте властивість 
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паралельного проектування, яка називається інцидентністю, тобто 

взаємною приналежністю. Оскільки точка Е належить і прямій АВ і 

прямій CD, то вона проектується в точки перетину їх проекцій E1, E2, 

E3, тобто 1E  належить проекціям A1B1 і C1D1 , E2 належить A2B2 і 

C1D1, а E3 — A3B3 і C3D3. Причому горизонтальна і фронтальна 

проекції точки перетину Е лежать на вертикальній лінії проекційного 

зв’язку E1E2, а фронтальна і профільна проекції — на горизонтальній 

лінії проекційного зв’язку E2E3, горизонтальна і профільна проекції 

лежать на ламаній лінії проекційного зв’язку E1Y1Y3E3 .  
 

 

Рис. 4.9. Проекція перетинних прямих АВ і CD 

Таким чином, якщо проекції прямих на комплексному креслен-

нику перетинаються, то для того щоб визначити, чи перетинаються 

самі прямі, треба з точок перетину проекцій провести лінії проекцій-

ного зв’язку. Якщо проведені лінії збігаються, то, отже, і самі прямі 

перетинаються. Інакше прямі не перетинаються, а мимобіжні (схре-

щуються).  

Побудова по кроках в електронній версії підручника детально 

пояснює процес проектування (рис. 4.9). 

4.5.3. Проектування мимобіжних прямих 
Проектування мимобіжних прямих на просторовому макеті по-

казано на (рис. 4.10, а). 

Оскільки кресленик достатньо складний і насичений, то реко-

мендуємо спочатку ознайомитися з проектуванням по кроках.  
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а б 

Рис. 4.10 Мимобіжні прямі АВ та CD 

Побудова по кроках в електронній версії підручника (рис. 4.10). 

Точки, що лежать на одному проектуючому промені, але нале-

жать різним геометричним об’єктам (у даному випадку — різним пря-

мим лініям), називаються конкуруючими щодо відповідної площини 

проекцій. Вони служать для визначення видимості на цій площині.  

Точки E і F — конкуруючі стосовно горизонтальної площини П1. 

Причому точка F розташована над точкою E і є видимою на площині П1.  

Точки L і K — конкуруючі щодо фронтальної площини проекцій 

П2. Причому точка L — видима, а точка K — невидима на площині П2.  

Розглянемо побудову комплексного кресленика мимобіжних 

прямих (рис. 4.10, б). 

За заданими координатами точок A, B, C, D побудуємо проекції 

прямих. Усі три проекції цих прямих перетинаються. Почнемо з 

горизонтальної проекції. У точці F1E1 перетинаються горизонталь-

ні проекції A1B1 і C1D1. Проведемо вертикальну лінію проекційного 

зв’язку і визначимо фронтальні проекції точок E2 (належить A2B2) і 

F2 (належить C2D2). Оскільки проекції E2 і F1 належать різним пря-

мим і не збігаються, то це конкуруючі точки, причому точка F види-

ма на горизонтальній площині проекцій, а точка Е закривається точ-

кою F і не є видимою. Це ж підтверджується і профільними проекці-

ями E3 і F3 цих точок. Неважко побачити, що точки перетину фрон-

тальних проекцій L2K2 і профільних проекцій M3 N3 належать різ-

ним прямим і не збігаються, отже, вони теж конкурують. Тобто, 

прямі АВ і CD не мають загальної точки і, таким чином, не перети-

наються, а мимобіжні. Точка L є видимою на фронтальній площині 
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проекцій і закриває точку К, а точка М видима на профільній пло-

щині і закриває точку N. 

4.6. Визначення натуральної величини (довжини) 

відрізка і кутів нахилу до площин проекцій 

 

Рис. 4.11. Визначення натуральної величини відрізка АВ і кутів 

Визначення натуральної величини довжини відрізка прямої є акту-

альним питанням при вирішенні багатьох завдань інженерної графіки.  

На рис. 4.11, а наведено зображення просторового макета проек-

тування відрізка AB прямої, а на рис. 4.11, б — його комплексний 

кресленик. 

Необхідно визначити натуральну величину відрізка AB (НВ(AB)), 

тобто побудувати його натуральну величину. На рис. 4.11, а зобра-

жений відрізок AB і його проекції. Проте через спотворення розмірів, 

що виникають при побудові кресленика просторового макета, довжи-

на відрізка AB на просторовому макеті не дорівнює його натуральній 

величині (НВ(AB)). Для побудови НВ(AB) розглянемо чотирикутник 

AA1B1B, який є трапецією. Розвернемо цю трапецію навколо проекції 

A1B1 на 90º так, щоб вона лягла на горизонтальну площину проекцій 

П1, для чого з точок А1 і B1 проведемо перпендикуляри до проекції 

А1B1 і на них відкладемо відрізки А1А′=А1А i B1B′=B1B. З’єднавши 

точки A′ і B′, отримаємо НВ(AB). Очевидно, що в цій трапеції можна 

виділити прямокутний трикутник A′B′C′, в якому один катет A′C′ 

дорівнює горизонтальній проекції B1 відрізка AB, а другий — C′B′ 

дорівнює різниці аплікат точок A і B, Z=BB1 – AA1. 
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Кут між прямою і площиною — це кут, утворений натуральною 

величиною прямої і її проекцією на цю площину.  

Кут   дорівнює куту нахилу прямої AB до горизонтальної пло-

щини проекцій П1.  

Аналогічні побудови можна виконати на фронтальній площині 

проекцій П2. 

На комплексному кресленику (рис. 4.11, б) наведена побудова 

натуральної величини відрізка AB на горизонтальній площині проек-

цій A1B′=НВ(AB) і на фронтальній площині проекцій A2C′=НВ(AB). 

При побудові використовувалися тільки катети трикутника, тобто 

відрізки A1A′= B1C′, від яких не залежить довжина НВ(AB), виклю-

чені. Кути   і   визначають кути нахилу прямої AB до площин про-

екцій П1 і П2 відповідно. Кут   — кут між прямою AB і горизон-

тальною площиною проекцій П1, а   — кут між прямою АВ і фрон-

тальною площиною проекцій П2. 

Запам’ятайте правило:  

Щоб визначити натуральну величину відрізка, необхідно по-

будувати прямокутний трикутник, одним катетом якого є про-

екція відрізка на цю площину, а іншим — різниця відстаней від 

кінців відрізка до цієї площини проекцій. Тоді гіпотенуза — нату-

ральна величина відрізка, а кут між натуральною величиною і 

проекцією відрізка — кут нахилу прямої до цієї площини проекцій.  
Практичні заняття 4.1, 4.2 (їх знайдіть в електронній версії під-

ручника і виконайте). 

Контрольні запитання: 

1. Чим задається пряма лінія в просторі? 

2. Як задається пряма на комплексному кресленику?  

3. Яке положення може займати пряма щодо площин проекцій? 

4. Як розташовуються проекції прямих рівня (наприклад, про-

фільних прямих)? 

5. Які проектуючі прямі ви знаєте? Як розташовуються їх проек-

ції на комплексному кресленику? 

6. Як визначити натуральну величину відрізка за його комплекс-

ним креслеником? 

7. Як можуть бути розташовані в просторі дві різні прямі? 
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8. Як виглядає комплексний кресленик двох паралельних пря-

мих; двох перетинних прямих; двох прямих, що схрещуються, чому? 

9. Які точки називаються конкуруючими? 

10. Як називається точка перетину прямої з площиною проекцій? 

Скільки їх ви знаєте? 

11. Як знайти горизонтальний слід прямої? 

5. ПРОЕКТУВАННЯ ПЛОЩИНИ 

Площина, як точка і пряма, належить до основних невизначува-

них понять геометрії. Площина безмежна. В практичних застосуван-

нях, як правило, використовуються ті або інші її частини, обмежені 

якою-небудь плоскою замкненою лінією. Обмежену частину площи-

ни називають відтином площини.  

5.1. Задання площини 
5.1.1.  Задання площини трьома точками 
Для того щоб задати площину в просторі, досить задати три її 

точки, що не лежать на одній прямій.  

 

Рис.5.1. Площині, що проходять через пряму АВ 

Спробуємо задати площину двома точками А і В, довільно роз-

ташованими в просторі. Проведемо через ці точки пряму. Як видно з 

рис.5.1, через цю пряму, тобто через дві точки, може проходити ба-

гато площин Q1, Q2, Q3, а точніше, нескінченна безліч площин. Зада-

мо третю точку C, яка лежить на площині Q3. Очевидно, що через три 

точки може проходити тільки одна площина (у нашому випадку Q3). 

Розглянемо задання площини в системі координат.  
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Задання площини в системі координат 

У системі координат 0XYZ просторового макета першої чверті 

(рис. 5.2, а) довільно задані три точки: А, В, С, що лежать на площині 

Q. Горизонтальні проекції A1, B1, C1 точок і горизонтальна проекція 

Q1 площини розташовані на горизонтальній площині проекцій П1. 

Фронтальні проекції A2, B2, C2 і Q2 — на фронтальній площині проек-

цій П2. На рис.5.2, б зображено комплексний кресленик площини Q, 

заданої точками А, В, С.  

Задання площини точками позначатимемо Q(A,B,C).  

 

Рис.5.2. Площина, задана 3 точками А, В і С 

Площину можно задати також прямою і точкою, двома пара-

лельними прямими та іншими методами. Ці методи демонструються 

статичними (рис. 5.2, а, б), а також динамічними побудовами на рис. 

5.2 в електронній версії підручника. Рекомендуємо ознайомитись з 

ними. Всі ці методи рівнозначні і можуть бути зведені до задання 

площини трьома точками. 

5.1.2. Задання площини слідами 
На рис. 5.3, а зображений просторовий макет площини Q, а на 

рис. 5.3, б — її комплексний кресленик. 

Площина, не перпендикулярна і не паралельна жодній з пло-

щин проекцій, називається площиною загального положення. 

Площина загального положення перетинається зі всіма трьома 

площинами проекцій: П1, П2, П3 .  

Лінія перетину площини з якою-небудь площиною проекцій 

називається слідом площини.  
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Ріс.5.3. Сліди площини 

Перетин площини Q з площинами проекцій позначатимемо: 

 Q ∩П1= h0 — горизонтальний слід площини Q;  

 Q ∩П2 = 
0f  — фронтальний слід площини Q;  

 Q ∩П3 = p0 — профільний слід площини Q.  

Точки QX, QY, QZ називають точками збігу слідів. Це точки пере-

тину площини з осями координат X,Y,Z відповідно. 

Розглянемо проекції слідів площини Q: 

 h0 ≡ h1
0 — горизонтальний слід збігається з його горизонтальною 

проекцією;  

 
0f ≡ f2

0 — фронтальний слід збігається з його фронтальною про-

екцією;  

 p0 ≡ p3
0 — профільний слід збігається з його профільною проек-

цією.  

На осі Х (відрізок OQX) розташовується горизонтальна проекція 

фронтального сліду f1
0 і фронтальна проекція горизонтального сліду 

h2 
0, тобто h2 

0 ≡ f1 
0 ≡ OX .  

Аналогічно на осі Z (відрізок OQZ) розташовуються проекції f3 
0 і  

p2 
0 (f3

0 ≡ p2 
0 ≡ Oz). 

На осі Y1, що лежить на П1 (відрізок OQY1), розташована проек-

ція p1
0 профільного сліду, а на осі Y3 (відрізок OQY3) — профільна 

проекція горизонтального сліду h0
3.  

Часто на комплексному кресленику площина задається слідами. 

Таке задання еквівалентне заданню двома перетинними прямими. 

В даному випадку за ці прямі взяті сліди. При цьому, як правило, 

проекції слідів, що проектуються на осі координат 1
0f , 3

0f , h0
2, h0

3, 

p0
2, p0

1, не позначаються.  
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5.2. Прямі і точки площини 
Розглянемо умови належності прямих і точок площині.  

Точка належить площині, якщо вона лежить на будь-якій 

прямій, належній даній площині.  

Пряма належить площині, якщо:  

 вона проходить через дві точки, що лежать на площині;  

 проходить через одну точку площини паралельно прямій, 

належній даній площині.  
Використовуючи ці ознаки, побудуємо горизонтальну проекцію 

D1 точки D (рис.5.4), яка належить площині ∆ABC. 

 

Ріс.5.4. Точка D належить площині ΔАВС 

Через фронтальні проекції A2,D2 точок A і D проведемо l2. Щоб 

пряма l належала площині, вона повинна проходити через дві точки 

площини. Точка A належить ∆ABC. На перетині l2 з B2 C2 візьмемо 

E2. Щоб точка Е належала площині, горизонтальна проекція E1 по-

винна належати B1C1. З’єднавши A1 і E1, отримаємо L1. D1 належить 

L1, знаходимо її за лінією проекційного зв’язку. 

Висновок. На комплексному кресленику проекції площини, в 

загальному випадку, не мають графічного зображення. Як визначи-

ти, за яких умов можна вважати площину заданою? 

Площина на комплексному кресленику визначена, якщо за од-

нією проекцією точки за умови належності її площині можна побу-

дувати відсутні дві проекції.  

Процес побудови по кроках в електронній версії (рис. 5.4). 
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5.3. Розташування площини щодо площин про-

екцій 
За розташуванням щодо площин проекцій площини діляться:  

 на площини загального положення;  

 площини часткового положення.  

Повторимо, що площина, не перпендикулярна і не паралель-

на жодній з площин проекцій, називається площиною загального 

положення.  
На наведених раніше рисунках були зображені площини загаль-

ного положення.  

Площини часткового положення у свою чергу діляться:  

 на проектуючі площини;  

 площини рівня.  

5.3.1. Проектуючі площини 
Площина, перпендикулярна одній з площин проекцій, назива-

ється проектуючою площиною. В цьому випадку на цю площину 

проекцій вона проектується в пряму (тобто має графічний образ). 

Розглянемо три види проектуючих площин: горизонтально-про-

ектуюча, фронтально-проектуюча, профільно-проектуюча. 

5.3.1.1. Горизонтально-проектуюча площина 

На рис. 5.5, а і 5.5, б наведений просторовий макет і комплекс-

ний кресленик горизонтально-проектуючої площини Q. На площині 

розташований трикутник АВС. Очевидно, що на горизонтальну пло-

щину проекцій П1 площина Q проектується в пряму лінію — гори-

зонтальний слід, а все, що розташоване на площині (у тому числі і 

трикутник АВС), проектується на горизонтальний слід. На комплек-

сному кресленику площина Q задана слідами h0
1, 2

0f , p0
3 і зображені 

дві проекції трикутника: A1B1C1 — горизонтальна проекція, що збіга-

ється з горизонтальним слідом, і A2B2C2 — фронтальна проекція. 

Користуючись правилами проектування точок, побудуйте третю 

профільну проекцію трикутника. Якщо це викликає утруднення, 

подивіться аналогічні побудови на рис. 5.6, б.  

Зверніть увагу, що горизонтально-проектуюча площина пара-

лельна осі Z, а отже, її фронтальний і профільний сліди також пара-

лельні осі Z.  
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Рис.5.5. Горизонтально-проектуюча площина Q (задана ΔАВС) 

5.3.1.2. Фронтально-проектуюча площина 

 

Рис. 5.6. Фронтально-проектуюча площина Q 

На рис.5.6, а і 5.6, б зображені відповідно кресленик просторо-

вого макета і комплексний кресленик фронтально-проектуючої пло-

щини Q, на якій розташована пряма АВ. Фронтальна проекція A2B2 

прямої розташована на фронтальному сліді 0f  площини Q, оскіль-

ки Q перпендикулярна площині П2. Горизонтальний h0 і профільний 

p0 сліди площини паралельні осі У, оскільки сама площина пара-

лельна цій осі. 

5.3.1.3. Профільно-проектуюча площина 

Профільно-проектуюча площина Q паралельна осі Х і на про-

фільну площину П3 проектується в пряму лінію — профільний слід 

p0
3. На цей же слід проектується і пряма АВ, розташована на цій 

площині.  
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Горизонтальний h0
1 і фронтальний f 02 — сліди паралельні осі Х.  

 

Рис. 5.7. Профільно-проектуюча площина Q 

A2B2 — фронтальна проекція прямої АВ. Добудуйте горизон-

тальну проекцію прямої АВ.  

Для всіх проектуючих площин правдивово:  

 слід проектуючої площини на площині проекцій, до якої вона 

перпендикулярна, розташований під кутом до осей координат, а 

два інших сліди перпендикулярні до тих же осей. При заданні 

проектуючої площини два останні сліди зображають, якщо це 

потрібно для розв’язання завдань, але перший слід задає цю 

площину і зображується завжди, маючи збірну властивість:  

 все, що лежить в проектуючій площині, проектується на її 

слід.  
Правдиве і зворотне твердження: якщо проекція точки або лінії 

лежить на однойменній проекції сліду проектуючої площини, то ця 

точка або лінія належить цій проектуючій площині. Звідси безпосе-

редньо випливає, що проектуючу площину можна задати тільки 

одним її слідом.  

 

Рис.5.8. Точка А лежить в горизонтально-проектуючій площині Q 
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 Дано (рис. 5.8): 

 горизонтально-проектуюча площина Q перпендикулярна П1 ; 

 горизонтальна проекція A1 точки А розташована на сліді h0 цієї 

площини Q (A1 належить h0
1). 

Визначити, як точка А розташована в просторі щодо площини Q.  

Видно, що весь проектуючий промінь, що проходить через A1, 

належить площині Q, отже, точка А обов’язково належить площині Q.  

В електронній версії демонструється сказане вище за допо-

могою динамічних побудов (рис. 5.8). 

5.3.2. Площини рівня 
Площина, паралельна будь-якій площині проекцій і, отже, пер-

пендикулярна двом іншим площинам проекцій, називається площи-

ною рівня.  

 

Рис. 5.9. Горизонтальна площина рівня 

Площина рівня двопроектуюча і має всі властивості проектуючої 

площини.  

Фігура ABCD, належна цій площині, на горизонтальну площину 

проекції проектується в натуральну величину, а на рис. 5.9 фрон-

тальну і профільну — у відповідні сліди. 

Можна виділити три різновиди площин рівня:  

 горизонтальна площина рівня (рис.5.9.); 

 фронтальна площина рівня(рис. 5.10 ); 

 профільна площина рівня(рис. 5.11). 

На рис. 5.9 зображена горизонтальна площина рівня.  
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Рис. 5.10. . Фронтальна площина рівня 

 

Рис. 5.11. Профільна площина рівня 

5.4. Лінії рівня площини 
У системі координат розташована площина, наприклад площина 

загального положення.  

Прямі, розташовані на цій площині паралельно будь-якій 

площині проекцій, називаються лініями або прямими рівня.  
У загальному випадку на площині можна виділити три сімейства 

таких прямих:  

 прямі, паралельні горизонтальній площині проекцій, — горизон-

талі h(h1,h2,h3);  

 фронталі — прямі, паралельні фронтальній площині проекцій f 

(f1, f2, f3);  

 профільні прямі — паралельні профільній площині проекцій 

p(p1, p2, p3). 
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5.4.1. Проектування горизонталі площини 

 

Рис. 5.12. Площина Q загального положення,  

задана слідами h0, 0f , p0, h — горизонталь 

На рис. 5.12, а і б зображені кресленик просторового макета і 

комплексний кресленик площини Q, заданої слідами h0, 0f , p0. На 

цій площині проведена пряма h1, паралельна горизонтальній площи-

ні проекцій (горизонтальному сліду площини Q). За аналогією з гео-

графічною картою сліди площини беруться за лінію нульового рівня, 

і тому позначаються h0, 0f , p0 (з верхнім індексом 0), а лінії рівня, 

розташовані на площині, позначаються тими ж буквами, що і відпо-

відний слід, але верхній індекс нумерується цифрами 1,2,3..., напри-

клад, h1, h2, f 1, f 2, p1, p2... Нагадаємо, що нижній індекс 1, 2, 3 (див. 

кресленик) указує вид проекції, наприклад, h1
2 — фронтальна проек-

ція горизонталі h1. Пряма h1 перетинає сліди площини Q в точках N1 

і P1 (фронтальний і профільний сліди прямої). Відомим методом, 

спроектувавши ці точки, знаходимо горизонтальну h1
1, фронтальну 

h1
2, профільну h1

3 проекції прямої h1. Як бачимо, фронтальна і про-

фільна проекції паралельні осям Х і У відповідно (на комплексному 

кресленику — осям Х і Y3), а горизонтальна проекція паралельна 

горизонтальному сліду h0 площини, і тому на кресленику відсутній її 

горизонтальний слід М. Очевидно, що на площині Q горизонталей 

h1, h2, h3... може бути проведено безліч. 
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5.4.2. Проектування фронталі площини 

 

Рис. 5.13. Фронталь f площини Q { h0, 0f , p0 } 

На рис.5.13, а і 5.13, б зображені кресленик просторового макета 

і комплексний кресленик площини Q, заданої слідами, і фронталі f 1, 

яка перетинається з площинами проекцій в точці M1 (горизонтальний 

слід) і в точці P1 (профільний слід). Ці точки дозволяють побудувати 

проекції f 11, f 12, f 13 прямої f 1. Оскільки f 11 || осі Х, f 13 || осі Z, а f 12 || 

f0 (сліду площини Q), то пряма f1 паралельна фронтальній площині 

проекцій і є фронталлю площини Q. Очевидно, що на площині Q 

можна провести безліч фронталей f 1, f 2, f 3...  

5.4.3. Проектування профільної прямої площини 

 

Рис. 5.14. Профільна пряма p площини Q { h0, 
0f , p0 } 
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На рис. 5.14, а і 5.14, б кресленик площини Q і профільної лінії 

рівня p1
 . Профільна лінія паралельна профільній площині проекцій, і 

тому її профільний слід Р відсутній. Горизонтальний M1 і фронталь-

ний N1 сліди лінії рівня p1 і їх проекції визначають проекції p1
1 , p1

2 , 

p1
3

 і саму лінію p1. Зазначимо, що горизонтальна проекція p1
1 пара-

лельна осі Y1, фронтальна p1
2 || Z, а профільна f 1

3 паралельна про-

фільному сліду p0 площини Q. Прямі рівня широко використовують-

ся при вирішенні різних графічних завдань.  

Приклад 1 (рис.5.15)  

Дано: на площині Q задана точка А. Відома її фронтальна про-

екція A2.  

Знайти: проекції A1 і A3.  

 

Рис. 5.15. Побудова точки А,  

що лежить на горизонталі h площині Q { h0, 0f , p0 } 

Розв’язання  

Через точку A2 проведемо фронтальну проекцію фронтали f 1
2 

паралельно сліду 0f .  

Знайдемо гоизонтальну f 11 і профільну проекції f 13 фронталі.  

Точка А розташована на фронталі f 1, а отже, її проекції зна-

ходяться на відповідних проекціях фронталі точки A1 на f 11 , A3 на f31.  

Побудова закінчена, всі три проекції точки А визначені. 

В електронній версії наведене розв’язання цієї і наступної задачі 

по кроках з необхідними поясненнями (рис. 5.15, 5.16). Рекомендуємо 

ознайомитись із цими розв’язанням. 
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Приклад 2 (рис.5.16) 

Дано: площина загального положення Р задана двома паралель-

ними прямими а і b, у свою чергу, заданими проекціями a1 , a2 і b1 , b2 

на комплексному кресленику.  

Побудувати: горизонталь h і фронталь f, належні площині Р.  

 

Рис. 5.16. Побудова горизонталі h і фронталі f площини P {a || b}. 

Побудуємо горизонталь h. Оскільки горизонталь h паралельна 

горизонтальній площині проекцій, то її фронтальна проекція h2 пара-

лельна осі х: h2 || 0Х. Щоб горизонталь h належала площині Р, вона 

повинна проходити через дві точки, напевно належні площині. Тому 

довільно проведемо пряму h2 паралельно осі 0Х і відзначимо точки 

12 і 23 перетини фронтальної проекції h2 горизонталі з фронтальними 

проекціями прямих a2 і b2 відповідно. Щоб точки 1 і 2 належали 

площині Р, їх горизонтальні проекції 11 і 21 повинні лежати на гори-

зонтальних проекціях a1 і b1 прямих а і b відповідно. Провівши вер-

тикальні лінії проекційного зв’язку, отримаємо точки 12 і 23. З’єднав-

ши горизонтальні проекції 11 і 21 точок 1 і 2, отримаємо горизонталь-

ну проекцію h1 горизонталі h. Таким чином, горизонталь h, задана 

проекціями h2 і h1 , побудована.  

Побудуємо фронталь f. Оскільки фронталь f паралельна фрон-

тальній площині проекції f||П2, то її горизонтальна проекція f1 пара-

лельна осі 0Х: f1 ||0X: Тому побудову починаємо з горизонтальної 

площини проекцій. Доповнимо умову: нехай фронталь проходить 

через точку 2 площини P. Точка 2 належить площині P і лежить на 
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прямій b. Проведемо через 21 горизонтальну проекцію f1 || 0X. Від-

значимо точку 31. За лінією проекційного зв’язку будуємо 32, 32 

належить b2 . З’єднавши фронтальні проекції 22 і 32 точок 2 і 3, отри-

маємо фронтальну проекцію фронталі f2 . Горизонтальна f1 і фрон-

тальна f2 проекції фронталі f визначені.  

5.5. Лінії найбільшого нахилу площини. Кути на-

хилу площини до площин проекцій 
Прямі, перпендикулярні лініям рівня, називаються лініями най-

більшого нахилу до відповідної площини проекцій. Очевидно, що 

ліній найбільшого нахилу (ЛНН) три сім’ї :  

 (ЛННП1) перпендикулярні h — лінії найбільшого нахилу до 

горизонтальної площини проекцій П1;  

 (ЛННП2) перпендикулярні f — лінії найбільшого нахилу до 

фронтальної площини проекцій П2;  

 (ЛННП3) перпендикулярні p — лінії найбільшого нахилу до про-

фільної площини проекції П3.  

Лінії найбільшого нахилу використовуються для визначення 

кутів нахилу площини до площин проекцій.  

Кут нахилу площини до площини проекції — це лінійний 

кут, утворений лінією найбільшого нахилу і її проекцією на цю 

площину.  

5.5.1. Побудова ЛННП2 і кута нахилу площини до фрон-

тальної площини проекцій 
Розглянемо побудову ЛНН до фронтальної площини проекцій П2 

і визначення кута нахилу площини Q до фронтальної площини про-

екцій П2.  

На рис. 5.17, а зображений просторовий макет площини Q{h0 , f0, 

p0}, заданої слідами, а на рис. 5.17, б — комплексний кресленик.  

При побудові ЛНН використовано наступну властивість орто-

гонального проектування: прямий кут проектується в прямий кут, 

якщо хоч би одна з його сторін паралельна площині проекцій. 

Оскільки ЛННП2 перпендикулярна сліду 0f  площини Q, то про-

екція (ЛННП2)2 також перпендикулярна фронтальній проекції сліду 

2
0f , яка збігається з самим слідом 0f = 2

0f .  
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Рис. 5.17. Побудова ЛНН П2 і визначення α 

На сліді 0f  довільно виберемо точку N=N2 і з неї проведемо 

перпендикуляр до сліду 0f  до перетину з віссю Х (точка M2). Пряма 

N2M2 — фронтальна проекція (ЛННП2)2.  

Точки N і M є фронтальним і горизонтальним слідами (ЛННП2) і 

розташовані на фронтальному 0f  і горизонтальному h0 слідах пло-

щини Q відповідно. Очевидно, що фронтальний слід N збігається зі 

своєю фронтальною проекцією N2, тобто N=N2, а горизонтальний слід 

точки М збігається зі своєю горизонтальною проекцією M1, тобто 

M=M1. Горизонтальна проекція N1 точки N і фронтальна проекція M2 

точки М лежить на осі ОХ. З’єднавши (одноіндексні) однойменні 

проекції точок N і M, отримаємо фронтальну (ЛННП2)2 і горизон-

тальну (ЛННП2)1 проекцію лінії найбільшого нахилу площини Q до 

фронтальної площини проекції П2, яка перпендикулярна сліду 0f .  

Відслідковуйте послідовність побудови на просторовому ма-

кеті і комплексному кресленику.  
Кут β між ЛНН і її фронтальною проекцією визначає кут нахилу 

площини Q до фронтальної площини проекції П2. Просторовий 

макет дає добре наочне уявлення, але величина кута β спотворена. 

Знайдемо натуральне значення кута β на комплексному кресленику. 

Для цього визначимо натуральну величину (НВ) ЛННП2. Визначення 

НВ відрізка розглянуте в розділі 4. З точки M2 проведемо перпенди-

куляр до фронтальної проекції N2 M2 ЛННП2. На ньому, відклавши 
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відрізок, рівний відстані M2 M1, отримаємо точку А. Відрізок N2 A і 

кут β є натуральними величинами ЛННП2 і шуканого кута.  

В електронній версії наведене розв’язання цієї задачі по кроках 

з необхідними поясненнями (рис. 5.15) . 

5.5.2. Побудова ЛННП1 і кута нахилу площини до 

горизонтальної площини проекцій 
Розглянемо побудову ЛННП1 до горизонтальної площини про-

екцій П1 (рис.5.18, а, б) 

 

Рис. 5.18. Побудова ЛНН П1 і визначення β 

Побудову виконаємо аналогічно наведеному вище.  

Нагадаємо, що ЛННП1 до горизонтальної площини проекцій П1 і 

її горизонтальна проекція перпендикулярні до горизонтального сліду 

h0 площини Q. Тому побудову почнемо з горизонтальної проекції 

ЛННП1, довільно вибравши на сліді h0 точку М=M1 — горизонталь-

ний слід прямої ЛННП1. Відрізки M1N1 — горизонтальна проекція, 

M2N2 — фронтальна проекція, M3N3 — профільна проекція ЛННП1, а 

пряма MN на просторовому макеті — шукана (ЛННП1). Кут нахилу 

площини Q до горизонтальної площини проекцій П1, що позначається 

символом α, дорівнює куту між ЛННП1 і її горизонтальною проек-

цією (ЛННП1)1. Визначення НВ цього кута наведене на комплексному 

кресленику, де пряма M1B — НВ ЛННП1 , а кут α — НВ шуканого кута.  
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5.5.3. Побудова ЛННП3 і кута нахилу площини до про-

фільної площини проекцій 

 

Рис. 5.19. Побудова ЛННП3 і визначення γ 

Розглянемо побудову ЛНН до профільної площини проекцій 

(ЛННП3): (рис.5.19, а, б). 

При побудові ЛННП3 до профільної площини проекцій трохи 

змінимо підхід.  

Нехай (ЛННП3 ) проходить через точку збігу слідів QX площини 

Q. Отже, її горизонтальний і фронтальний сліди розташовані в точці 

QX, збігаються. Отже, профільна проекція цих слідів розташована на 

профільній площині проекцій П3 на початку координат. Тому з по-

чатку координат на профільний слід P0 площини Q проведемо пер-

пендикуляр. Отримана точка є профільним слідом P ЛННП3 і про-

фільною проекцією P3 (P=P3). Спроектувавши її на горизонтальну і 

фронтальну площини проекцій, знаходимо P1 і P2, а отже, і гори-

зонтальну M1P1, і фронтальну M2P2 проекції ЛННП3. На просторо-

вому макеті пряма, що з’єднує точки QX і P=P3, є шуканою лінією 

найбільшого нахилу до профільної площини. Кут γ між ЛННП3 і її 

профільною проекцією (ЛННП3)3 є кутом нахилу площини Q до 

площини П3.  

Натуральну величину кута γ визначимо на комплексному крес-

ленні, таким же чином, як і в попередніх двох випадках.  

Пряма P3 С — натуральна величина ЛНН, а кут γ — НВ кута 

нахилу площини Q до профільної площини проекцій П3 . 
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Рис. 5.20. Визначення кута β нахилу площини P {h × f} 

до фронтальної площини проекцій 

Задача 1(рис. 5.20)  

Розглянемо приклад визначення кута нахилу площини Р, заданої 

перетинними прямими, до фронтальної площини проекцій П2.  

Дано: площина Р{h x f} задана двома перетинними прямими 

рівня — горизонталлю і фронталлю.  

Визначити: кут нахилу площини Р до фронтальної площини про-

екцій П2.  

Нагадаємо, що для визначення кута   нахилу до фронтальної 

площини проекцій потрібно побудувати ЛННП2 і за нєю та за її про-

екціями визначити кут 1 . 

Розв’язання задачі з поясненнями є в електронній версії підруч-

ника (рис.5.20).  

Задача 2 

Розглянемо побудову ЛННП у випадку, якщо площина проек-

туюча (рис.5.21, а, б). 

Дано: горизонтально-проектуюча площина T{h0 x f 0} задана слі-

дами. 

Через точку А, що належить площині Т, провести горизонталь h і 

фронталь f. Визначити кути нахилу площини Т до площин проекцій. 

Горизонтально-проектуюча площина перпендикулярна горизон-

тальній площині проекцій П1 і, отже, паралельна осі 0Z. Але вісь 

0Z — це лінія перетину фронтальної П2 і профільної П3 площини 

проекцій, а значить, вісь 0Z належить кожній з цих площин проекцій. 
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Але тоді будь-яка фронталь і профільна пряма горизонтально-

проектуючої площини, що проходять через задану точку, по-перше, 

збігаються, по-друге, паралельні осі 0Z і, значить, перпендикулярні 

горизонтальній площині проекцій П1, тобто є горизонтально-проек-

туючими прямими, по-третє, перпендикулярні горизонтальному слі-

ду площини. На комплексному кресленику фронтальна і профільна 

проекції фронталі (профільної прямої) перпендикулярні осям Х і Y3 

відповідно. Горизонтальна проекція такої фронталі — точка (A1=f1). 

 

Рис. 5.21. Угол β горизонтально-проектуючої площини T {h × f} 

Горизонтальні проекції всіх горизонталей площини Т збігаються 

з горизонтальною проекцією горизонтального сліду площини. Фрон-

тальні проекції горизонталей паралельні осі Х, а профільні — осі Y3.  

Горизонталі і фронталі (профільні прямі) горизонтально-проек-

туючої площини взаємно перпендикулярні: h перпендикулярна f і h 

перпендикулярна р. Знайдемо кути нахилу даної площини Т{h0   
0f } до площин проекцій. 

Пригадаємо ! Кут нахилу площини до площини проекцій — це 

лінійний кут, утворений лінією найбільшого нахилу (ЛНН) до цієї 

площини проекцій і проекцією цієї ЛНН у цю площину.  

З умови завдання випливає, що кут α дорівнює 90º, оскільки 

площина Т горизонтально-проектуюча. Знайдемо кут β між площи-

ною Т і фронтальною площиною проекцій.  

Для цього необхідно побудувати ЛННП2 і її проекцію ЛННП2. За 

визначенням ЛННП2 перпендикулярна f. Вище ми знайшли, що h 

перпендикулярна f, тобто лінія найбільшого нахилу до фронтальної 
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площини проекцій збігається з горизонталлю, в нашому випадку з 

горизонтальним слідом, а ЛННП2 — збігається з віссю 0Х, тобто кут 

β на комплексному кресленнику утворений горизонтальною проек-

цією горизонтального сліду площини і віссю 0Х.  

Аналогічно знайдемо кут γ між площиною Т і профільною пло-

щиною проекцій. ЛННП3 перпендикулярна р, а р перпендикулярна h, 

тобто ЛННП3 = h, ЛННП3 = 0Y, а кут γ на комплексному кресленні 

утворений горизонтальною проекцією горизонтального сліду пло-

щини і віссю OY1.  

Більш детальне пояснення з побудовою кресленика є в електрон-

ній версії (рис. 5.21.) 

5.6. Взаємне розташування площин 
Дві площини в просторі можуть бути:  

 паралельними;  

 перетинними.  

5.6.1. Паралельні площини 
На рис. 5.22 зображено дві паралельні площини Т і S.  

 

Рис. 5.22. Паралельні площини T {a × b} і S {l × d} 

З елементарної геометрії відомо: якщо дві перетинні прямі однієї 

площини паралельні двом перетинним прямим іншої площини, то 

такі площини паралельні в просторі.  

На рис. 5.22 прямі а, b належать площині Т, тобто Т{а   b}, а 

прямі l, d задають площину S{l   d}. При цьому, а || l, а b || d, отже, 

площини Т і S паралельні (Т || S). 
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Рис. 5.23. Паралельні площини T {a × b} і S {l × d} 

На комплексному кресленику (рис 5.23) дві пари пертинних пря-

мих а, b і с, d, заданих проекціями, задають дві паралельні площини, 

оскільки їх однойменні проекції паралельні a1 ||d1, a2 ||d2; b1 ||l1 , b2 || l2.  

Розглянемо приклад побудови паралельних площин. (рис 5.24). 

Дано: площина Т{h0T 0Тf } задана слідами h0T і 0Тf , рівнонахи-

лена до горизонтальної і фронтальної площин проекцій. Точка A(A1, 

A2), задана двома проекціями A1, A2 , розташована поза площиною Т.  

Побудувати: площину S, яка паралельна площині Т і проходить 

через точку А. Площину S задати слідами. 

 

Рис. 5.24. Побудова площини S { h0 , f0 },що проходить через точку А 

і паралельна площині T { h0 , f0 } 

Спочатку задамо площину S двома перетинними прямими — 

горизонталлю h1 і фронталлю f 1 площини S. Горизонтальна проекція 

f 1
1 цієї фронталі проходить через горизонтальну проекцію A1 точки 

А паралельно осі 0X.  

Фронтальна проекція f 12 фронталі проходить через точку A2 

паралельно фронтальному сліду 2
0Тf  площини T0. Аналогічно через 
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точку А проведемо горизонталь h1 площини S. Її горизонтальна про-

екція h1
1 паралельна горизонтальному сліду hOT

1 площини Т, а фрон-

тальна h1
2 — паралельна осі Х. Площина S задана перетинними в 

точці А горизонталлю h1 і фронталлю 1f , S{h1   f 1}, але не слідами, 

як потрібно за умовою завдання. Перезадамо площину S слідами. 

Для цього знайдемо фронтальний слід N горизонталі h1 і горизон-

тальний слід М фронталі f 1. Точки М і N належать як площині S, так 

і площинам проекцій П1 і П2 відповідно. Отже, горизонтальний слід 

hOS
1 площини S проходить через точку М паралельно горизонталь-

ному сліду hOT
1 площини T, а фронтальний слід f OS

2 площини S — 

через точку N паралельно фронтальному сліду f OT
2 площини T. 

Завдання розв’язане.  

На рис. 5.24. в електронній версії є детальне покрокове розв’я-

зання цієї задачі. Рекомендуємо ознайомитись з ним. 

5.6.2. Пертинні площини 

 

Рис. 5.25. Лінія перетину площин Q і P 

Розглянемо побудову ліній перетину двох площин. Дві площини 

перетинаються по прямій, яка називається лінією перетину площин. 

Приклад перетину площин Q і P показаний на рис. 5.25.  

Щоб побудувати лінію перетину двох площин, необхідно знай-

ти, принаймні, дві точки, що напевно належать цим площинам.  

Такі точки знайти досить просто, якщо:  

 площини задані слідами, причому однойменні проекції цих слі-

дів перетинаються в межах кресленика (рис 5.26); 
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Рис. 5.26. Побудова лінії перетину двох площин,  

будівлі пересічними слідами 

В електронній версії (рис.5.26 і рис. 5.27) виконана побудова 

креслеників з детальними поясненнями.  

 площина загального положення (задана будь-яким способом) 

перетинається з проектуючою площиною (проектуюча площина 

може бути задана тільки своїм слідом) рис. 5.27.  

 

Рис. 5.27. Лінія перетину площини загального положення з проекту-

ючою площиною. 

На рис. 5.28 площина загального положення перетинається з 

площиною рівня. 
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Рис. 5.28. Лінія перетину площини загального положення 

з площиною рівня 

Площина рівня перетинається з площиною загального по-

ложення по відповідній лінії рівня. У наведеному прикладі гори-

зонтальна площина рівня G перетинається з площиною P загального 

положення по горизонталі h(P).  

Розглянемо побудову лінії перетину в загальному випадку. Не 

порушуючи спільності, приймемо, що площини задаються двома 

прямими: паралельними або перетинними. Проте в загальному ви-

падку задавальні прямі однієї площини мимобіжні із задавальними 

прямими іншої площини. 

На рис. 5.29 площина T{a||b} загального положення задана дво-

ма паралельними прямими а і b, а площина S {d  l} — двома пере-

тинними прямими d і l. Прямі а, d і l, а також b, d і l — мимобіжні.  

 

Рис. 5.29. Побудова лінії перетину площин загального положення 

за допомогою площин посередників 
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Тому, щоб побудувати лінію перетину площин S і T, необхідно 

скористатися допоміжною площиною-посередником G1.  

Суть цього методу полягає в наступному. Перетнемо допоміж-

ною площиною посередником G1 обидві задані площини S і T. Пло-

щини G1 і S перетинаються по прямій mS, а площини G1 і T по прямій 

mT. Очевидно, що прямі mS і mT лежать в одній площині G1 і перети-

наються в точці А. Отже, точка А належить як площині G1, так і 

заданим площинам S і T, тобто належить лінії їх перетину. Пряма 

задається двома точками. Ввівши ще одну площину-посередник G2 

(як правило, G1 || G2, оскільки в цьому випадку побудова на ком-

плексному кресленні спрощується), отримаємо другу точку лінії 

перетину — точку В.  

Проілюструємо застосування наведеного алгоритму на такому 

прикладі. Причому, щоб виділити тільки необхідні побудови і не 

забруднювати комплексний кресленик другорядними побудовами, 

приймемо, що перетинні площини задані слідами, але фронтальні 

сліди перетинаються поза межами кресленика.  

Розглянемо приклад побудови лінії перетину двох площин (рис. 

5.30) загального положення.  

 

Рис. 5.30. Побудова лінії перетину площин загального положення 

за допомогою площини рівня 

Дано: площини загального положення P{h0(P)  0f (P)} і Q{h0(Q)   
0f  (Q)} задані слідами, причому 0f (P) і 0f (Q) перетинаються поза 

межами кресленика. 
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Побудувати лінію перетину m цих площин.  

Щоб побудувати лінію перетину, знайдемо дві точки, які нале-

жать їй. 

Перша точка А — це точка перетину горизонтальних слідів h0(p) 

і h0(Q). Для знаходження другої точки використаємо допоміжну пло-

щину G. 

Побудуємо лінії перетину пллощин Р і Т з площиною G. Точка В 

перетину цих ліній і є та друга точка. Через точки А і В проходить 

лінія перетину площин P і Q.  

Побудова просторового макета і комплексного кресленика з де-

тальними поясненнями виконана в електронній версії підручника 

(рис. 5.30). 

5.7. Взаємне розташування прямої і площини 
Пряма може належати площині, бути їй паралельною або пере-

тинатися з нею, в частковому випадку бути перпендикулярною пло-

щині. Розглянемо ці випадки докладніше.  

5.7.1. Умови належності прямої площині 
Пряма належить площині:  

 якщо вона проходе через дві точки, напевно належні площині;  

 якщо вона проходе через одну точку площини, паралельно пря-

мій, належній цій площині.  

Пригадайте, що точка належить площині, якщо вона лежить на 

якій-небудь прямій цієї площини.  

Ці визначення дозволяють розв’язувати завдання на комплекс-

ному кресленику. Розглянемо такі приклади.  

 

Рис. 5.31. Точка А належить площині Q {a || b} 
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Приклад 1 (рис. 5.31) 

Дано: площина Q{а || b}, задана двома паралельними прямими а || 

b, на комплексному кресленику a1 || b1 і a2 || b2 . Точка А належить 

площині Q, задана фронтальною проекцією A2.  

Побудувати горизонтальну проекцію A1 точки А.  

Виконайте побудову комплексного кресленика самостійно. До-

помогу можете знайти в електронній версії підручника (рис. 5.31).  

 

Рис. 5.32. ΔАВС лежить у площині Q {h0, f0} 

Приклад 2 (рис. 5.32) 

Дано: площина Q{h0  0f }, задана слідами h0= h0
1 і 

0f  = 2
0f  (на 

комплексному кресленні h0
1 і 2

0f  — задані, h0
2 = 1

0f  розташовані на 

осі ОX). Трикутник АВС, що лежить в площині Q, заданий гори-

зонтальною проекцією A1B1C1.  

Побудуйте фронтальну проекцію цього трикутника A2B2C2 само-

стійно. 

Допомогу і відповідь зможете знайти в електронній версії під-

ручника(рис. 5.32). 

5.7.2. Пряма, паралельна площині 
Пряма, паралельна площині, якщо вона паралельна якій-небудь 

прямій, яка лежить у цій площині.  
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Розглянемо найбільш характерні завдання, що ілюструють це ви-

значення.  

 

Рис. 5.33. Пряма l, що проходить через точку К,  

паралельна плоскості Q{h0, f 0} 

Завдання 1 (рис 5.33) 

Дано: площина Q{h0   0f } загального положення, задана сліда-

ми. Точка К(K1, K2), задана на комплексному кресленику двома про-

екціями. Точка К лежить поза площиною Q. Пряма l, що проходить 

через точку К, задана її фронтальною проекцією l2. Пряма l паралель-

на площині Q.  

Побудувати: горизонтальну проекцію l1 прямої l.  

Завдання 2 (рис 5.34) 

 

Рис. 5.34. Пряма m, що лежить в площині Q {h0, f 0}  

паралельна прямій l 

Дано: на комплексному кресленику пряма l задана проекціями 

l(l1,l2). Площина Q задана горизонтальним слідом h0 = h0
1. Причому 

пряма l паралельна площині Q : l || Q.  
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Побудувати: фронтальний слід 0f  = 2
0f  площини Q.  

Розв’язання задач 1 і 2 виконайте самостійно. В електронній версії 

наведені відповіді і докладні розв’язання цих задач (рис. 5.33 та 5.34). 

5.7.3. Пряма перетинається з площиною 
Якщо пряма перетинається з площиною, то виникає задача ви-

значення точки перетину (іноді кажуть — точки зустрічі) прямої з 

площиною. Це завдання являє як самостійний інтерес, так і є одним з 

основних блоків при розв’язанні інших, складніших завдань, напри-

клад визначення відстаней від точки до площини, побудови ліній 

перетину поверхонь і таке інше.  

Алгоритм визначення точки перетину прямої з площиною  
Щоб знайти точку K зустрічі прямої l з площиною Q, необхідно:  

1. Замкнути пряму l в допоміжну площину. Якщо пряма загаль-

ного положення, то її замикають у проектуючу площину. Прямі рів-

ня замикають у площину загального положення.  

2. Побудувати лінію m перетину заданої площини з допоміжною.  

3. Точка K перетину заданої прямої l з лінією m і є шуканою точ-

кою перетину прямої з площиною.  

Застосуємо наведений вище алгоритм для знаходження точки 

перетину прямої загального положення з площиною загального 

положення (рис. 5.35, а, б).  

 

Рис. 5.35. Побудова точки К перетину прямої l  

з площиною Q {ΔАВС} 
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Дано: пряма l загального положення перетинається з площиною 

Q загального положення, заданою трикутником АВС.  

Визначити: точку К перетину прямої l з площиною Q { АВС}.  

Розв’язання даної задачі наведене на просторовому макеті (рис. 

5.35, а) та 

та на комплексному кресленику (рис. 5.35, б).  

Оскільки кресленик достатньо складний і насичений, то розв’я-

зання задачі по кроках, виконане на просторовому макеті і комплекс-

ному кресленику, наведено в електронній версії (рис. 5.35). Уважно 

розгляньте ці побудови.  

Визначення точки перетину прямої з площиною істотно спрощу-

ється, якщо хоч би один з геометричних елементів (пряма або площи-

на) займає проектуюче положення. При цьому можливі такі випадки:  

 пряма загального положення l перетинається з проектуючою 

площиною Q, перпендикулярною Пі (і=1,2,3) (розглянемо в при-

кладі 1);  

 проектуюча пряма l перпендикулярна Пі (і=1,2,3), перетинається 

з площиною Q загального положення (розглянемо в прикладі 2);  

 проектуюча пряма l перпендикулярна Пі (і=1,2,3) перетинається 

з площиною Q, перпендикулярною Пі (і=1,2,3) (розглянемо в 

прикладі 3).  

Розглянемо ці окремі випадки.  

Приклад 1 (рис.5.36) 

 

Рис. 5.36. Точка К перетину прямої l загального становища 

з горизонтально проектуючою площиною S{ h○ , f ○} 
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Дано: пряма загального положення l (на комплексному кресле-

нику задана своїми проекціями l1, l2), що перетинається з проектую-

чою площиною S {h0 0f }, перпендикулярною П1.  

Визначити: точку перетину K (K1,K2) прямої l з площиною S.  

 

Рис. 5.37. Точка К перетину фронтально проектуючої прямої l 

з площиною загального положення S{ h○ , f ○} 

Знайдіть точку перетину на комплексному кресленику самостій-

но, а допомогу можете знайти в електронній версії. 

Приклад 2 

Дано: площина загального положення S {h   f} задана слідами. 

Пряма l{l1, l2} перпендикулярна П2 — фронтально-проектуюча, (рис.5.37) 

Визначити точку перетину прямої l з площиною S.  

Знайдіть точку перетину на комплексному кресленику само-

стійно. Допомогу і відповідь можете знайти в електронній версії 

підручника(рис. 5. 37, а, б). 

Приклад 3  

 

Рис. 5.38. Точка К перетину горизонтально проектуючої прямої l з 

фронтально проектуючою площиною S{ h○ , f ○} 
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Дано: горизонтально-проектуюча пряма l перпендикулярна П1, 

перетинається з площиною S, фронтально-проектуючою, перпенди-

кулярною П2 (рис.5.38, а, б). 

Визначити точку перетину прямої l з площиною S на комплекс-

ному кресленику самостійно. 

 Докладну допомогу і відповідь знайдете в електронній вер-

сії(рис. 5.38, а, б). 

5.7.4. Пряма, перпендикулярна площині 
Пряма а перетинає площину S під деяким кутом  , утвореним 

прямою a і її проекцією на задану площину S (рис. 5.39).  

 
а 

 

Рис.5.39. Кут θ між прямою a і площиною S 

Цей кут може змінюватися в межах від 0º до 180º.  

Якщо кут   дорівнює 0º або 180º, то, очевидно, пряма належить 

площині.  
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Якщо кут   = 90º, то пряма перпендикулярна площині.  

З курсу елементарної геометрії відомо:  

пряма перпендикулярна площині, якщо вона перпендику-

лярна двом перетинним прямим, що лежать у цій площині.  
Щоб побудувати перпендикуляр до площини на комплексному 

кресленику, пригадаємо, коли прямий кут проектується без спотво-

рень в прямий кут.  

Прямий кут проектується в прямий, якщо хоч би одна з його 

сторін була паралельна площині проекцій, а інша їй не перпен-

дикулярна. 

 

Рис. 5.40. Пряма n перпендикулярна площині S{ h○ , f ○} 

У площині завжди можна провести прямі, паралельні площинам 

проекцій, — прямі рівня (горизонталі, фронталі, профільні прямі). 

З наведеного вище випливає:  

Якщо пряма n перпендикулярна площині S{h   f}, то на комп-

лексному кресленику горизонтальна проекція перпендикуляра п1 

перпендикулярна горизонтальній проекції горизонталі h1, а фрон-

тальна проекція перпендикуляра п2 перпендикулярна фронтальній 

проекції фронталі f2 : nS{h   f} п1h1 і п2 f2 . 

В електронній версії наведений докладний процес розв’язання 

цієї задачі (рис.5.39). 
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5.7.5. Визначення відстані від точки до площини 

 

Рис. 5.41. Пряма n перпендикулярна площині S{ h○ , f ○} 

Визначення відстані від точки до площини є одним з ключових 

завдань інженерної графіки. Така задача розв’язується на комплекс-

ному кресленику (рис. 5.41). 

Дано: точка А(A1,A2) задана проекціями і площина загального 

положення задана параллельними прямими a(a1,a2) і b(b1,b2), зада-

ними проекціями. Визначити відстань від точки А до площини. На 

прикладі розв’язання цієї задачі розглянемо алгоритм побудови ком-

плексного кресленика. 

1. З точки А необхідно опустити перпендикуляр n до площини S. 

Для цього в площині S проводять горизонталь h і фронталь f. Гори-

зонтальна проекція перпендикуляра п1 перпендикулярна горизонталь-

ній проекції горизонталі h1 площини, а фронтальна проекція перпен-

дикуляра п2 перпендикулярна фронтальній проекції фронталі f1.: 

An S{h   f} A1n1h1 і A2n2   f2. 

2. Визначити точку B перетину перпендикуляра n з площиною S. 

Для цього необхідно: 

 замкнути перпендикуляр n в площину Q; 

 побудувати лінію перетину m площин S і Q; 

 визначити шукану точку B як точку перетину прямих m і n 

B = m   n . 
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3. Визначити натуральну величину відрізка AB.  

Кресленик на рис. 5.40 побудований згідно з алгоритмом.  

Рекомендуємо виконати побудову аналогічного кресленика само-

стійно, а якщо вам потрібна допомога, ви її знайдете в електронній 

версії підручника  

 

Рис. 5.42. Відстань від точки А до горизонтально проектуючої 

площини S{ h○ , f○} 

Розглянемо ще один приклад (рис.5.42). 

Дано: точка А (A1, A2) задана двома проекціями A1 i A2. Площина 

S перпендикулярна П1 (горизонтально-проектуюча) задана горизон-

тальною проекцією h0
1 горизонтального сліду h0 і фронтальною 

проекцією 2
0f  фронтального сліду. Нагадаємо, що 2

0f   X.  

Визначити відстань від точки А до площини S.  

Розв’язання задачі на рис. 5.41, а детальні пояснення в елек-

тронній версії підручника (рис. 5.42). 

Як бачимо, визначення відстані від точки до площини істотно 

спрощується, якщо площина — проектуюча.  

Контрольні запитання: 

1. Які способи задання площини ви знаєте? 

2. Як може бути розташована площина щодо площин проекцій? 

3. Чим на комплексному кресленику може бути задана проек-

туюча площина? 
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4. Які лінії рівня ви знаєте і як вони зображаються на комплекс-

ному кресленику? 

5. Чи можна провести проектуючу площину пряму загального 

положення? 

6. Як можуть бути розташовані дві площини одна до іншої? 

7. Як можуть бути розташовані площина і пряма одна до іншої? 

8. Наведіть алгоритм знаходження точки перетину прямої з пло-

щиною. 

6. ПЕРЕТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕС-

ЛЕНИКА 

Принципи геометрії є принципами 

всієї математики. 

О.Хайам 

У нарисній геометрії і інженерній графіці часто зустрічаються 

метричні задачі, такі, як: 

 знайти натуральну величину відрізка прямої, відтину площини 

або іншого об’єкта проектування; 

 знайти кути нахилу площини або прямої до площин проекцій; 

 знайти відстань між об’єктами проектування та інші задачі. 

Вирішення таких задач істотно спрощується, якщо об’єкти про-

ектування відносно до площин проекцій перевести в спеціальне 

(часткове) положення. 

Методи перевода грунтуються на двох основнних принципах: 

1. Нерухомий об’єкт проектування переводиться в часткове 

положення зміною розташування площин проекцій (зміною системи 

координат) . 

2. У нерухомій системі координат об’єкт проектування перево-

диться в часткове положення його переміщенням або поворотом.  

Розглянемо способи вирішення таких задач. 
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6.1. Проектування на додаткову площину 

 

Рис. 6.1. Введення додаткової площини проекцій,  

перпендикулярної П1 

Цей метод також називають методом заміни площин проекцій. 

На рис. 6.1 виконано проектування точки А, заданої проекціями 

A1, A2 на допоміжну площину П4, яка перпендикулярна площині П1. 

Лінія перетину площин П1 і П4 є віссю Х14. 

В електронній версії (рис. 6.1) покроково виконано проектування 

точки на допоміжну площину, а також перетворення при цьому 

комплексного кресленика. 

 

Рис. 6.2. Побудова двох замін площин проекцій П4 П1 і П4 | | (АВ); 

П5П4 і П5(АВ) 
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Розглянемо (рис 6.2) проектування прямої АВ загального поло-

ження, заданої проекціями А1В1 і А2В2 , на додаткові площини . 

Спочатку перетворимо пряму АВ з прямої загального положення 

в пряму рівня і знайдемо натуральну величину відрізка АВ, а потім 

пряму рівня перетворимо в проектуючу пряму. 

1. Перетворимо пряму АВ загального положення в пряму рівня. 

Для цього спроектуємо її на додаткову площину П4. Площина П4 

повинна бути: 

 перпендикулярною одній з площин проекцій П1    або П2 ; 

 паралельною прямій АВ. 

Виберемо П4 П2 и П4 || AB. Тоді вісь X14 (лінія перетину площин 

П2    і П4) повинна бути параллельною проекції А2В2 прямої. З точок А2 

і В2 проведемо лінії проекційних зв’язків через вісь Х24 і відміряємо 

на них координати YA, YB (як показано стрілками на рис 6.2), знайде-

мо точки А4, В4. Відрізок А4В4 є натуральною величиною прямої АВ. 

У системі координат П2П4 пряма АВ є прямою рівня. 

Пряма АВ нахилена до фронтальної площини П2 під кутом  .  

Аналогічні побудови можна виконати на площині П1. В цьому 

випадку будуть знайдені НВ[АВ] і кут   нахилу прямої АВ до пло-

щини П1. 

Виконайте ці побудови самостійно.  
2. Для перетворення прямої рівня в проектуючу пряму побудує-

мо ще одну додаткову площину П5. Площина П5 повинна бути пер-

пендикулярною площині П4 і прямій АВ (П5   П4 , П5   АВ). Нагада-

ємо, що пряма АВ у системі координат П2П4 є прямою рівня щодо 

площини П4. 

Щоб виконати умову: П5   П4 , П5   АВ, вісь Х45 повинна бути 

перпендикулярною проекції А4В4. На площину П5 пряма АВ проекту-

ється в точку А5=В5. У системі координат П4П5 пряма АВ проектую-

ча щодо площини П5. Аналогічні побудови виконайте самостійно 

на площині П1. 

Запам’ятайте! Однією заміною площин проекцій пряму за-

гального положення можна зробити прямою рівня, при цьому нова 

вісь проекцій розташовується паралельно одній з проекцій прямої.  

Однією заміною площин пряму рівня можна зробити проектую-

чою прямою, при цьому нова вісь проекцій буде перпендикулярна 

проекції, відповідній натуральній величині відрізка. 
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Алгоритм побудови проекцій на додаткову площину:  

 вибрати нову площину проекцій П4, перпендикулярну одній із 

заданих площин проекцій: П1, П2 або П3 (в нашому прикладі 

П4   П2);  

 напрям нової осі проекцій визначається геометричними умовами 

вирішуваного завдання;  

 положення нової осі проекцій вибирається з умов компоновки 

кресленика, оскільки площину проекцій можна переносити пара-

лельно самій собі;  

 з проекцій точок на площину, до якої перпендикулярна додатко-

ва площина проекцій, проводяться нові лінії проекційного зв’яз-

ку, перпендикулярні новій осі проекцій;  

 по новій лінії проекційного зв’язку з точки перетину її з віссю 

відкладається координата, відповідна відстані від точки до пло-

щини проекцій, до якої перпендикулярна додаткова площина, 

з урахуванням знака.  

 

Рис. 6.3. Визначення натуральної величини ΔАВС двома замінами 

площин П4 П1 і П4 ΔАВС; П5 П4 і П5 | | ΔАВС 

Розглянемо (рис. 6.3) визначення натуральної величини трикут-

ника АВС методом заміни площин проекцій (проектування на допо-

міжну площину).  

Задачу розв’яжемо за допомогою двох замін площин проекцій. 
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Спроектуємо трикутник на допоміжну площину П4, яка перпен-

дикулярна П1 і площині трикутника. Щоб виконати ці умови, в три-

кутнику побудуємо горизонталь h(h1, h2). Вісь X14 повинна бути пер-

пендикулярна проекції h1 горизонталі. При цьому на площину П4 

трикутник проектується в пряму лінію C4 (A4=14 )B4. Відносно пло-

щини П4 трикутник — проектуюча площина. 

Щоб визначити натуральну величину трикутника, спроектуємо 

трикутник на іншу допоміжну площину П5. П5П4 і П5 — паралель-

на площині трикутника. Ці умови виконуються, якщо вісь X45 буде 

паралельна сліду площини трикутника C4 (A4=14 )B4. На площину П5 

трикутник проектується в натуральну величину. Відносно площини 

П5 трикутник — площина рівня.  

Застосування алгоритму заміни площин проекцій для вирішення 

метричної задачі ілюструється в електронній версії (рис. 6.3, а). Ре-

комендуємо уважно ознайомитись. 

Запам’ятайте! 

Однією заміною площин проекцій площину загального поло-

ження можна зробити проектуючою, при цьому нова вісь проекцій 

буде перпендикулярна відповідній лінії рівня. Однією заміною пло-

щин проекцій проектуючу площину можна зробити площиною 

рівня, при цьому нова вісь проекції буде паралельна сліду проек-

туючої площини. 

6.2. Обертання навколо осі, перпендикулярної до 

однієї з площин проекцій 
При проектуванні на додаткову площину геометричний об’єкт 

(пряма, площина) залишався нерухомим, а проектування здійснюва-

лося на нову, спеціальним чином розташовану площину. Але можна 

зробити і по-іншому. Площини проекцій залишаються незмінними, а 

геометричний об’єкт переводиться в потрібне, часткове положення. 

Цього можна досягнути, обертаючи його навколо, наприклад, осі, 

перпендикулярної до однієї з площин проекцій.  

Цей метод детально розглянутий в електронній версії підруч-

ника (рис. 6.4). 
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Рис. 6.4. . Обертання прямий навколо осі, перпендикулярної 

до горизонтальній площині проекцій 

Одним обертанням навколо осі, перпендикулярної до площини 

проекцій, можна перевести:  

 пряму загального положення в пряму рівня;  

 пряму рівня — в проектуючу пряму;  

 площину загального положення — в проектуючу площину;  

 проектуючу площину — в площину рівня. 

6.3.  Плоско-паралельне переміщення 
Розглянемо наступне завдання, що часто зустрічається (рис.6.5). 

На комплексному кресленику задані горизонтальна А1В1C1D1 і фрон-

тальна А2В2C2D2 проекції плоскої фігури АВCD. Необхідно визначи-

ти натуральну величину чотирикутника АВCD .  

 

Рис. 6.5. Визначення Н.В. чотирикутника ABCD двома послідовними 

обертаннями: навколо осі П1 потім навколо осі П2 
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Розв’яжемо цю задачу двома способами. На рис.6.5 завдання 

розв’язано методом обертання(в електронній версії, рис. 6.5, дано 

покрокове розв’язання задачі). 

По відношенню до площин проекцій фігура АВCD займає загаль-

не положення. Тому щоб розв’язати цю задачу, необхідно провести 

два обертання: перше навколо осі, перпендикулярної до горизон-

тальної П1 площини проекцій, переводить площину АВCD загально-

го положення у фронтально проектуючу. Друге — навколо осі, пер-

пендикулярної до фронтальної П2 площини проекцій, переводить 

фронтально-проектуючу площину в горизонтальну площину рівня. 

Ці перетворення кресленика детально зображені при покроковому 

вирішенні задачі в електронній версії підручника (рис. 6.5). Рисунок 

виконаний різнокольоровим, що робить його більш наочним. Зобра-

ження, відповідні виконуваним операціям, накладаються одне на 

одне. Ця обставина утрудняє як виконання кресленика, так і його чи-

тання. Ця трудність усувається застосуванням плоско-паралельного 

переміщення, оскільки площину проекцій можна переносити пара-

лельно самій собі. 

 

Рис. 6.6. Визначення Н.В. чотирикутника ABCD методом 

плоскопаралельного переміщення 

На рис.6.6 наведено розв’язання задачі методом плоско-пара-

лельного переміщення. 

6.4. Обертання площини навколо прямої рівня 
Розглянуті раніше методи перетворення комплексного кресле-

ника придатні для перетворення зображень будь-яких геометричних 
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об’єктів: точок, прямих і кривих ліній, площин, поверхонь, геомет-

ричних тіл. В інженерній практиці найчастіше доводиться вирішува-

ти завдання з визначення натуральної величини плоских фігур, які 

одержують у вигляді перетину геометричних фігур як проектуючими 

площинами, так і площинами загального положення. В останньому 

випадку найбільш ефективне використання методу обертання навко-

ло прямих рівня. Суть методу розглянемо на прикладі розв’язання 

задачі (рис. 6.7). 

 

Рис. 6.7. Визначення Н.В. ΔАВС обертанням навколо горизонталі 

Задача 

Дано: площина загального положення задана ∆АВС. На ком-

плексному кресленику показані його проекції ∆А1В1C1 і ∆А2В2C2.  

Визначити натуральну величину ∆АВС. Будемо обертати ∆АВС 

навколо горизонталі h, що проведена через точку А паралельно гори-

зонтальній площині П1.  

При обертанні ∆АВС точки A і 1 залишаться нерухомими, тому 

що належать осі обертання — горизонталі h. Точки B і C рухати-

муться по колах, які лежать у площинах, перпендикулярних до осі 

обертання, причому ці площини будуть перпендикулярними і до 

горизонтальної площини проекцій П1, тобто будуть горизонтально-

проектуючими. Коли площина ∆АВС займе положення, паралельне 

площині П1, ∆АВС спроектується на неї в натуральну величину.  

Розв’язання задачі з наочною демонстрацією, детальною побу-

довою і поясненнями є в електронній версії підручника (рис. 6.7). 
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6.5. Обертання площини навколо сліду 

 

Рис. 6.8. Визначення Н.В. ΔАВС методом обертання  

площині P { h○, f○} — загального положення 

На рис. 6.8. демонструється метод обертання навколо сліду пло-

щини (метод суміщення). На площині Р, заданій слідами h0(P) = 

h1
0(P), 0f (P)=f1

0(P), розташований трикутник ∆АВС{A1B1C1,A2B2C2}, 

заданий проекціями. Визначити натуральну величину трикутника 

НВ[∆АВС] методом обертання площини Р навколо її сліду(методом 

суміщення). Спочатку розглянемо суть методу.  

Суміщення — це окремий випадок обертання площини навколо 

лінії рівня, при якому за вісь обертання береться не довільна пряма 

рівня, а слід площини, тобто пряма нульового рівня. В цьому випад-

ку в результаті повороту площини загального положення вона сумі-

щається з відповідною площиною проекцій. Якщо обертання відбу-

вається навколо горизонтального сліду h0, то площина суміщається з 

горизонтальною площиною проекцій П1, а якщо навколо фронталь-

ного сліду 0f  — то з площиною П2. Суміщення, як і обертання навко-

ло лінії рівня, застосовується, якщо потрібно визначити натуральну 

величину фігури, яка лежить у площині, або побудувати в площині 

загального положення фігуру, форма і розміри якої задані. Сутність 

методу суміщення наочно демонструється на рис.6.8 і полягає в та-

кому: площина загального положення P, в якій розташований ∆АВС 

обертається навколо горизонтального сліду h0   h1
0 до збігу її з 
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горизонтальною площиною проекцій П1. При цьому трикутник 

зображається в натуральну величину.  

Більш детальний опис побудови з наочною демонстрацією є в 

електронній версії підручника (рис. 6.8). 

 

Рис. 6.9. Визначення Н.В. п’ятикутника ABCDE, що належить фрон-

тально проектуючій площині Q { h○ , f○} 

Розглянемо ще одну задачу. 

Дано: п’ятикутник АВСDE лежить у фронтально-проектуючій 

площині Q. 

Визначити: натуральну величину п’ятикутника АВСDE методом 

суміщення.  

Відповідь знайдіть в електронній версії (рис.6.9) і порівняйте її з 

вашим розв’язком. 

Контрольні запитання: 

1. Навіщо потрібно перетворювати комплексний кресленик? 

2. Як треба розташувати нові площини проекцій, щоб відрізок 

прямої загального положення спроектувався у натуральну величину? 

А в точку? 

3. Як треба розташувати нову площину проекцій, щоб площина 

загального положення стала проектуючою? 

4. Як визначити натуральну величину геометричної фігури (на-

приклад, трикутника), заданої на комплексному кресленні? 
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7. АКСОНОМЕТРІЯ 

Ти бачиш, звичайно, що все це з 

першого погляду схоже на саму порожню 

дурницю, і, проте ж, виконані згідно з цим 

геометричні побудови приводять до зобра-

жень справді дивовижних.  

М.Штіфель 

7.1. Основні поняття, визначення і співвідношення 
Комплексний кресленик повністю визначає геометричні форми 

виробу, але за ним досить складно уявити зовнішній вигляд. Зобра-

ження предметів, наближене до зорового сприйняття, дають аксоно-

метричні проекції або аксонометрія. Термін «аксонометрія» в пере-

кладі з грецького означає «вимірюю за осями».  

Суть аксонометричних проекцій розглянемо нижче. 

Раніше ми неодноразово користувалися просторовим макетом. 

Зазначимо, що просторовий макет дає хороше наочне уявлення про 

об’єкт проектування і його розташування в просторі. Проте геомет-

ричні розміри об’єкта проектування в просторовому макеті спотво-

рені і визначити дійсні (натуральні) розміри важко. Щоб за наочним 

зображенням можна було не тільки уявити геометричні форми, але і 

визначити натуральні розміри зображеного об’єкта, поступають 

таким чином (рис.7.1).  

Об’єкт проектування (в даному випадку точку В) розташовують 

в просторовій системі координат OXYZ і проектують її разом з сис-

темою координат на аксонометричну площину ПА. Отримане на 

площині ПА зображення називають аксонометричною проекцією 

або аксонометрією.  

Осі OX,OY,OZ просторової системи координат утворюють між 

собою кути φxy, φxz, φyz.Якщо система координат декартова, то ці кути 

дорівнюють 90◦. Далі будемо розглядати декартові системи. Най-

більш поширеним є ортогональне аксонометричне проектування, 

коли 90ψ  . Таке проектування буде розглянуто нижче. 

Перш ніж розглядати види аксонометрії, рекомендуємо вивчити 

в електронній версії (Рис.7.1) детально по кроках побудову аксоно-



89 
 

метричної системи координат і аксонометричних проекцій точки, 

оскільки будь-яке тіло складається з безліч точок. 

 

Рис. 7.1. Проектування точки B на аксонометрическую площину ПА 

Подумки перемістимо аксонометрическую площину проекцій ПA 

(рис. 7.1) вліво у напрямку вектора S настільки, щоб осі ОХ, OY, OZ 

декартової системи координат перетнулися з площиною ПA (рис. 7.2, 

а). Аксонометріческая площину проекцій ПA розташована в просторі 

таким чином, що перетинається з віссю ОХ в точці А, з віссю OY — 

в точці В, а з віссю OZ в точці С. Пряма АВ — лінія перетину площи-

ни ПA з горизонтальною площиною проекцій П1 — є її горизонталь-

ним слідом, пряма АС — фронтальним слідом, а ВС — профільним. 

Тому трикутник АВС називається трикутником слідів аксонометрич-

ної площині ПA. 

Розглянемо властивості аксонометріі. 

 
а 

 

 

 

 
б 

Рис. 7.2. Трикутник слідів ΔАВС 

Ортогонально спроектуємо початок координат точку О на аксо-

нометричну площину ПА і отримаємо точку О′. Пряма ОО′ перпенди-
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кулярна площині ПА і складає з осями координат OX,OY,OZ кути α, β, 

γ відповідно. З’єднавши точку О′ з точками А, В, і С отримаємо про-

екції О′X′,O′Y′,O′Z′ координатних осей OX,OY,OZ. Пряма О′А — про-

екція осі ОХ на площину ПА аксонометрична вісь О′X′, пряма О′B — 

проекція осі OY на площину ПА — аксонометрична вісь O′Y′, а пряма 

О′C — аксонометрична вісь O′Z′. Точка О′ і осі О′X′,O′Y′,O′Z′ утво-

рюють плоску аксонометричну систему координат. 

При побудові аксонометричних зображень розміри проекцій на 

аксонометричній площині спотворюються в порівнянні з натуральної 

величиною. Величина спотворень визначається розташуванням аксо-

нометричній площині по відношенню до декартовій системі коорди-

нат, тобто величинами кутів α, β, γ.  

Співвідношення 
OA

AO'
 показує, як змінюється величина відрізка, 

паралельного або приналежного осі ОХ, при аксонометричному про-

ектуванні, і називається коефіцієнтом спотворення по осі ОХ. Анало-

гічно вирази 
OB

BO'
 і 
OC

CO'
 визначають коефіцієнти спотворень по осях 

ОY і ОZ. Для відрізків, паралельних координатним осям декартової 

системи координат, і тільки для таких відрізків, можна визначити 

коефіцієнти спотворення аксонометричних проекцій. Для визначення 

коефіцієнта спотворення по осі О′Х розглянемо ∆ОО′А (рис. 7.2, б). 

Відрізок О’А, що належить аксонометричній осі О′Х′, є проек-

цією відрізка ОА, що належить осі ОХ.  

αOAOAAO X

/   

Аналогічно для осей О’Y’ і О’Z’  

βOBOBBO Y

/   

γOAOCCO Z

/  . 

 Знайдемо коефіцієнти спотворень для кожної аксонометричній осі. 

 α
OA

AO'
u  — коефіцієнт спотворення по осі 

// XO  

Y

'

β
OB

BO
v   — коефіцієнт спотворення по осі 

//YO  
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Z

/

γ
OC

CO
w   — коефіцієнт спотворення по осі 

// ZO . 

Коефіцієнти спотворень u, v, w дорівнюють синусам кутів α, β, γ 

або косинусам кутів φx, φy, φz. 

З курсу аналітичної геометрії відомо:  

Нагадаємо, що 122  ββ . 

Знайдемо формулу взаємозв’язку коефіцієнтів спотворення у 

прямокутній аксонометрії. 

Перетворимо це співвідношення: 

2 2 2cos 1 sin 1 ,u      2 2 2cos 1 sin 1 ,v      
222 11  . 

Підставимо отримані співвідношення у формулу  

1111 222222  wvuγβα . 

Остаточно отримаємо: 2222  wvu . (*) 

 

Сума квадратів коефіцієнтів спотворення за координатними 

напрямами дорівнює двом.  
Це співвідношення є основним для ортогональних аксономет-

ричних побудов, і його слід запам’ятати.  

В результаті проектування ортогональної просторової системи 

координат OXYZ (рис. 7.2, а) на аксонометрическую площину утво-

рюється плоска аксонометрична система координат O′X′Y′Z′. Плоскі 

кути XOY, XOZ, YOZ, розташовані в просторі між собою взаємно 

перпендикулярно, проектуються на аксонометрическую площину в 

кути X′O′Y′, X′O′Z′, Y′O′Z′. 

Осі OX, OY, OZ, перетинаючись з площиною ПА в точках А, В, С, 

утворюють з нею кути нахилу φx, φy, φz відповідно. Нагадаємо, що 

кут між прямою і площиною — це кут між самій прямий і її проек-

цією на цю площину (див. розділ 4.6). Кут φx утворений віссю ОХ і її 

проекцією O′X′ на площину ПА. Аналогічно кути φy і φz утворені ося-

ми OY, O′Y′ і OZ, O′Z′ відповідно. 

На рис. 7.3 зображена плоска аксонометрична система коорди-

нат O′X′Y′Z′. 
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Рис. 7.3. Розташування аксонометричних координатних осей 

Розглянемо, чим і як визначаються значення кутів φX’Y’, φY’Z’, φX’Z’ 

між осями аксонометричній системи координат. Нагадаємо, що ці 

кути отримані проектуванням плоских кутів просторової системи 

координат. Проекція плоских кутів розглянуто в розділі 1.5, рис. 1.9. 

Відносно до нашого випадку рис. 1.9, наприклад, при проектуванні 

кута XOY приймає вигляд рис. 7.3, б. Кут φXY утворений осями ОХ і 

OY просторової системи координат. Якщо система ортогональна, то 
φXY = φYZ = φXZ = 90 º. Кути φX, φY і φZ — це кути нахилу осей 

ОХ, OY і ОZ до аксонометричній площині, а кути φX’Y’, φY’Z’ і 
φX’Z’- це шукані кути між осями аксонометричній системи коорди-

нат. У розділі 1.5 отримана формула для визначення величини про-

екції φК плоского кута φ (див. рис. 1.9).  

BA

BA
k




 , 

яку, стосовно до рис. 7.3, б для кутів φXY, φYZ і φXZ можна записати 

так 

YX

YXXY

YX ''



  

ZX

ZXXZ

ZX ''



  (**) 

У загальному випадку кути між аксонометричних координатни-

ми осями і коефіцієнти спотворень u, v, w можуть приймати різні, 

нерівні між собою значення. Причому кожному виду аксонометрич-

ZY

ZYYZ

ZY ''
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них зображень відповідають як свої значення коефіцієнтів спотво-

рення, так і свої кути між аксонометричними осями. 

Якщо система координат ортогональна, кути φXY = φYZ = φXZ = 

90º ( 090  ). 

При цьому формули (**) приймають вигляд 

YX

YX

YX ''



 , 

ZX

ZX

ZX ''



 , 

ZY

ZY

ZY ''



 . 

За співвідношеннями між коефіцієнтами спотворень аксономет-

ричні зображення діляться:  

 на ізометрію — всі три коефіцієнти спотворення рівні між 

собою, тобто u = v = w; 

 диметрію — два коефіцієнти рівні між собою і не рівні третьому. 

Найчастіше використовується співвідношення u = w = 2v; 

 триметрію — всі три коефіцієнти спотворення різні u ≠ v ≠ w . 

Найчастіше використовується ізометрія і диметрия, тому ми їх 

розглянемо докладніше.  

Триметрія застосовується рідше, наприклад, в гірській справі, і її 

ми розглядати не будемо.  

7.2. Ізометрія 
Аксонометричне зображення, в якого коефіцієнти за всіма 

трьома координатними осями рівні між собою, тобто u = v = w, 

називається ізометрією (рис. 7.3, а, б). Наведено наочне зображення 

ізометричної площини АП , яка рівнонахилена до всіх координатних 

осей. Тоді кути між аксонометричними осями (проекціями коорди-

натних осей на АП ) рівні між собою і дорівнюють 120○. Нижче наве-

дені висновки значення кутів і коефіцієнтів спотворення за коорди-

натними осями. 

Нехай u = v = w= K. Підставимо значення коефіцієнтів спотво-

рення в основне співвідношення:  

2 2 2 2 2
u v w 2; 3K 2; K 0,82

3
      . 
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Рис. 7.4. Розташування координатних осей в ізометрії 

В ізометрії всі три коефіцієнти спотворення рівні між собою і 

дорівнюють 0,82. На практиці коефіцієнти спотворення приймають 

рівними 1. При цьому зображення виходить виконаним у масштабі 

1,22 : 1 (тобто в 1,22 раза більшим).  

Для визначення кутів φX’Y’, φY’Z’ і φX’Z’ між аксонометрич-

ними осями скористаємося формулою (**) і врахуємо, що площина 

ПА равнонаклонена до всіх координатним осям, тобто φx= φy = φz. 

Скористаємося формулою. 

У розглянутому випадку: 

1) 090  0  

2) 
3

2
  

3) 
3

1
 ZYX

. 

Підставивши отримані значення у формулу (**), отримаємо 

2

1
  

Знак «–» вказує на те, що кути тупі, тобто більше 90 º 

120
2

1
  

Кути між аксонометричними осями в ізометрії рівні між собою і 

дорівнюють 120○, рис.7.4, б. 
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Приклад  

 

Рис. 7.5. Відрізок АВ загального положення 

Крок 1. За заданим комплексним креслеником прямої АВ побу-

дувати її ізометрію рис.7.4. 

Крок 2. На осі О′X′ відкладемо координати ХА і ХВ. Отримаємо 

точки АХ, ВХ. 

Крок 3. З отриманих точок АХ, ВХ проводимо прямі, паралельні 

осі О′Y′.  

Крок 4. На проведених прямих від точок АХ і ВХ відкладемо 

значення координат YA, YB, і отримаємо вторинні аксонометричні 

проекції А′1, В′1 точок А і В.  

Крок 5. З’єднавши отримані точки А′1, В′1, отримаємо вторинну 

аксонометричну проекцію А′1В′1 прямої АВ.  

Крок 6. Проведемо з точок А′1 і В′1 вертикальні прямі (паралель-

ні осі O′Z′) і відкладемо на них значення координат ZA, і ZB. Отри-

маємо ізометрії A′, B′ точок А і В. З’єднавши отримані точки, одер-

жимо ізометрію A′B′ прямої АВ.  

Завдання розв’язане.  

Інші приклади побудови ізометричних проекцій будуть наведені 

нижче, при розгляді геометричних фігур.  

7.3. Диметрія 
Аксонометричне зображення, в якого коефіцієнти спотворення 

за двома координатними осями рівні між собою і відмінні від третьо-

го, тобто u = w ≠ v і не рівне V, називається симетрією (рис.7.6).  
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ДСТ рекомендує:  

u = w = 2v = 2K. 

Підставивши значення коефіцієнтів спотворення в основне спів-

відношення, отримаємо: 

4k2 + 4k2 +k2=2;  9k2=2, 
2

0,47
3

k   . 

У диметрії коефіцієнти спотворення за осями O′X′ і O′Z′ рівні 

між собою і дорівнюють 0,94, а за віссю O′Y′ дорівнює 0,47.  

На практиці коефіцієнти спотворення за осями O′X′ і O′Z′ 

приймаються рівними 1, а за віссю O′Y — 0,5. При цьому зображення 

виходить виконаним у масштабі 1,06 : 1 (тобто в 1,06 раза більшим).  

Для визначення кутів 
XY ,

XZ , 
YZ  між аксонометричними осями 

в диметрії врахуємо, що  

3

7

3

1

3

2

3

22



 z

 

Підставивши набуті значення у формулу (**), враховуючи те, що 

φXY = φXZ = φYZ = 90º отримаємо:  

42131381316610610
4

7

2197189712501250
8

1

42131381316610610
4

7













 

Кути між аксонометричними осями в диметрії дорівнюють 

97 12'XZ  , φY′Z′ = φY′Z′ = 131o24′. Спрощений спосіб побудови ді-

метріческой системи координат показаний на рис. 7.6, а. 

Розглянемо приклад побудови диметрії відрізка АВ (рис. 7.6, б).  

Приклад  

За заданим комплексним креслеником прямої АВ побудувати її 

диметрію (рис.7.6, б).  
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На осі О′Х′ відкладемо координати XA і XB . Отримаємо точки AX, BX.  

З отриманих точок AX , BX проводять прямі, паралельні осі О′Y′.  

На проведених прямих від точок AX i BX відкладаємо значення 

координат YA/2,YВ /2. Ми отримали вторинні аксонометричні проекції 

A′1, B′1 точок А і В.  

 

Рис. 7.6. Диметрія: а — розташування координатних осей в диметрії; 

б — комплексний кресленик і диметрія відрізку АВ 

З’єднавши точки A′1, B′1, отримаємо вторинну аксонометричну 

проекцію A′1,B′1 прямої АВ.  

Проведемо з точок A′1 і B′1 вертикальні прямі (паралельні осі 

O′Z′), відкладемо на них значення координат ZA і ZB і отримаємо 

диметрію A′ B′ точок А і В. Пряма A′ B′ — диметрія прямої АВ.  

Завдання розв’язане.  

7.4. Аксонометричні проекції кіл, що лежать у 

площинах, паралельних координатним площинам 

проекцій 
У загальному випадку при побудові наочних зображень об’єкта 

проектування потрібно побудувати аксонометричні проекції значної 

кількості точок, що робить процес побудови досить трудомістким. 

У деяких випадках цю трудомісткість вдається зменшити.  



98 
 

Аналіз конфігурації технічних деталей показує, що вони часто 

включають циліндрові поверхні, тобто містять кола, площини яких 

перпендикулярні осьовим лініям виробу. Якщо об’єкт проектування 

розташувати в просторі так, щоб його осьові лінії збігалися з осями 

координат або були їм паралельні, то площини цих кіл будуть 

паралельні координатним площинам і при ортогональному проекту-

ванні на аксонометричну площину проекцій спроектуються в еліпси.  

Розглянемо побудову цих еліпсів в ізометричній і диметричній 

системах координат.  

7.4.1. Ізометричні проекції кіл, що лежать у площинах, 

паралельних координатним площинам 

 

Рис. 7.7. Ізометрія кіл, що лежать в координатних площинах  

(XOY, XOZ, YOZ) 

Ізометрична площина рівнонахилена до всіх трьох координатних 

площин і складає з ними кут, який приблизно дорівнює 53○10′. На 

рис. 7.7 зображена система координат X′O′Y′Z′. Ця система розділяє 

ізометричну площину на три відтини X′O′Y′, X′O′Z′, Y′O′Z′ — 

проекції координатних площин П1, П2, П3 на ізометричну площину. 

На площинах П1, П2, П3 або їм паралельних розташовані кола, які 

разом з площинами проектувались на ізометричну площину в еліпси. 

При побудові цих еліпсів слід користуватися такими правилами:  

 мала вісь цих еліпсів паралельна ізометричній осі, відсутній на 

площині побудови. Так, мала вісь еліпса, розташованого на пло-

щині X′O′Y′, паралельна осі O′Z′ (ця вісь відсутня на відтині 

ізометричної площини X′O′Y′), мала вісь еліпса, розташованого 
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на площині X′O′Z′, паралельна осі O′Y′, а мала вісь еліпса на пло-

щині Y′O′Z′ паралельна осі O′X′; 

 велика вісь еліпса перпендикулярна малій осі на кожній із про-

екцій. 

Ці правила правдиві і для диметричної проекції. 

При теоретичних коефіцієнтах спотворення u=v=w=0,81  

 мала вісь b=0,59D,  

 велика вісь а=D. 

При практичних коефіцієнтах спотворення u=v=w=1: 

 мала вісь b=0,72D, 

 велика вісь а=1,22D 

(тобто зображення 1,22:1) 

7.4.2. Диметричні проекції кіл, розташованих на ко-
ординатних площинах П1, П2, П3 або на площинах, пара-

лельних координатним  
Диметрична площина відносно координатних площин нахилена 

під різними кутами, такими, що коефіцієнти спотворення за двома 

координатними осями дорівнюють один одному і відмінні від тре-

тього (розділ 7.3). 

В усіх трьох координатних площинах при побудові еліпсів мала 

вісь паралельна відсутній в площині побудови координатній осі, так 

само як і в ізометричній системі координат. Велика вісь перпенди-

кулярна малій осі. При теоретичних коефіцієнтах спотворення u=w= 

0,94; v=0,47 для площини X′O′Z′ мала вісь 2b=0,88D, велика вісь 2а= 

D. Для площин X′O′Y′ і Y′O′Z′, мала вісь 2b=0,33D, велика вісь 2а=D. 

 

Рис. 7.8. Діметрія кіл, що лежать в координатних площинах 
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При практичних коефіцієнтах спотворення u = w = 1, v = 0,5 для 

площини X′O′Z′ — мала вісь 2b = 0,94D, велика вісь 2а = 1,06D.  

Для площин X′O′Y′ і Y′O′Z′ — мала вісь 2b = 0,35D, велика вісь 

2а = 1,06D (тобто зображення виконане в масштабі 1,06:1).  

7.4.3. Побудова найбільш поширених кривих 
Побудова еліпса за заданими великою і малою віссю 

 

Рис. 7.9. Побудова еліпса по великій і малій осі 

Нагадаємо основні властивості еліпса: велика і мала вісь еліпса 

взаємно перпендикулярні і, перетинаючись, діляться навпіл: велика і 

мала осі є осями симетрії еліпса.  

Дано: центр еліпса, точка О (точка перетину осей); напрямок осей; 

велика вісь дорівнює 2а, а мала вісь — 2b, де a і b — напівосі від-

повідних осей.  

Алгоритм побудови:  

1. Через задану точку О проводяться дві взаємно перпендикуляр-

ні прямі в напрямках великої і малої осі. 

2. Проводяться два кола з центром у точці О радіуса а і b. 

3. Відзначимо точки А, А′ і В, В′, що визначають велику і малу вісь. 

4. З центра О проводять промінь під довільним кутом так, щоб 

він перетинав обидва кола.  

5. Через точку L перетину проміня з меншим колом проводять 

пряму (1–1′) паралельну великій осі (1–1′ || AA′). 

6. З точки К перетину цього ж променя з більшим колом прово-

дять пряму 2–2′, паралельну малій осі еліпса (2–2′ || ВВ′).  
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7. Точка С перетину прямих 1–1′, 2–2′ — шукана точка еліпса.  

8. Будують точки С′, С′′, С′′′, симетричні точці С щодо великої і 

малої осей. 

9. Пункти 4–8 повторюють до отримання кривої з потрібною 

точністю.  

10. Через отримані точки за допомогою лекала проводять кри-

ву — еліпс. 

Побудова овалу за двома заданими осями 

Дано: велика вісь овалу AB і мала вісь — CD. 

Побудувати овал (рис 7.10, а).  

Проведемо допоміжну пряму АС, що з’єднує кінець А великої осі 

з кінцем С малої осі овалу. Знайдемо різницю між великою і малою 

напівосями овалу. Для цього з центра О радіусом ОА зробимо засіч-

ку К на продовженні малої осі CD. Дугою радіуса СК з точки С зро-

бимо засічку G на прямій АС. Через середину відрізка AG проводимо 

перпендикуляр, який перетинає осі овалу в точках О1 і О4 (для цього 

з точок A і Q проводимо дуги кіл, радіус яких напевно більше AG/2, і 

з’єднуємо точки перетину цих дуг).  

  

а б 

Рис. 7.10. Побудова овалу 

Знаходимо симетричні їм точки О2 і О3 і проводимо прямі О1O3, 

О1O4 О2O3, О2O4. З центра О4 радіусом О4C проводимо дугу до пере-

тину з прямими О1O4 і О2O4 в точках E і F, які і будуть точками спо-

лучення овалу. Виконавши аналогічні побудови з центру О3, отрима-

ємо точки сполучення M і N. Проводимо дуги з центрів О1 і О2 радіу-

сом О1A і закінчуємо побудову овалу. 
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У багатьох підручниках і довідниках наводиться інший спосіб 

побудови овалу за двома осями. Врахуємо, це можливо, якщо 3
а

b
 . 

Дано: АВ=2а — велика вісь, CD=2b — мала вісь.  

Побудувати овал, що заміняє еліпс з великою віссю = 2а, а малою 

віссю = 2b.  

Через вибраний центр О овалу проводимо дві взаємно перпенди-

кулярні прямі і відкладаємо на них велику вісь (АВ=2а) АО = ОВ = а 

і малу вісь (СD = 2b) СO=OD=b. З центра О радіусом ОА = а прово-

димо дугу до перетину з прямою СD, малою віссю в точках О3 і O4. 

Аналогічно з центра О радіусом ОС=b описуємо дугу до перетину з 

прямою АВ, великою віссю в точках O1 і O2. Точки O1, O2, O3 і O4 — 

центри дуг сполучення. Проведемо прямі лінії через точки O4 і O1, O4 

і O2, O3 і O1, O3 і O2. З центрів дуг сполучення O3 і O4 описує дуги 

сполучення радіусом R= O3С (або R=a+b), а з центрів O1 і O2 опису-

ємо дуги радіусом R1= O1А (або R1=a–b) до перетину з побудованими 

прямими в точках E, F, K, L. 

Побудування параболи за вершиною О, віссю ОА і хордою ВС 

 

Рис. 7.11. Побудова параболи по вершині О, осі ОА і хорді BC 

З точок О і В проводять взаємно перпендикулярні прямі до пере-

тину в точці D. Відрізки OD і BD ділять на однакове число рівних 

частин. З точки О проводять промені в точки ділення на відрізку BD, 

а з точок ділення на відрізку OD — прямі, паралельні осі параболи. 

У перетині відповідних прямих отримують точки однієї гілки пара-

боли. Точки другої гілки параболи симетричні отриманим відносно 

осі параболи. 
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Побудова гіперболи за заданою вершиною А, віссю АВ і точ-

кою С гіперболи  

 

Рис. 7.12. Побудова гіперболи за заданою вершиною А,  

віссю АВ і точкою С гіперболи 

З точки С опускають перпендикуляр з напрямом дійсної осі АВ 

гіперболи і будують прямокутник ABCD. Сторони CD і СВ прямо-

кутника ділять на однакове число рівних частин. Відкладають на осі 

гіперболи відрізок ОА = ОВ і проводять два пучки променів: з точки 

А до точок 1, 2, 3 . . . ділення, а з точки О до точок 1′, 2′, 3′ ... Взаєм-

ним перетином цих пучків отримують точки, що належать гіперболі. 

Нижня гілка гіперболи симетрична верхній щодо дійсної осі. 

Контрольні запитання: 

1. Що таке аксонометричне зображення? 

2. Які види аксонометрії ви знаєте? 

3. Що таке коефіцієнт спотворення? 

4. Як розташовуються осі прямокутної ізометрії? 

5. Чому дорівнюють натуральні і приведені коефіцієнти спотворе-

ння в прямокутній диметрії? 

6. Як побудувати ізометрію кола, розташованого у фронтальній 

площині проекцій? А в профільній? 
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8. БАГАТОГРАННИКИ 

8.1. Види багатогранників 

Порівняння математичних фігур і 

величин служить матеріалом для ігор і 

навчання мудрості. 

І. Пестолоцці 

Багатогранники — це частина простору, обмежена відсіками 

перетинних площин. Сукупність відсіків утворює гранну поверхню 

багатогранника. Відсіки площин називаються гранями, а лінії їх 

перетину — ребрами. Ребра перетинаються в точках — вершинах 

багатогранника. Сукупність усіх ребер і вершин багатогранника на-

зивається його сіткою. Багатогранники також називають гранними 

тілами.Побудова проекцій багатогранника на комплексному кресле-

нику зводиться до побудови проекцій його сітки.  

Багатогранник називається опуклим, якщо він цілком лежить по 

одну сторону від площини будь-якої своєї грані. Всі його грані — 

опуклі багатокутники.  

Багатогранники як прості форми широко застосовуються в різно-

го роду механізмах і деталях машин, у будівельних спорудах. У при-

роді багато речовин мають кристалічну будову у вигляді різних 

багатогранників.  

Зі всього різноманіття багатогранників розглянемо призми, пі-

раміди, призматоїди, антипризми, правильні опуклі багатогранники 

(тіла Платона), напівправильні і зірчасті.  

8.1.1. Призми 
Багатогранник, дві грані якого є рівні багатокутники з вза-

ємно паралельними сторонами — основами, називають призмою.  

 

Рис. 8.1. Призми (в аксонометрії) 
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На рис.8.1 наведені наочні зображення три- і чотиригранних 

призм, основи яких розташовані на горизонтальній площині проек-

цій, і тригранна призма з основою на фронтальній площині проекцій.  

 

Рис. 8.2. Комплексний кресленик похилої чотиригранної призми 

А що зображене на цьому комплексному кресленику(рис. 8.2)?  

 A1E1||B1F1||C1G1||D1H1 

 A2E2||B2F2||C2G2||D2H2 

Відповідь можна знайти в електронній версії підручника (тема 

8.11, рис 8.2). 

8.1.2. Піраміди 

 

Рис. 8.3. Велика піраміда в Гізі 

Кожен з вас чув про єгипетські піраміди.  

На рис.8.3 показана єгипетська піраміда. На рис. 8.4 як приклади 

гранних тіл зображені тригранна і чотиригранна піраміди, а також 

тригранна призма. 

Дано математичне визначення піраміди. 
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Багатогранник, одна грань якого — багатокутник з скільки за-

вгодно великим числом сторін (не менше трьох), а решта граней є 

трикутниками із загальною вершиною, називають пірамідою.  

 

Рис. 8.4. Піраміди в аксонометрії 

На рис. 8.5 зображено кресленик чотиригранної піраміди, основа 

якої знаходиться в площині загального положення.  

 

Рис. 8.5. Комплексний кресленик чотиригранної піраміди загального 

положення 

8.1.3. Призматоїди 

 

Рис. 8.6. Комплексний кресленик призматоіда 
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Рис.8.7. Наочне зображення призматоіда 

Призматоїдом називають багатогранник, основи якого багато-

кутники, розташовані в паралельних площинах, а бічні грані — три-

кутники і трапеції, вершини яких є вершинами основ.  

На рисунках 8.6 і 8.7 наведено наочне зображення і комплексний 

кресленик призматоїда.  

8.1.4. Антипризми 
Багатогранник, основи якого — рівні, правильні, опуклі багато-

кутники з центрами, розташованими на загальній нормалі до них і 

поверненими один до одного на кут 180◦/n , де n — число сторін ба-

гатокутника, а бічні грані — правильні трикутники, вершинами яких 

служать вершини основ, називають антипризмою.  

 

Рис. 8.8. Наочне зображення і комплексний кресленик анти призми 

На рис.8.8 показано наочне зображення і комплексний кресленик 

антипризми.  

8.1.5. Ромбоедр 

 

Рис. 8.9. Комплексний кресленик ромбоїда 
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Рис. 8.10. Наочне зображення гексаедра (шестигранника) 

На рисунках 8.9 і 8.10 зображені комплексний кресленик та наоч-

не зображення гексаедра (шестигранника), всі грані якого є ромбами.  

8.1.6. Правильні багатогранники 

 

Рис. 8.11. Правильні багатогранники (тіла Платона) а-тетраедр, б — 

гексаедр (куб), в — октаедр, г — додекаедр, д — ікосаедр 

Багатогранник, всі грані якого правильні багатокутники і всі 

багатогранні кути рівні, називають правильним.  

Серед правильних багатогранників розрізняють опуклі (рис.8.11) — 

тіла Платона (їх усього п’ять) і вгнуто-опуклі або зірчасті (рис.8.12), 

їх всього чотири.  

На наведеному вище рис. 8.11 дані наочні зображення тіл Пла-

тона, де : 

а — тетраедр — чотиригранник;  

б — гексаедр — шестигранник (куб);  

в — октаедр — восьмигранник; 

г — додекаедр — дванадцятигранник;  

д — ікосаедр — двадцятигранник.  

На рис. 8.12 зображені 4 зірчастих правильних багатогранники:  

а — малий зірчастий додекаедр; 

б — великий додекаедр;  

в — великий зірчастий додекаедр;  

г — великий ікосаедр.  

Інших правильних багатогранників не існує. 
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Рис. 8.12. Зірчасті правильні багатогранники а — малий зірчастий 

додекаедр; б — великий додекаедр; в — великий зірчастий 

додекаедр; г — великий ікосаедр 

Дані, що характеризують указані тіла, наведені в таблиці, де Г — 

число граней; В — число вершин; Р — число ребер; n — число сторін 

кожної грані; m — число ребер, що сходяться в кожній вершині.  

Таблиця 8.1. Характеристики багатогранників 

Багатогранник Г У Р n m 

Тетраедр 4 4 6 3 3 

Куб 6 8 12 4 3 

Октаедр 8 6 12 3 4 

Додекаедр 12 20 30 5 3 

Ікосаедр 20 12 30 3 5 

Усі опуклі багатогранники мають властивість, яку вперше довів 

великий математик Леонард Ейлер (1707 — 1783), який встановив 

залежність між числом граней багатогранника (Г), числом вершин 

(В) і числом ребер (Р)  

Г+В–Р=2. 

Правильні багатогранники часто застосовуються для апрокси-

мації кривих поверхонь.  

Багатогранники називаються правильними, якщо їх грані — 

правильні багатокутники — рівні між собою і всі багатогранні 

(тілесні) кути рівні між собою.  
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8.2. Побудова креслеників багатогранників і про-

ектування точок, що належать їх поверхням 
Побудова проекцій багатогранника на комплексному кресленику 

зводиться до побудови проекцій його сітки. (Визначення сітки дане 

на початку розділу 8.1).  

При побудові проекцій геометричних тіл, зокрема і багатогран-

ників, на комплексному кресленику осі координат замінюють осями 

симетрії поверхні або вводять площини чи лінії відліку.  

8.2.1. Проектування призми 
Розглянемо побудову комплексного кресленика (рис.8.13) чоти-

рикутної призми і її наочного зображення.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.13. Комплексний кресленик і наочне зображення 

чотиригранної призми 

Побудову комплексного кресленика починаємо з горизонтальної 

проекції. На площину П1 призма спроектується у вигляді квадрата, 

вершини якого розташовані на осях X,Y. На фронтальну площину 

проекції призма спроектується у вигляді двох суміжних прямокут-

ників. Оскільки фронтальна і профільна проекції чотиригранної 

призми однакові, то профільну проекцію будувати не будемо.  

Як наочне зображення можуть використовуватися різні види 

аксонометрії, але частіше за все диметрія та ізометрія.  

На рис. 8.13. зображені диметрія та ізометрія призми. Очевидно, 

що диметрія дає значно краще уявлення про призму, аніж ізометрія.  

На рис. 8.14 наведено комплексний кресленик — диметрія і ізо-

метрія тригранної призми. Як бачимо, і в цьому випадку диметрія 

дає краще зображення.  
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НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.14. Комплексний кресленик  

і наочне зображення тригранної призми 

Короткий опис побудови 
На площину П1 пряма призма проектується у вигляді трикутника, 

оскільки її бічна поверхня горизонтально-проектуюча. На площину П2 

бічні грані проектуються в три прямокутники, а саме: А2В2D2E2, 

B2C2F2E2 і А2C2F2D2 . Нижня і верхня поверхні призми проектуються 

у відрізки прямих А2C2 і D2F2 — вироджені проекції основ.  

Для побудови профільної проекції приймемо задню грань за 

площину відліку. Задня грань ACFD (паралельна площині П2) проек-

тується на площину П3 в пряму А3D3. Положення цієї прямої можна 

вибрати довільно в проекційному зв’язку з фронтальною проекцією. 

Профільна проекція E3B3 переднього ребра буде розташована, як 

показано на кресленику. Бічні грані призми проектуються в прямо-

кутники, проекції яких збігаються.  

Покрокова побудова комплексного кресленика трикутної призми 

і її аксонометричного зображення є в електронній версії(рис. 8.14). 

Якщо в основі геометричного тіла лежить правильний багатокут-

ник, то як наочне зображення краще будувати диметрію.  

На рис. 8.15 наведено комплексний кресленик і диметрію прямої 

тригранної призми, основа якої розташована на фронтальній площи-

ні проекцій. 
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НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.15. Тригранна призма з основою на П2 

8.2.2. Проектування піраміди 
На рис 8.16 побудовані комплексний кресленик і наочні зобра-

ження тригранної піраміди. 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ  ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.16. Комплексний кресленик  

і наочні зображення тригранної піраміди 

Комплексний кресленик піраміди побудований в рознесеній сис-

темі координат. Піраміда задана розмірами основи (основа — рівно-

сторонній трикутник) і висотою. Щоб головний вигляд (фронтальна 

проекція) був найбільш інформативним, піраміда розташована вер-

тикально і повернена так, що одна сторона трикутника основи пара-

лельна осі Х. При цьому на головному виді видно всі три бічні ребра 

піраміди і дві бічні грані. 



113 
 

На комплексному кресленику вказані розміри Y1, Y2 і H, які ви-

користані при побудові наочних зображень диметрії і ізометрії. Ди-

метрія наочніша, оскільки на ній видні дві передні бічні грані.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ   ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.17. Комплексний кресленик і наочні зображення 

чотиригранної піраміди 

На рис 8.17 побудовані комплексний кресленик і наочні зобра-

ження чотиригранної піраміди.  

Як і в попередньому випадку, комплексний кресленик побудова-

но в рознесеній системі координат. Піраміда задана розмірами чоти-

рикутника — основою і висотою. Розташування піраміди в системі 

координат при проектуванні вибране з умов інформативності голов-

ного вигляду. Профільна проекція не побудована, оскільки вона пов-

ністю збігається з головним вигляддом.  

Розміри X і Y, показані на горизонтальній проекції, і висота h ви-

користані при побудові наочних зображень. Як видно з кресленика, і 

в цьому випадку диметрія дає краще зображення, ніж ізометрія.  

8.2.3. Проектування точок, що лежать на бічній по-

верхні гранного тіла 
При побудові проекцій точок, що належать гранним поверхням, 

виходять з умов належності точки грані — відсіку площини (розділ 

5.2). Нагадаємо, що обмежена з усіх боків частина площини назива-

ється відсіком. Побудови виконують, використовуючи проектуючі 

властивості площини або удаючись до посередників, в яких зазвичай 

застосовують допоміжні прямі і площини.  
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Розглянемо побудову проекцій точки, яка належить бічній по-

верхні тригранної призми (рис.8.18).  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.18. Точки на поверхні призми 

Точка А належить лівій бічній грані і задана фронтальною про-

екцією А2. Горизонтальна проекція А1 розташована на стороні три-

кутника (горизонтальній проекції призми), оскільки грань призми го-

ризонтально-проектуюча. Профільна проекція А3 точки А розташову-

ється на лінії рівня, що проходить через А2, і на відстані YA від осі Z3.  

Розглянемо два способи побудов проекцій точки, належної 

бічній поверхні тригранної піраміди.  

На рис.8.19 показана побудова проекцій точки А методом допо-

міжної прямої. Точка А задана проекцією А2 і розташована на бічній 

грані піраміди.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.19. Точки на поверхні піраміди (метод твірної) 
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Через фронтальну проекцію вершини піраміди і точку А2 прово-

димо пряму до перетину з основою в точці B2. По лініях проекційно-

го зв’язку знайдемо горизонтальну B1 і профільну B3 проекції точки 

В, а також горизонтальну і профільну проекції допоміжної прямої, на 

яких розташовані проекції А1 і А3 точки А.  

Більш детальне пояснення побудови кресленика є в електронній 

версії підручника (рис. 8.19) 

На рис.8.20 показана побудова проекцій точки А методом допо-

міжної площини рівня.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.20. Точки на поверхні піраміди (метод площини рівня) 

Через фронтальну проекцію А2 проведемо горизонтальну площи-

ну рівня. У перетині отримаємо трикутник, подібний до основи. Він 

проходить через точку D, що належить ребру піраміди.  

Точка А належить цій допоміжній площині. За лініями проекцій-

них зв’язків знайдемо А1 і А3.  

8.3. Перетин багатогранників проектуючою пло-

щиною 
При перетині багатогранника площиною виходить плоска фігу-

ра, що називається перетин.  

Контуром перетину в загальному випадку є багатокутник з різ-

ним числом сторін, в окремому випадку — пряма.  
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Побудова контуру перетину багатогранника площиною зводить-

ся в основному до побудови точок перетину його ребер з січною 

площиною або ліній взаємного перетину площин — граней із зада-

ною січною площиною.  

8.3.1. Перетин призми проектуючою площиною  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.21. Перетин призми профільно-проектуючою площиною 

На рис.8.21 показана побудова проекцій і натуральної величини 

перетину прямої трикутної призми профільно-проектуючою площи-

ною. Оскільки січна площина профільно-проектуюча, то профільна 

проекція перетину збігається з слідом січної площини.  

Відзначивши профільні проекції точок A, B, C, D перетину ребер 

призми з січною площиною, за проекційними зв’язками знаходимо 

їх фронтальні і горизонтальні проекції на відповідних проекціях ре-

бер. З’єднавши прямими точки А1, B1, C1, D1, отримаємо горизон-

тальну проекцію контуру перетину. З’єднавши фронтальні проекції 

точок А2, B2, C2, D2, отримаємо фронтальну проекцію контура пере-

тину. Побудову натуральної величини перетину видно з кресленика.  
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8.3.2. Перетин піраміди проектуючою площиною 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.22. Перетин призми фронтально-проектуючою площиною 

На рис.8.22 показана побудова проекцій і натуральної величини 

перетину піраміди фронтально-проектуючою площиною. Як і у по-

передньому випадку, фронтальна проекція перетину збігається із 

слідом січної площини, тобто проектується у відрізок прямої. Від-

значивши фронтальні проекції точок А2, B2, C2 перетину ребер із слі-

дом січної площини, за проекційними зв’язками знаходимо їх гори-

зонтальні проекції. Точка B1 знайдена за допомогою горизонталі. 

З’єднавши отримані точки відрізками прямих, отримаємо горизон-

тальну проекцію перетину. Профільну проекцію перетину можна 

побудувати, користуючись фронтальною і горизонтальною проекці-

ями або безпосередньо за фронтальною проекцією. Побудову нату-

ральної величини перетину видно з кресленика.  

8.4. Взаємний перетин багатогранників 
Лінія перетину двох багатогранників є деякою замкнутою прос-

торовою ламаною. Ця лінія може розпадатися на дві або більше 

також замкнених ламаних, зокрема, — на плоскі багатокутники.  

Сторони ламаної є відрізками прямих, за яких перетинаються 

грані обох багатогранників.  
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Вершинами ламаних є точки перетину ребер першого багато-

гранника з гранями другого і ребер другого багатогранника з граня-

ми першого.  

Таким чином, при побудові лінії перетину двох багатогранників 

завдання зводиться до побудови точок перетину прямої з площиною, 

тобто ребер з гранями, і лінії перетину двох площин (граней).  

Як відомо, при розв’язанні таких завдань у загальному випадку 

користуються посередниками: допоміжними прямими лініями і 

площинами (рівня, проектуючими і загального положення).  

Якщо хоч би одна з поверхонь багатогранника проектуюча, то 

при побудові лінії перетину багатогранників спираються на власти-

вість проектуючої поверхні.  

8.4.1. Проектування призми з призматичним отвором 
У розділі 8.2.1 детально по кроках показана побудова комплекс-

ного кресленика і наочних зображень правильної тригранної призми 

(рис. 8.14). 

 

Рис. 8.23. Тригранна призма з несиметричним призматичним отвором 

На рис.8.23 виконана побудова комплексного кресленика три-

гранної призми з призматичним отвором у ній. 

Дана призма має чотириграний призматичний отвір, несимет-

ричний щодо переднього ребра призми і неправильної форми. 

При побудові креслень основну увагу приділимо знаходженню 

проекцій ребер отвору і лінії перетину призми з призмою-отвором. На-

гадаємо, що комплексний кресленик будуємо в рознесеній системі ко-

ординат, призму розташовуємо вертикально і повернемо її так, щоб по-

верхня отвору і його вісь були перпендикулярні фронтальній площині. 
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На головному вигляді (фронтальній проекції) призма-отвір проек-

тується в чотирикутник натуральної величини, оскільки грані отвору 

перпендикулярні фронтальній площині. Фронтальна проекція лінії 

перетину збігається з проекцією отвору, тобто з чотирикутником. 

Ребра отвору знаходяться всередині призми, тому їх горизон-

тальні і профільні проекції невидимі і зображені пунктирними лінія-

ми. При цьому на горизонтальній площині проекції верхнього і ниж-

нього ребра збігаються, а на профільній площині збігаються проекції 

бічних ребер. 

Лінія перетину призми з призмою-отвором розташована на по-

верхні призми, і її горизонтальна проекція збігається з проекцією 

призми, тобто з трикутником. 

Профільна проекція лінії перетину будується за горизонтальною 

і фронтальною проекціями за допомогою ліній проекційних зв’язків.  

Диметрія призми без отвору побудована на рис.8.14. Щоб добу-

дувати на ній отвір, треба, вимірюючи на комплексному кресленику 

розміри отвору уздовж осей X, Y, Z, перенести їх на диметричну про-

екцію. При цьому розміри X і Z переносяться без змін, а розміри Y 

зменшуються в два рази. Для більшої наочності вирізана одна чет-

верта частина призми, що знаходиться в першому октанті. 

В електроної версії показана побудова диметрії по кроках  

(рис. 8.23). 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 
а б 

Рис. 8.24. Тригранна призма з симетричним призматичним отвором 
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На рис. 8.24 показаний ще один приклад проектування чотири-

гранної призми з чотиригранним призматичним отвором.  

Ця призма відрізняється від попередньої тільки тим, що в основі 

її лежить не рівнобедрений, а правильний трикутник і отвір викона-

ний у вигляді правильної чотиригранної призми, розташованої симе-

трично щодо переднього ребра. Побудова проекцій і наочного зо-

браження нічим не відрізняється від наведеного вище. Якщо вам 

щось незрозуміло, подивіться розв’язання задачі на попередньому 

рисунку 8.23. 

Зверніть увагу, що на профільних проекціях призм (рис. 8.23 і 

8.24) є значні відмінності в зображенні проекцій ліній перетину. По-

ясніть, чим це викликано.  

В електронній версії підручника на рис. 8.24 є побудова кресле-

ника з детальними поясненнями. 

8.4.2. Проектування піраміди з призматичним отвором 
На рис. 8.25 виконана побудова лінії взаємного перетину чоти-

ригранної прямої піраміди з тригранною призматичною поверхнею 

у вигляді отвору.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 8.25. Чотиригранна піраміда з тригранним призматичним отвором 

Задача 

Дано: пряма чотиригранна піраміда, розташована на горизонталь-

ній площині проекцій, має триграний фронтально-проектуючий отвір.  

Побудувати комплексний кресленик і диметрію даної піраміди.  
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На фронтальну площину проекцій призма-отвір спроектується у 

вигляді трикутника. Оскільки поверхня отвору фронтально-проек-

туюча, то лінія перетину збігається з проекцією трикутника, а ребра 

отвору проектуються у вершини трикутника.  

Щоб побудувати горизонтальні проекції ребер і лінії перетину, 

через нижню основу трикутника-отвору проведемо горизонтальну 

площину рівня. Проекція лінії перетину допоміжної площини з по-

верхнею піраміди подібна до проекції основи і проходить через точ-

ку 11, що належить ребру піраміди. Провівши через вершини трикут-

ника лінії проекційного зв’язку до перетину з побудованою лінією, 

ми отримаємо горизонтальну проекцію основи отвору і його нижніх 

ребер. Щоб побудувати горизонтальну проекцію верхнього ребра 

трикутника, проведемо через нього іншу допоміжну горизонтальну 

площину рівня і побудуємо горизонтальну проекцію лінії перетину. 

За лінією проекційного зв’язку отримаємо шукану горизонтальну 

проекцію ребра. З’єднавши отримані точки з межовими точками 

проекції основи, отримаємо горизонтальну проекцію лінії перетину 

піраміди з призмою-отвором.  

Профільну проекцію ліній перетину можна побудувати за фрон-

тальною і горизонтальною проекціями, як показано на кресленику. 

Наочне зображення будуємо у вигляді диметрії.  

Процес побудови кресленика по кроках ви можете знайти 

в електронній версії підручника (рис. 8.25). 

8.4.3. Проектування нахиленої призми загального по-

ложення, що перетинається прямою загального положен-

ня (побудова комплексного кресленика) 
Побудова комплексного кресленика зводиться до таких дій: 

 проектування призми; 

 проектування прямої; 

 побудова точок перетину прямої з призмою. 

Проектування призми та прямої не викликає утруднень. 

Основну увагу приділимо знаходженню точок перетину прямої з 

гранями призми, які є площинами загального положення. 

Завдання  

На рис 8.26 зображений комплексний кресленик призми і прямої 

DE загального положення, заданих проекціями.  
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Рис. 8.26. Перетин похилої призми з прямою загального положення 

Знайти: точки перетину прямої з призмою. 

Рішення цього завдання виконується за допомогою домоміжної 

площини S загального положення, побудованої так, щоб вона була 

паралельна подовжнім ребрам призми і прямій DE. Ця площина S 

задана перетинними прямими m і l, що проходять через довільно 

вибрану точку О. Пряма m паралельна прямій DE, а пряма l пара-

лельна подовжнім ребрам призми. 

Рекомендуємо уважно вивчити побудови в електронній версії 

підручника, рис.8.26. 

8.4.5. Проектування двох похилих перетинних призм 

загального положення. Побудова комплексного кресленика. 
На рис. 8.27 зображено комплексний кресленик двох похилих 

перетинних призм загального положення. Розглянемо побудову 

цього кресленика. Побудова кресленика зводиться до такого: 

 проектування першої призми АA′BB′CC′; 

 проектування другої призми DD′EE′FF′; 

 побудова їх лінії перетину.  

Проектування призм детально розглянуте в розділі 8.2.1.  
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Рис. 8.27. Перетин двох похилих призм 

Тому основну увагу приділимо побудові лінії перетину призм, 

який зводиться до знаходження точок перетину ребер першої призми 

з гранями другої і ребер другої з гранями першої. 

Побудова лінії перетину виконана за допомогою допоміжної 

площини S, паралельної подовжнім ребрам обох призм. Задання 

такої площини і визначення з її допомогою точок перетину ребер 

(прямих ліній) з гранями призми викладене в розділі 8.8.3 (рис. 8.26). 

За допомогою площини S знайдені точки 5{51, 52}, 6{61, 62}, 

7{71, 72}, 8{81, 82} перетинів ребер першої призми з гранями другої і 

точки 1{11, 12}, 2{21, 22}, 3{31, 32}, 4{41, 42} перетинів ребер другої 

призми з гранями першої. З’єднавши ці точки, як показано на крес-

ленні, побудуємо лінію перетину призм. 

Рекомендуємо вивчити побудову кресленика по кроках з доклад-

ними поясненнями текстом і голосом лектора в електронній версії 

підручника (рис. 8.27). 

Контрольні запитання: 

1. Які види багатогранників ви знаєте? 

2. Дайте визначення призми, призматоїда, антипризми. 

3. Які правильні багатогранники вам відомі? 

4. Наведіть алгоритм проектування точок, що лежать на бічній 

поверхні піраміди. 

5. Наведіть алгоритм побудови лінії перетину піраміди з призмою. 
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9. ПОВЕРХНІ 

Різноманітний і безмежний світ поверхонь. Він тягнеться від 

елементарної простої площини, описаної з математичною строгістю, 

до складних химерних форм криволінійних поверхонь, які не підда-

ються математичному опису.  

За різноманітністю форм і властивостей, за своїм значенням при 

формуванні різних геометричних фігур, тієї ролі, яку вони відіграють 

у науці, техніці, архітектурі, образотворчому мистецтві, поверхні не 

мають собі рівних серед інших геометричних форм. І якою б склад-

ною і різноманітною не була поверхня, її треба вміти зображувати на 

кресленику, де повинні бути відображені всі її геометричні властивості.  

Кресленик у техніці є єдиним і незамінним засобом виразу люд-

ських ідей, він необхідний в найрізноманітніших проявах багатобіч-

ної діяльності людини. У зв’язку з цим кресленик не тільки повинен 

визначати форму, розміри поверхонь, їх властивості, але і бути 

досить простим у графічному виконанні.  

Декілька зауважень про криві лінії. Крива, всі точки якої нале-

жать одній площині, називається плоскою кривою.  

З шкільного курсу геометрії відома група кривих другого поряд-

ку — коло, еліпс, парабола, гіпербола. Всі перераховані криві — плос-

кі. Крива другого порядку перетинається з прямою не більше ніж у 

двох точках. Це її відмітна ознака, виражена мовою геометрії. Увівши 

на площині декартову систему координат і записуючи щодо неї рів-

няння перерахованих кривих, отримуємо рівняння другого ступеня. 

Це теж відмітна ознака такої кривої, виражена аналітичною мовою 

(мовою чисел). Продовжуючи цей ряд, можна виділити групу кривих 

третього, четвертого ..., n-го порядку. Всі вони мають аналогічні 

відмітні ознаки: при перетині з прямою або площиною отримуємо не 

більше трьох, чотирьох..., n точок; при записі в декартовій системі 

координат отримуємо рівняння третього, четвертого..., n-го ступеня.  

Теорема. При паралельному проектуванні порядок кривої не 

збільшується, тобто залишається тим самим або знижується.  

Так, криві другого порядку можуть мати одну проекцію у вигля-

ді прямої лінії або відрізка прямої. Це означає, що крива лежить в 

проектуючій площині. У загальному випадку криві другого порядку 

при проектуванні такими і залишаються. При цьому коло проекту-
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ється в еліпс і навпаки. Але гіпербола і парабола зберігає свій ви-

гляд, оскільки криві не замкнені, тобто мають невласні (нескінченно 

віддалені) точки.  

9.1. Кінематичне утворення поверхонь 
Уявлення про поверхню як про сукупність усіх послідовних 

положень деякої лінії, що переміщається в просторі, зручне для гра-

фічних побудов.  

Таке уявлення дозволяє назвати поверхні кінематичними 

(Kinema(греч.) — рух). Отже, кінематична поверхня є геометричним 

місцем послідовних положень ліній (твірних), рухомих у просторі за 

деяким законом. Поверхня, що утворюється за наявності такого 

закону, називається закономірною (правильною) на відміну від неза-

кономірних (випадкових) поверхонь. Закон переміщення в просторі 

твірних зручно задавати нерухомими лініями, які називають напрям-

ними лініями кінематичної поверхні. Вони можуть бути прямими і 

кривими, плоскими і просторовими.  

 

Рис. 9.1. Циліндрична поверхня: l — твірна,  

k — напрямна крива (окружність) 

На будь-якій кінематичній поверхні можна виділити два сімейс-

тва ліній: твірних і напрямних. З них можна завжди скласти скільки 

завгодно щільний каркас кінематичної поверхні. Причому лінії однієї 

сім’ї (твірні) і другої (напрямні) можуть мінятися ролями. Тобто одна 

і та ж поверхня може бути утворена рухом різних ліній і згідно з різ-

ними умовами, яким повинна підкорятися в своєму русі твірна лінія. 

Наприклад, бічна поверхня прямого кругового циліндра може 

розглядатися як результат руху твірної — прямої лінії паралельно осі 

ОО по колу або як результат руху напрямної — кола k уздовж осі 

ОО, такою, що проходить через її центр (рис.9.1). 
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Закони утворення якої-небудь поверхні можуть бути різноманіт-

ні: бажано з можливої різноманітності законів утворення поверхонь і 

виду твірних ліній вибрати ті, які є найбільш простими або зручними 

для зображення поверхні і вирішення різних завдань, пов’язаних з 

цією поверхнею.  

Якщо твірна поверхні — пряма лінія, то поверхня називається 

прямолінійною.  

Якщо твірна поверхні — крива лінія, поверхня називається кри-

волінійною. Циліндр можна віднести як до прямолінійної, так і до 

криволінійної поверхні.  

9.2. Визначник поверхні 
Сукупність основних параметрів поверхні, які визначають її за-

дання, називають визначником поверхні. Визначник поверхні скла-

дається з двох частин.  

Перша — геометрична частина визначника (ГЧВ). Це перелік 

усіх геометричних елементів, що беруть участь в утворенні даної 

поверхні.  

Друга частина — алгоритмічна (АЧВ), тобто алгоритм форму-

вання поверхні з геометричних елементів, включених до складу ви-

значника.  

Позначимо визначника поверхні буквою Ф і як приклад запише-

мо визначника циліндрової поверхні:  

ГЧВ: {k, l}  

АЧВ: { l || S }  

Ф{к,l | l || S },  

де k — напрямнаа крива лінія; l — пряма лінія твірна; S — заданий 

напрям. 

АЧВ показує: будь-яка твірна циліндра (у будь-якому своєму 

положенні) повинна перетинати напрпрямну криву і залишатися па-

ралельною заданому напряму S .  

9.3. Задання поверхні на кресленику 
Поверхня вважається графічно заданою на кресленику, якщо для 

будь-якої точки простору, заданої на кресленику, можна однозначно 

вирішити питання про належність її цій поверхні.  
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Поверхня на кресленику може бути задана проекціями геомет-

ричної частини визначника і обрисом.  

Обрисом поверхні є її контурна лінія, тобто лінія, яка обмежує 

дану поверхню і відокремлює видиму її частину від невидимої.  

Задання поверхні на кресленику проекціями її визначника забез-

печує оборотність кресленика, його метричну визначеність, але не 

дає наочності зображення. Застосовується у випадках, коли поверхня 

не обмежена.  

Більшу наочність має задання поверхні обрисом; використову-

ється, коли поверхня замкнена або обмежена. Часто обидва ці спосо-

би об’єднують в один.  

9.4. Лінійчаті розгортні поверхні 
Розгортні поверхні — це поверхні, всі точки яких можна суміс-

тити з площиною без складок і розривів.  

Зі всього різноманіття криволінійних поверхонь розгортними є 

лінійчаті поверхні: циліндрова і конічна. Розглянемо побудову цих 

поверхонь.  

9.4.1. Циліндрова поверхня 
Циліндрова поверхня створюється переміщенням твірної l, що 

зберігає у всіх своїх положеннях паралельність деякій заданій прямій 

лінії S і проходить послідовно через усі точки деякої кривої m — на-

прямної лінії.  

 
а 

 

б 

 

Рис. 9.2 а — параболічний циліндр, б — круговой, параболічний 

і гіперболічний циліндри 
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Визначник циліндрової поверхні має вигляд Ф{l,m}.  

Побудуємо циліндрову поверхню за заданою твірною l і напрям-

ною m — параболою, паралельною площині П1(рис.9.2, а, б).  

Перш за все побудуємо проекції параболи за заданою віссю, вер-

шиною О і точкою В, належною параболі. Для цього на горизонталь-

ній площині проекції П1 побудуємо прямокутник O1D1B1. Відрізки 

O1D1 і D1B1 ділимо на рівні частини, наприклад на чотири. Точки 

ділення нумеруємо, як показано на рисунку. Вершину O1 сполучаємо 

з точками 1, 2, 3, 4 на прямій D1B1, а через точки 1′, 2′, 3′, 4′ прово-

димо прямі, паралельні горизонтальній осі O1. Перетин однойменних 

прямих дає точки, що належать параболі.  

Через точки побудованої параболи m1 проводимо однакові за 

довжиною відрізки, паралельні l1, і, з’єднавши кінці цих відрізків, 

отримаємо другу параболу, а разом з нею і горизонтальну проекцію 

циліндрової поверхні.  

Аналогічно через точки фронтальної проекції параболи m2 про-

водимо паралельні відрізки і отримуємо фронтальну проекцію відсі-

ку циліндрової поверхні.  

Для відшукання фронтальної проекції точки А за заданою гори-

зонтальною проекцією A1 достатньо через останню провести гори-

зонтальну проекцію твірної l1, а потім побудувати фронтальну про-

екцію l2 і за проекційним зв’язком і належністю знайти A2.  

На рис. 9.2, а зображені коловий, параболічний і гіперболічний 

циліндри. Звертаємо вашу увагу на те, що циліндрові поверхні мо-

жуть бути як замкненими (еліптичний і коловий циліндри), так і 

розімкненими (параболічний і гіперболічний циліндри). 

На рис. 9.3, а зображено трикартинний комплексний кресленик і 

наочне зображення прямого колового циліндра. Комплексний крес-

леник побудований у рознесеній системі координат X1O1Y1; X2O2Y2; 

Y3O3Z3, а наочне зображення — в ізометричній системі координат 

X′Y′Z′O′. Для більшої наочності вирізана четверта частина циліндра. 

Рекомендуємо: ознайомитись з процесом креслення по кроках 

в електронній версії підручника (рис. 9.3, а). 

На рис. 9.3, б побудовані комплексний кресленик та наочне зо-

браження прямого кругового циліндра і показана побудова проекцій 

точок на циліндрі.  
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а 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРИЯ  ИЗОМЕТРИЯ 

 
б 

Рис. 9.3. Прямой коловой циліндр: а — комплексний кресленик 

і ізометрія, б — точка А на бічній поверхні циліндра 

Задана фронтальна проекція A2 точки А, належна циліндровій 

поверхні. Оскільки циліндр проектуючий по відношенню до гори-

зонтальної площини проекцій, то на неї він проектується в коло. Го-

ризонтальна проекція A1 точки А знаходиться на перетині вертикаль-

ної лінії проекційного зв’язку з колом. 
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9.4.2. Конічна поверхня 
 гіпербола 

  
а б 

Рис. 9.4. а — гіперболічний конус з вершиною в точці S,  

б — приклади конічної поверхні 

Конічна поверхня (рис.9.4, а) утворюється переміщенням пря-

молінійної твірної l по криволінійній напрямній m. При цьому одна 

точка S-твірної завжди нерухома і є вершиною конічної поверхні. 

Визначник конічної поверхні включає вершину — точку S, твірну l і 

напрямну m, тобто Ф{S,l,m}. 

Побудуємо конічну поверхню за відомими координатами точки 

S і напрямної гіперболи m з асимптотами а і b.  

За умовою завдання напрямна m паралельна фронтальній пло-

щині проекцій. Тому, враховуючи викладене вище, рішення задачі 

зводиться до побудови фронтальної проекції гіперболи m2 і твірних 

l2. Фронтальну проекцію гіперболи побудуємо за заданими асимпто-

тами а і b і точки М. Для цього через точку M проводимо прямі f і q, 

відповідно паралельні асимптотам а і b. З центра О проведемо пучок 

прямолінійних променів, що перетинають прямі q і f. З точок пере-

тину кожного променя з прямими q і f проводимо прямі, паралельні 

асимптотам, і на перетині відповідних прямих отримуємо точки 

гіперболи. Наприклад, точка 12 отримана в перетині прямих, прове-

дених з точок 1′ і 1′′ паралельно прямим а і b. Отримані таким чином 

точки сполучають плавною кривою, яка і є напрямною гіперболою.  
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Точки на конічній поверхні можуть бути побудовані за допомо-

гою твірних, що проходять через них. Так, якщо на горизонтальній 

проекції конічної поверхні задана проекція А1, то для знаходження її 

фронтальної проекції А2 необхідно через горизонтальні проекції А1 і 

S1 точок А і S провести твірну, потім побудувати її фронтальну про-

екцію і за проекційномим зв’язком і належністю знайти точку A2.  

На рис 9.4, б наведені приклади конічних поверхонь: прямий 

коловий конус, похилий коловий конус і параболічний конус. Зазна-

чимо, що конічні поверхні можуть бути як замкненими (колові кону-

си), так і розімкненими (параболічний конус).  

На рис.9.5 а побудовані трикартинний комплексний кресленик і 

наочне зображення прямого колового конуса висотою H и діаметром 

основи D.  

На рис.9.5, б показана побудова проекцій точки, розташованої на 

поверхні конуса. Проекції точки знаходяться методом твірної.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

 ДИМЕТРІЯ 

  
а б 

Рис. 9.5. Прямий круговий конус 

Задана фронтальна проекція A2 точки А, належній конічній по-

верхні. Щоб знайти горизонтальну проекцію A1, проведемо на фрон-

тальній проекції конуса через A2 і вершину конуса твірну до перети-

ну з основою в точці В. Точка А належить цій твірній. Побудуємо 

горизонтальну і профільну проекції цієї твірної. За лініями проек-

ційного зв’язку визначимо A1 і A3. Якщо у вас виникли запитання, 

зверніться до електронної версії підручника (рис. 9.5), де знайдете 

побудову креслеників по кроках з детальними поясненнями. 
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НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.6. Точка А належить твірною конуса 

На рис.9.6 проекції точки знаходяться методом січних площин з 

допомогою горизонтальної площини рівня. Таким методом користу-

вались при побудові креслеників (рис.8.20) у розділі 8.2. 

Якщо вам для побудови креслеників потрібні більш детальні 

пояснення, зверніться до електронної версії підручника (рис. 9.6). 

9.5. Поверхні обертання 
Поверхні обертання поширені в техніці. Це пояснюється тим, що 

багато поверхонь технічних форм обробляються на верстатах при 

відносному обертальному русі різального інструмента і виробу.  

Поверхнею обертання називається поверхня, утворена обертан-

ням якої-небудь лінії-твірної навколо деякої прямої, яка називається 

віссю поверхні.  

Для зображення поверхні на кресленику вісь розташовують пер-

пендикулярно площині проекцій. У процесі обертання навколо осі 

всі точки твірної l переміщаються по колах — паралелях поверхні. 

Розглянуті вище (рис. 9.3 і рис.9.5) прямий коловий циліндр і пря-

мий коловий конус можна розглядати як поверхні обертання.  
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9.5.1. Тор 

   
а б 

 
в 

  
г д 

ІЗОМЕТРІЯ 

 
е ж 

Рис. 9.7. а — відкритий тор, б — закритий тор (перший варіант),  

в — сфера, г — закритий тор (другий варіант), д — комплексний 

креслення і диметр сфери, е — точки А, В на поверхні сфери,  

ж — наведені комплексний кресленик і наочне зображення сфери. 

Іншим прикладом поверхні обертання служить поверхня тора, 

яка утворюється при обертанні кола навколо осі, розташованої в 
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площині цього кола, але не проходить через її центр. Залежно від 

співвідношення значень радіуса кола R і відстані r центра кола до осі 

Z можливі такі різновиди поверхонь:  

1. R < r. Коло твірної не перетинає вісь обертання. Ця поверхня 

називається відкритим тором або кільцем (рис.9.7, б). Такий тор 

також називають бубликом.  

2. При зменшенні r отвір в торі зменшуватиметься і при R=r 

отвір зімкнеться, а тор з відкритого перетвориться на закритий рис. 

9.7, в. При подальшому зменшенні r тор залишається закритим, але 

зменшується його зовнішній діаметр. Такий тор іноді називають 

яблуком.  

3. При зменшенні r до r=0 закритий тор перетворюється на сфе-

ру рис. 9.7, г.  

Сфера є важливим об’єктом для вивчення, що буде розглянуте 

нижче.  

4. Якщо вісь обертання перемістити ліворуч від осі кола, то при 

r < R знову отримаємо закритий тор-яблуко. Виділивши в цьому торі 

внутрішню частину, отримаємо ще один різновид тора, іноді званий 

лимоном (рис. 9.7, д). Очевидно, що тор-лимон можна виділити і у 

випадку, розглянутому в пункті 2 рис.9.7, в. 

9.5.2. Сфера  
На рисунку 9.7, ж наведені комплексний кресленик і наочне 

зображення сфери.  

Комплексний кресленик побудований в рознесеній системі коор-

динат і зображений тьома колами радіуса R. Це проекції сфери. (Вони 

ж і обриси сфери).  

Наочне зображення побудуємо в ізометрії. Ізометрія сфери зо-

бражується колом радіуса r = 1,22R (радіуса сфери) в ізометричній 

системі координат. Ізометрія сфери у такому вигляді не має хорошої 

наочності. Зображення стане наочнішим, якщо на ізометрії вирізати 

четверту частину сфери, обмежену площинами +X′O′( ± Z′); +Y′O′( ± Z). 

Зображення стане ще наочнішим, якщо вирізувати не четверту, а 

восьму частину сфери, розташовану в першому октанті, обмежену 

площинами +X′O′(+Z); +Y′O′(+Z′); +X′(+Y′)(+Z′)O′. Виконайте ці по-

будови на папері і переконаєтеся в правильності сказаного. Для по-

будови необхідно пригадати, як проектується коло на площині про-

екцій в ізометрії (див.підрозділ 7.4.2, рис.7.8). 
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Розглянемо задачу побудови проекцій точок на сфері. 

Задача 

Дано: три обриси на рис.9.7, ж (три проекції ) сфери радіуса R і 

фронтальні проекції A2 = B2 точок А і В (точка В розташована на 

невидимій стороні сфери, визначення обрису в розділі 9.3).  

Побудувати горизонтальні A1 і B1 та профільні A3 і B3, проекції 

точок А і В.  

Щоб побудувати горизонтальні проекції точок А і В, проведемо 

через A2=B2 горизонтальну площину рівня сигма. На горизонтальну 

площину цей перетин спроектується в натуральну величину у вигля-

ді кола радіуса R1A. Точки А і В належать цій площині і сфері, тобто 

їх лінії перетину — кола радіуса R1A. За лінією проекційного зв’язку 

знаходимо горизонтальні проекції A1 і B1. Профільні проекції A3 та B3 

легко знайти, використовуючи проекційні зв’язки.  

Щоб знайти точки A′ та B′ на ізометричному зображенні, побу-

довано еліпс перетину сфери площиною ∑ . Центр еліпса О′′ розта-

шований на осі Z′ на відстані ZA від центра сфери O′. Велика вісь 

еліпса дорівнює 1,22r , а мала — 0,72r. 

9.6. Перетин поверхонь проектуючою площиною 
9.6.1. Перетин циліндра 
Циліндр — це відсік циліндрової поверхні, обмеженої двома 

паралельними площинами — основами, перпендикулярними твірній.  

Циліндр називається прямим коловим, якщо напрямна — коло, а 

вісь циліндра перпендикулярна основі.  

Залежно від розташування січної площини в перетині циліндра 

може бути прямокутник і еліпс. 

Прямокутник, якщо січна площини паралельна осі циліндра 

(рис.9.8). 

На рис. 9.8 на комплексному кресленику побудовані проекція і 

натуральна величина перетину прямого кругового циліндра, основа 

якого розташована в профільній площині проекцій П3, профільно-

проектуючою січною площиною.  

На П3 січна площина проектується в пряму, а циліндр у коло. 

Відзначимо точки їх перетину. За лініями проекційного зв’язку 

побудуємо фронтальну і горизонтальну проекції перетину.  
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ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.8. Перетин циліндра проектуючою площиною паралельною 

осі циліндра (у перетині дві прямі лінії) 

Натуральна величина перетину — це прямокутник, основа якого 

дорівнює відрізку по сліду січної площини між точками перетину з 

колом, а висота дорівнює висоті циліндра. 

У перетині циліндра — еліпс, якщо січна площина не паралельна 

осі циліндра (рис.9.9). 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.9. Перетин циліндра проектуючою площиною (у перетині еліпс) 

На рис. 9.9 зображений циліндр, основа якого розташована на П1. 

Циліндр перетинається профільно-проектуючою площиною. Оскіль-

ки січна площина не паралельна осі циліндра, то в перетині — еліпс. 

Циліндрова поверхня нескінченна. Продовжимо обрисову твірну до 

перетину із слідом січної площини. Відрізок прямої між точками 

перетину обрисових твірних із слідами площини визначає велику 

вісь еліпса. Мала вісь дорівнює діаметру циліндра. Відзначимо точку 

перетину сліду площини з віссю циліндра. У цьому місці збіглися 
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профільні проекції двох точок, фронтальні проекції цих точок ле-

жать на обрисових твірних. Це точки зміни видимості, а пряма, що їх 

з’єднує — фронтальна проекція малої осі еліпса. Точки, що лежать 

на профільній проекції на обрисових твірних на фронтальній проек-

ції, належать осі циліндра. Слід площини перетинає верхню основу 

циліндра. Тут теж збіглися профільні проекції двох точок, належних 

напрямній — колу верхньої основи. Використовуючи їх Y коорди-

нати, зображуємо цю пряму на П1 (очевидно, що вона паралельна осі 

(O1X1). За лініями проекційного зв’язку знаходимо фронтальні проек-

ції цих точок. Натуральну величину перетину (еліпс) будуємо за 

великою і малою віссю. (На рис.9.9 натуральна величина перетину 

повернена. Насправді велика вісь еліпса перетину розташована на 

сліді січної площини).  

9.6.2. Перетин конуса 
Конус — це відсік конічної поверхні, обмежений з одного боку 

вершиною, а з іншого — площиною. Конус називається прямим коло-

вим, якщо його вісь перпендикулярна основі, а напрямна (основа) — 

коло. Залежно від розташування січної площини в перетині конуса 

може бути: 

 еліпс, якщо січна площина перетинає всі твірні (рис.9.10, а, 9.11);  

 парабола, якщо січна площина паралельна одній із твірних 

(рис.9.10, б, 9.12); 

 гіпербола, якщо січна площина паралельна двом твірних (рис.9.10, 

в, 9.13); 

 трикутник, якщо січна площина проходить через вершину кону-

са і основу (рис.9.10, г). 

Розглянемо побудову проекцій і натуральної величини перетину 

в кожному з перерахованих вище випадків. 

На рис. 9.10, г зображений комплексний та ізометричний крес-

леник конуса перетнутого січною профільно-проектуючою площи-

ною, заданою профільним слідом, який проходиить через проекцію 

вершини конуса S3 і точку A3.  

З теорії відомо, а на ізометрії наочно видно, що в цьому випадку 

в перетині — рівнобедрений трикутник, вершина якого збігається з 

вершиною конуса S, а основа АВ — це лінія перетину січної площини 

з колом основи конуса. Побудова горизонтальної A1B1 і фронтальної 

A2B2 проекцій показана на комплексному кресленику. 
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ІЗОМЕТРІЯ 

  

Рис. 9.10. Перетин конічної поверхні площиною а — еліпс, б — 

парабола, в — гіпербола, г — комплексний та ізометричний 

кресленик конуса перетнутого січною площиною, яка проходиить 

через вершину S 

Щоб побудувати натуральну величину перетину, пригадаємо, що 

трикутник АBS — рівнобедрений, причому натуральна величина 

висоти SC береться на П3: НВ[SC]=S3C3, а основи АВ на П1 або П2: 

НВ[АВ]=A1B1=A2B2. За координатами точок А і В побудовано ізо-

метрію трикутника перетину конуса.  

На рис.9.11 конус січеться фронтально-проектуючою площиною, 

причому слід площини перетинає обидві обрисові твірні.  

 НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

 ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.11. Перетин конуса фронтально проектуючою площиною 

(у перетині еліпс) 

г 
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Побудуємо проекції і натуральну величину перетину. В цьому 

випадку в перетині конуса — еліпс. Щоб побудувати проекції і нату-

ральну величину перетину, необхідно визначити велику і малу осі 

цього еліпса. Оскільки січна площина — фронтально-проектуюча, то 

на П2 відзначимо точки перетину сліду січної площини з обрисовими 

твірними A2 і B2. Відрізок A2B2 — це натуральна величина великої осі 

еліпса. Велика і мала осі еліпса, перетинаючись, діляться навпіл. 

Розділивши відрізок A2B2 навпіл, відзначимо точку O2′. У цю точку 

спроектувався і центр еліпса O′, і мала вісь CD. Очевидно, що точки 

С і D належать поверхні конуса. На горизонтальну П1 і профільну П3 

площини проекцій відрізок CD спроектується в натуральну величи-

ну. Побудуємо горизонтальну проекцію відрізка CD. Для цього на П2 

через точку O2′ проведемо горизонтальну площину рівня Q. На П1 

перетин конуса площиною Q спроектується у вигляді кола радіуса r.  

Проекції точок C1 і D1 визначимо як точки перетину вертикаль-

них ліній проекційного зв’язку з колом радіуса r. Відрізок C1D1 і є 

шукана натуральна величина малої осі еліпса. (Для визначення C1 і 

D1 можна було б скористатися методом твірних, але оскільки O2′, як 

правило, розташована близько до осі конуса, то побудова матиме 

велику похибку). 

Таким чином, натуральна величина великої A2B2 і малої C1D1 осі 

еліпса визначені, що дозволяє побудувати натуральну величину 

перетину. Побудова еліпса за великою і малою осями наведена на 

рис.7.10 підрозділу 7.4.3.  

На горизонтальній площині проекцій П1 ми вже побудували 

проекції точок С1 і D1, тобто проекцію малої осі перетину. Спроекту-

ємо велику вісь еліпса на П1. Для цього з А2 і В2 проведемо верти-

кальні лінії проекційного зв’язку до перетину з віссю O1Х1, на якій і 

розташовані А1, O1′ і В1. За горизонтальними проекціями А1В1 вели-

кої і С1D1 малої осей побудуємо еліпс — горизонтальну проекцію 

перетину. Побудуємо профільну проекцію перетину. Для цього про-

ведемо з фронтальних проекцій A2, B2′ і O2 точок А, В, O′ горизон-

тальні лінії проекційного зв’язку до перетину з віссю O3Z3. (Фрон-

тальні обрисні конуса проектуються на П3 у вісь конуса, тобто у вісь 

O2 , Z2). Відрізок A3B3 — профільна проекція великої осі еліпса, мала 

вісь проектується на П3 у натуральну величину. Відклавши від O3 

рівні відрізки O1′С1=O1′D1, отримаємо профільні проекції C3,D3 

точок C і D. Маючи профільні проекції обох осей, побудуємо 
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еліпс — профільну проекцію перетину. Визначимо видимість еліпса 

на профільній площині проекції. Для цього з проекцій 1222 — точки 

перетину сліду проектуючої площини f 0
2 з віссю O2Z 2, проведемо 

горизонтальну лінію проекційного зв’язку до перетину з профільни-

ми обрисовими. Отримаємо 13 , 23 — точки зміни видимості.  

Увага! Точки 13 , 23 одночасно лежать і на обрисових твірних, і 

на профільній проекції перетину. Причому вісь C3D3 більша відрізка 

13 23. Точки 13 , 23 — точки дотику. У них обрисові дотикаються до 

еліпса. Дуга 13C3A3D323 — видима (відповідає позитивним значенням 

координат х, у точок 11, 21, х=0), дуга 13B323 — невидима (координа-

ти х негативні).  

На рис. 9.12 конус січеться фронтально-проектуючою площи-

ною, причому слід площини паралельний одній обрисовій твірній, а 

другу перетинає в точці А. 

 НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ  

Н.В(збільшена)  

 ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.12. Перетин конуса фронтально проектуючою площиною 

(у перетині парабола) 

Побудуємо проекції і натуральну величину перетину. Оскільки 

слід площини паралельний обрисовій, то сама площина паралельна 

одній твірній конуса і, отже, в перетині парабола. 

Відзначимо фронтальні проекції B2, C2 точок В і С перетину слі-

ду площини з основою конуса. За лініями проекційного зв’язку 

знайдемо їх горизонтальні B1, C1 і профільні B3, C3 проекції. Крім 

того, нам відома вісь параболи. На фронтальній проекції вісь пара-

боли збігається із слідом площини, на горизонтальній проекції вона 
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збігається з віссю O1X1 , а профільній — з віссю O3Z3. Осі, вершини А 

і двох точок досить для побудови параболи. Спосіб побудови пара-

боли розглянемо на прикладі побудови натуральної величини пере-

тину. Для визначення натуральної величини перетину скористаємося 

методом заміни площин проекцій.  

Через точку O4′ проведемо дві взаємно перпендикулярні осі 

O4′Z24 і O4Y4. По осі O4′Z24 відкладемо відрізок [O4′A]=[(B2 = C2)A2], а 

по осі O4′Y4 — відрізки [O4′B]=[O4′C]=[O1′B1]. Через точку А про-

ведемо пряму, паралельну осі O4Y4 , а через точку В — лінію, пара-

лельну осі O4Z24 . Відрізки [АD] і [BD] розділимо на однакове число 

рівних частин (наприклад, 5). Після цього з вершини параболи А 

проводимо промені до точок 1, 2, 3, 4..., а з точок 1′, 2′, 3′, 4′.. — 

лінії, паралельні осі O4Z24 , до перетину з проведеними похилими 

променями. Відзначаючи послідовно точки перетину чергового про-

меня з відповідною йому лінією, паралельною осі Z24 , побудуємо 

шукану параболу. Докладніша побудова параболи наведена на 

рис.7.12 розділу 7.4.3.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ІЗОМЕТРІЯ 

 
Рис. 9.13. Перетин конуса горизонтально проектуючою площиною 

(у перетині гіпербола) 

Горизонтальну і профільну проекції перетину побудуємо за про-

екціями осі параболи і точок А, В, С. Врахуємо, що на П1 пряма В1С1 

лежить на основі конуса і невидима, а на П3 проекції 13 , 23 є точками 

зміни видимості. Дуга 13А323 — невидима, (ХА < 0), а дуги (13 В3 ) і (23 

С3) — видимі (оскільки ХВ > 0, ХС >0).  



142 
 

На рис.9.13 конус перетинається горизонтально-проектуючою 

площиною Q, причому горизонтальний слід h0 не проходить через 

вершину конуса.  

Побудуємо проекції і натуральну величину перетину. Перш за 

все визначимо, за якою кривою перетинає площина конічну поверх-

ню. Горизонтально-проектуюча площина Q  паралельна двом твір-

ним конуса, які проходять через точки 2, 3 і вершину конуса. А це 

означає, що в перетині отримаємо гіперболу. Для побудови гіпербо-

ли і її проекцій потрібно знайти вершину A(A1,A2,A3), дві точки 

B(B1,B2,B3), C(C1,C2,C3) і вісь O′A(O′AA1, O′2A2, O′3A3), яка проходить 

через середину відрізка ВС і вершину А.  

На комплексному кресленику побудовані проекції перетину і 

його натуральна величина. Фігури A2B2C2 і A3B3C3 — проекції пере-

тину фронтальна і профільна відповідно. Горизонтальна проекція 

гіперболи спроектувалася в слід січної площини(відрізок A1B1).  

Для побудови натуральної величини перетину скористалися ме-

тодом заміни площини проекцій. Використали допоміжну площину 

П4, перпендикулярну площині П1 і паралельну січній площині. Нова 

вісь паралельна горизонтальному сліду. Для побудови допоміжну 

площину винесли на вільне місце на кресленику і задали її вісями Х14 

і Z4 з довільно вибраним початком координат O4 . 

Для кращої наочності побудову виконали в масштабі 2:1. До-

кладна побудова гіперболи розглянута в розділі 7.4.3 (рис. 7.13) в 

електронній версії підручника. В електронній версії підручника наве-

дена побудова кресленика (рис. 9.13) з докладними поясненнями. 

9.6.3. Перетин сфери 
Задача 

Дано: сфера радіуса R (на комплексному кресленику зображено 

три нариси — три проекції сфери, рис. 9.14) перетинається профіль-

но-проектуючою площиною Q (задана профільною проекцією P0
3 

профільного сліду P0). 

Побудувати проекції і натуральну величину перетину. У пере-

тині сфери площиною завжди буде коло, проекції якого — еліпси.  

На профільній проекції відзначимо характерні точки. 

1. A3B3 — точки перетину сліду січної площини з обрисом сфе-

ри. Відрізок A3B3 — діаметр кола перетину. 
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2. O′3 — профільна проекція центра кола перетину. Точка O′3 

розділяє A3B3 навпіл. 

3. 33 43 — точки перетину сліду січної площини з віссю Y3. Точ-

ки 33, 43 збігаються з точкою O′3. Горизонтальні проекції 31 , 41′ — 

точки зміни видимості на П1. 

4. 13 23 — точки перетину сліду січної площини з віссю Z3. 

Фронтальні проекції 12 , 23 — точки зміни видимості на фронтальній 

проекції. 

ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.14. Перетин сфери профільно проектуючою площиною 

Побудова горизонтальних і фронтальних проекцій цих точок не 

викликає утруднень. При цьому слід пам’ятати, що відрізки C1D1 = 

C2D2 A3B3 дорівнюють діаметру кола перетину. 

На фронтальній проекції C2D2 — велика вісь, A2B2 — мала вісь 

еліпса проекції перетину, а 12, 22 — точки зміни видимості. Дуга 12 

C2 32 A2 42D222 — видима, а дуга 12B222 — невидима. 

На горизонтальній проекції C1D1 — велика вісь, A1B1 — мала 

вісь еліпса проекції перетину, 31, 41 — точки зміни видимості. Дуга 

31A141 — невидима, а дуга 31C1B1D141 — видима. Побудова натураль-

ної величини перетину зовсім проста — це коло з діаметром D=A3B3. 

Побудова закінчена. Більш докладно побудову розглянуто в елек-

тронній версії підручника (рис. 9.14). 

На сфері немає прямих ліній. Підтвердимо це прикладом (рис.9.15). 
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Рис. 9.15. На поверхні сфери немає прямих ліній 

Задача 

Дано: на поверхні сфери задана лінія АВ, причому на профільну 

площину проекцій П3 ця лінія проектується у відрізок прямої А3В3. 

Визначити, яка крива задана лінією АВ, і побудувати горизонтальну і 

фронтальну проекцію цієї кривої та її натуральну величину.  

Замкнемо профільну проекцію A3B3 лінії АВ у профільно-проек-

ційну площину Q, при цьому p3
0 збігається з A3B3. Площина Q пере-

тинає сферу по колу радіуса r = [О3′В3]. Точки А і В належать колу. 

Отже, крива АВ — дуга кола. На горизонтальну П1 і фронтальну П2 

площини проекцій коло проектується в еліпси, а дуга АВ кола — 

в дуги A1B1 і A2B2 еліпсів.  

9.7. Перетин поверхонь 
9.7.1. Перетин призми з циліндром 
На рис. 9.16 побудовані комплексний кресленик і наочне зобра-

ження чотиригранної призми з циліндровим отвором. Призма задана 

розмірами чотирикутної основи і висотою H. 

Циліндровий отвір розташований симетрично щодо бічних ребер 

призми і заданий діаметром d і відстанню h від осі отвору до основи 

призми.  

При проектуванні фігуру розташуємо так, щоб вісь отвору і його 

циліндрова поверхня були перпендикулярними (проектуючими) 

фронтальній площини проекцій. 

Комплексний кресленик побудований в рознесеній системі ко-

ординат, а наочне зображення — в диметричній прямокутній сис-
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темі координат (див. розділ 7.3). Діметрія гранних тіл наочніша, 

ніж ізометрія.  

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.16. Перетин чотиригранної призми з циліндром 

Побудова комплексного кресленика і наочного зображення зво-

диться, по суті, до таких трьох етапів:  

 побудова комплексного кресленика і диметрії призми (див. роз-

діл 8.2, рис. 8.13);  

 побудова комплексного кресленика і диметрії циліндра-отвору 

(див. розділ 9.4.1, рис. 9.3, а);  

 побудова лінії перетину призми і циліндра на комплексному 

кресленику і диметрії.  

В електронній версії підручника побудова комплексного кресле-

ника і наочних зображень виконана по кроках з поясненнями текс-

том і голосом лектора (рис. 9.16). Рекомендуємо уважно вивичити 

порядок цієї побудови і виконати її на папері. 
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9.7.2. Піраміда з циліндровим отвором 

 

Рис. 9.17. Піраміда з циліндричним отвором 

У даному розділі розглянемо побудову проекцій і наочного зо-

браження піраміди, в тілі якої прорізаний циліндровий отвір, розта-

шований паралельно основі піраміди. На рис. 9.17 побудовані ком-

плексний кресленик і наочне зображення такої геометричної фігури. 

Комплексний кресленик побудований в рознесеній системі коорди-

нат. Для побудови проекцій піраміду розташували в просторі так, 

щоб головний вигляд (фронтальна проекція) давав найповніше уяв-

лення про фігуру, а отвір був фронтально-проектуючим і проекту-

вався в натуральну величину. Проектування фігури, тобто побудова 

її проекцій, зводиться до таких дій: 

 проектування піраміди за заданими її розмірами;  

 проектування циліндра — отвору за діаметром і заданим розта-

шуванням його осі;  

 побудова лінії перетину піраміди і циліндра.  

Наочне зображення побудоване в диметричній системі координат. 

В електронній версії розглянуто побудову кресленика по кроках 

з усіма необхідними поясненнями (рис. 9.17). 
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9.7.3. Перетин циліндра призмою 
Задача 

Дано: прямий коловий циліндр, вісь якого перпендикулярна 

горизонтальній площині проекцій 1П , перетинається з прямою три-

гранною призматичною поверхнею (рис.9.18). 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ІЗОМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.18. Ціліндр перетинається з тригранної призмою 

Побудувати: лінію перетину вказаних поверхонь.  

Проаналізуємо взаємне розташування поверхонь і визначимо, по 

яких лініях вони перетинаються. Верхня грань призми — горизон-

тальна площина рівня, перпендикулярна осі циліндра. Вона перети-

нається з циліндром по колу, яке на П2 і П3 проектується в прямі 

лінії, паралельні О2Х2 і О3Y3 відповідно, а на П1 — в коло — слід 

циліндрової поверхні. Бічні грані призми, нахилені фронтально — 

проектуючі площини, які перетинаються з циліндровою поверхнею 

по еліпсах. На П2 ці еліпси проектуються в прямі, на П1 — в коло — 

слід циліндра, а на П3 — в дуги еліпсів. Отже, дві — горизонтальна і 

фронтальна проекції лінії перетину — вже є на кресленнику. За лінія-

ми проекційного зв’язку будується третя — профільна проекція лінії 

перетину. На П1 і П3 ребра призми показані лініями невидимого кон-

туру. Побудова закінчена.  



148 
 

9.7.4. Перетин сфери з призмою 

 

Рис. 9.19. Сфера перетинається з чотиригранної призмою 

У цьому розділі розглянемо проектування сфери, в якій проріза-

ний призматичний отвір. Комплексний кресленик і наочне зобра-

ження цієї сфери показані на рис. 9.19. При проектуванні фігура роз-

ташована в просторі так, щоб грані призматичного отвору були 

фронтально-проектуючими. В цьому випадку на головному вигляді 

(фронтальній проекції) призма — отвір проектується в чотирикутник 

натуральної величини, який дорівнює основі призми. При цьому 

головний вигляд є достатньо інформативним. На ньому видно, що 

бічні грані призми — отвору розташовані симетрично щодо верти-

кальної площини ZY, яка проходить через центр сфери. Тому проек-

ції ліній перетину бічних граней з сферою на профільній площині 

збігаються. Верхня і нижня грані отвору так само розташовані симе-

трично, тому проекції ліній перетину цих граней на горизонтальній 

площині збігаються. Як наочне зображення побудована ізометрія, 

яка для тіл обертання переважна.  

Побудова кресленика по кроках з поясненнями голосом лектора 

і тесктом є в електронній версії (рис. 9.19) 
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9.7.5. Перетин поверхонь 
9.7.5.1. Перетин поверхонь обертання з сферою 

 

Рис. 9.20. а — перетин конуса зі сферою,  

б — перетин циліндра зі сферою 

Поверхня, утворена обертанням якої-небудь лінії (твірної) на-

вколо заданої прямої, осі, називається поверхнею обертання. Конічна 

і циліндрова поверхні, сфера, тор, еліпсоїд і т. ін. — приклади повер-

хонь обертання.  

Теорема: Сфера, центр якої знаходиться на осі поверхні обер-

тання, перетинає дану поверхню по колах.  

На рис.9.20, а сфера Σ перетинається з конічною поверхнею 

обертання Ф по двох колах l і m.  

1 1 1 1

2 2 2 2

Ф l v m

Ф l v m

Ф l v m

 











 

де знак v — символ логічного об’єднання. На рис.9.20, б сфера пере-

тинається з циліндровою поверхнею обертання Ф по двох колах l і m. 
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9.7.5.2. Перетин двох циліндрів рівних діаметрів 

НАОЧНЕ ЗОБРАЖЕННЯ 

ДИМЕТРІЯ 

 

Рис. 9.21. Перетин двох циліндрів однакового діаметру 

Теорема Монжа: Якщо дві поверхні другого порядку описані 

навколо сфери або вписані в неї, то лінія їх перетину розпадається на 

дві криві другого порядку. 

Висновок: лінія перетину двох колових циліндрів (рис. 9.21) 

рівних діаметрів, осі яких перетинаються, розпадається на дві плоскі 

криві — два еліпси.  

Увага! На профільну площину проекцій ці еліпси проектуються 

в дві перетинні прямі, проведені під кутом 45○ до осей циліндрів 

(між собою ці прямі взаємно перпендикулярні).  

9.7.5.3. Циліндр з циліндровим отвором 

 

Рис. 9.22. Циліндр з циліндровим отвором 
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На рис. 9.22 побудовані комплексний кресленик і наочне ізомет-

ричне зображення циліндра, тіло якого прорізає циліндровий отвір. 

Циліндр заданий радіусом R кола основи і висотою H. Отвір діамет-

ром d розташований так, що його вісь перпендикулярна осі циліндра 

і осі перетинаються на відстані h від основи циліндра. При побудові 

комплексного кресленика циліндр розташували так, що вісь цилінд-

ра перпендикулярна горизонтальній, а вісь отвору перпендикулярна 

фронтальній площині проекцій. У цьому випадку циліндр проекту-

ється на горизонтальну площину в коло натуральної величини радіу-

са R, а на фронтальну і профільну площини в прямокутники шири-

ною 2R і висотою H. Отвір на фронтальну площину проектується в 

коло натуральної величини діаметра d, а на горизонтальній і про-

фільній площинах його невидимі проекції зображені пунктирними 

лініями. Лінія перетину циліндра з циліндром-отвором є кривою чет-

вертого порядку і проектується на фронтальну площину в коло отво-

ру, на горизонтальну — в коло основи циліндра, а на профільну 

площину — в криві лінії, які неважко побудувати, користуючись 

проекційними зв’язками. Як аксонометричне зображення прийнята 

ізометрія, яка для тіл обертання дає повніше наочне уявлення про 

об’єкт проектування, ніж диметрія. Верхня і нижня основи цилінд-

ра — еліпси з великою віссю, яка дорівнює 1,22D, (D=2R), і малою 

віссю, яка дорівнює 0,7D. У циліндрі вирізана одна четверта частина, 

що відкриває частину внутрішнього отвору і дає повніше уявлення 

про об’єкт проектування.  

Побудова кресленика по кроках в електронній версії на рис. 9.22. 
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9.7.6. Перетин конуса з циліндром 

 

Рис. 9.23. Конус з циліндровим отвором 

На рисунку 9.23 побудовано комплексний кресленик конуса з 

циліндровим отвором і його ізометричне наочне зображення. Нага-

даємо, що при побудові наочних зображень тіл обертання рекомен-

дується використовувати ізометрію.  

Проектування даної фігури, по суті, зводиться до проектування 

конуса, циліндра і побудови лінії їх перетину.  

Проектування циліндра і конуса розглянуто вище в розділах 

9.4.1 і 9.4.2 відповідно. Комплексний кресленик побудований в роз-

несеній системі координат:  

Х1Y1 — горизонтальна проекція (вигляд зверху); 

Х2Y2 — фронтальна проекція (головний вигляд);  

Y3Z3 — профільна проекція (вигляд збоку).  

Прямий коловий конус заданий висотою H і діаметром кола 

основи D.  

Циліндр (циліндровий отвір у конусі) заданий розташуванням 

його центра (тобто центральної подовжньої осі) і діаметром. При 

проектуванні конус у просторі розташований так, щоб вісь цилінд-

рового отвору була перпендикулярна фронтальній площині проекцій. 

У цьому випадку головний вигляд дає повніше уявлення про фігуру.  

Нагадаємо, що ізометричне наочне зображення будується в ізо-

метричній системі координат (розділ 7.2) з взаємним розташуванням 

осей під кутом 120○ (на площині кресленика, але не в просторі, в 
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просторі осі взаємо перпендикулярні). Коефіцієнти спотворень по 

всіх осях дорівнюють 0,82, але для полегшення побудов їх прийма-

ють рівними 1, при цьому побудоване зображення основи збільшене 

в 1,22 раза щодо натуральних розмірів.  

Кола основи конуса і циліндра в ізометрії проектуються в еліпси. 

Питання проектування еліпсів розглянуті в розділі 7.4.2, рис 7.8, а 

побудова еліпса за заданими осями — в розділі 7.4.3, рис. 7.10.  

Побудова кресленика по кроках з поясненнями лектора є на рис. 

9.23 електронної версії. 

9.8. Перетин геометричних фігур проектуючою 

площиною 
9.8.1. Перетин призми з циліндровим отвором 

 

Рис. 9.24. Перетин чотиригранної призми з циліндровим отвором 

горизонтально проектуючою площиною 

На рис.9.24 зображений комплексний кресленик призми з цилін-

дровим отвором. Побудова комплексного кресленика цієї фігури 

детально розглянута в розділі 9.7.1, рис 9.16. Фігура перетинається 

горизонтально-проектуючою площиною, заданою горизонтальним 

слідом Q1. Треба побудувати проекції перетину і його натуральну 

величину. Побудова проекцій зрозуміла з кресленика. Горизонталь-

на — збігається із слідом Q1 січної площини, фронтальна і профільна 
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проекції є прямокутниками з вирізами. На фронтальній проекції ви-

різ — це коло, оскільки отвір у призмі — фронтально-проектуючий 

циліндр. На профільній проекції виріз у перетині — частина еліпса.  

Повне пояснення побудови — на рис. 9.24 в електронній версії 

посібника. 

9.8.2. Перетин піраміди з циліндровим отвором 

 

Рис. 9.25. Перетин піраміди з циліндровим отвором профільно 

проектуючою площиною 

На рис. 9.25 зображено комплексний кресленик піраміди з ци-

ліндровим отвором.  

Горизонтальна проекція піраміди зображена тонкими лініями, 

щоб підкреслити проекцію перетину.  

Побудова цього кресленика розглянута в підрозділі 9.7.2, рис. 

9.17. Фігура перетинається профільно-проектуючою площиною, за-

даною слідом Q3=P0
3. Треба побудувати проекції перетину і його 

натуральну величину. Профільна проекція збігається із слідом січної 

площини, а горизонтальна і фронтальна проекції — трикутники з 

вирізами. На фронтальній проекції виріз — коло, а на горизонталь-

ній — еліпс.  

Побудову кресленика по кроках з необхідними поясненнями 

знайдете на рис. 9.25 в електронній версії. 
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9.8.3. Перетин сфери з призматичним отвором 

 

Рис. 9.26. Перетин сфери з призматичним отвором горизонтально 

проектуючою площиною 

На рис. 9.26 зображено комплексний кресленик сфери з призма-

тичним отвором. Побудова комплексного кресленика і наочного 

зображення цієї геометричної фігури детально розглянута в розділі 

9.7.4 (рис 9.19). Сфера перетинається горизонтально-проектуючою 

площиною, заданою горизонтальним слідом P1=h0
1. Площина пере-

тинає сферу і призматичний отвір. Треба побудувати проекції пере-

тину і його натуральну величину.  

При вирішенні цієї задачі доцільно скористатися принципом 

суперпозицій, який полягає в тому, що спочатку побудуємо перетин 

сфери без отвору, потім — перетин призми (отвору). Сумістивши ці 

два перетини, отримаємо перетин усього тіла. У перетині сфери 

заданою (і будь-якою іншою) площиною буде коло. Це коло на гори-

зонтальну площину (на вигляд зверху) проектується в слід січної 

площини, а на фронтальну і профільну площини — в еліпси, велика і 

мала осі яких визначаються відповідними проекціями двох взаємно 

перпендикулярних діаметрів, проведених на колі перетинів через 

його центр S так, що один діаметр з точками 1 і 2 на кінцях розташо-

ваний горизонтально, а другий — з точками 3, 4 на кінцях розташо-

ваний вертикально. У цьому випадку горизонтальна проекція 1121 

горизонтального діаметра проектується в натуральну величину, а 
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вертикально розташований діаметр 3, 4 проектується на вигляд звер-

ху в точку S1 (проекцію центра кола), тобто S1 = 31 = 41. 

На фронтальну і профільну площини вертикальний діаметр про-

ектується в натуральну величину (32, 42 — фронтальна, 33, 43 — про-

фільна проекції), які є великими осями еліпсів. Малі осі еліпсів 

визначаються проекціями 12 , 22 і 13 , 23 горизонтально розташованого 

діаметра.  

Точки S1 , S2 , S3 — проекції центра кола перетину.  

Перетином призматичного отвору є прямокутник, який на фрон-

тальну площину проектується в прямокутник основи призми, а на 

профільну площину — в прямокутник, ширина якого визначається 

координатами на осі Y1 , точок 91=101 і 111=121 — на горизонтальній 

проекції.  

Натуральна величина перетину побудована за допомогою мето-

ду заміни площин проекцій, тобто шляхом проектування перетину на 

площину, паралельну січній площині. Вісь X14 натуральної величини 

перетину можна провести довільно, але зображення виходить наоч-

нішим, якщо її провести паралельно сліду січної площини.  

Побудова кресленика по кроках в електронній версії підручника 

(рис. 9.26) 

9.8.4. Перетин циліндра з циліндровим отвором про-

ектуючою площиною 
На рис 9.27 зображено комплексний кресленик циліндра з цилін-

дровим отвором. Циліндр перетинається фронтально-проектуючою 

площиною Q, заданою фронтальним слідом Q2= 2
0f . Побудова ком-

плексного кресленика цього циліндра детально розглянута в розділі 

9.7.5.3 (рис. 9.22). Тут розглянемо побудову проекцій перетину і по-

будову його натуральної величини (НВ), для чого скористаємося 

принципом суперпозиції. Спочатку побудуємо перетин циліндра без 

отвору, а потім перетин отвору і, наклавши друге зображення на пер-

ше, отримаємо шуканий перетин. При перетині циліндра фронтально-

проектуючою площиною Q виходить еліпс. Його велика вісь — це 

відрізок A2B2 на фронтальній проекції, а мала вісь дорівнює діаметру 

циліндра. На фронтальну площину цей еліпс проектується на слід січ-

ної площини, на горизонтальну площину — проектується в коло ци-
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ліндра, а на профільну — в еліпс, одна вісь якого дорівнює діаметру 

циліндра, а друга — профільній проекції A3B3. При побудові проекцій 

і натуральної величини перетину користуватимемося методом додат-

кових твірних (підрозділ 9.4.1, рис.9.3, а) для знаходження проекцій 

точок, розташованих на поверхні циліндра, і методом побудови еліпса 

за заданими його осями (раздел.7.4.3, рис. 7.10). 

 

Рис. 9.27. Перетин циліндра з циліндровим отвором  

проектуючою площиною 

Перш ніж розглядати побудову кресленика по кроках, рекомен-

дуємо подивитися ці розділи. 

Побудова кресленика і натуральної величини перетину по кро-

ках — на рис. 9.27 в електронній версії підручника. 

9.8.5. Перетин конуса з циліндровим отвором проек-

туючою площиною 
Нижче буде розглянуто побудову проекцій перетину конічної 

фігури профільно-проектуючою площиною, а також побудову нату-

ральної величини перетину. 

На рис 9.28 зображено комплексний кресленик конуса з цилін-

дровим отвором. Його побудова детально розглянута в розділі 9.7.6, 

рис 9.23. 
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Рис. 9.28. Перетин конуса з циліндровим отвором  

проектуючою площиною 

Фігура перетинається профільно-проектуючою площиною, зада-

ною профільним слідом Q3=P0
3(y,z). Площина перетинає конус, ци-

ліндр і проходить через основу конуса. Побудова проекцій перетину 

і його натуральної величини зводиться до роздільної побудови пере-

тинів конуса і циліндра. Побудова перетинів конуса детально роз-

глянута в розділі 9.6.2 (Рис. 9.11), а циліндра — в розділі 9.6.1 (Рис. 

9.9). Січна площина розташована так, що в перетині конуса утворю-

ється еліпс, обрізаний з одного боку, оскільки січна площина прохо-

дить через основу конуса. У перетині циліндра — отвору утворюєть-

ся повний еліпс, розташований усередині еліпса конуса. Нагадаємо, 

що проекціями еліпса є еліпси. На горизонтальній і фронтальній 

площинах проекції перетину зображені у вигляді заштрихованих 

областей, утворених відповідними проекціями еліпсів, отриманих у 

результаті перетину конуса і циліндра. На профільну площину пере-

тин проектується в пряму — слід січної площини, оскільки площина 

проектуюча. Побудова натуральної величини перетину виконана 

методом заміни площин проекцій.  

Детальна побудова кресленика по кроках — в електронній версії 

(рис. 9.28) 
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Контрольні запитання: 

1. Що називається визначником поверхні? 

2. Які види поверхонь ви знаєте? 

3. Що називається циліндровою поверхнею? Конічною поверх-

нею? 

4. Наведіть алгоритм проектування точок, що лежать на конічній 

поверхні. 

5. Які криві можуть бути отримані при перетині циліндра пло-

щиною? 

6. Які конічні перетини ви знаєте і в яких випадках виходить 

кожний з них? 

7. Яка крива виходить при перетині сфери площиною? 

8. Що називається поверхнею — посередником? 

9. Наведіть алгоритм побудови лінії перетину двох площин. 
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10. ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ КРЕС-

ЛЕНИКІВ (ФОРМАТИ, МАСШТАБИ, ТИПИ ЛІНІЙ) 

Навчальний матеріал, викладений у цьому підручнику, відповідає 

правилам і вимогам державного стандарту (ДС) ДСТУ 3321:2003, а 

також ГОСТів, дію яких не відмінено стандартом ДСТУ. 

Для виконання креслеників та інших документів (специфікацій, 

пояснювальних записок і т.ін.) проектно-конструкторської докумен-

тації державний стандарт установив формати аркушів. Формати ар-

кушів визначаються розмірами зовнішньої рамки, виконаної тонкою 

лінією (рис.10.1). Позначається формат літерою і цифрою, напри-

клад, А0, А1, найменшим є формат А4, його розмір 210 х 297 мм. 

Наприклад, формату A3 відповідає розмір аркуша 297 х 420 мм. 

У таблиці 10.1 наведені позначення та розміри основних форматів. 

З наведених розмірів форматів видно, що менший формат можна 

одержати розподілом більшого навпіл паралельно меншій стороні 

(рис. 10.2). Крім основних, допускається застосування додаткових 

форматів. Їх отримують збільшенням коротких сторін основних фор-

матів на величину, кратну їхнім розмірам. 

Таблиця 10.1 — Формати 

Позначення формату А0 А1 А2 А3 А4 

Розмір сторін формату, мм  841 х 1189 594 х 841 420 х 594 297 х 420 210 х 297 

Рамка. Кожний кресленик має рамку, яка обмежує поле крес-

лення. Рамку проводять суцільними товстими основними лініями: 

з трьох боків на відстані 5 мм від краю аркуша, а ліворуч — на від-

стані 20 мм; широку смугу залишають для підшивання креслеників. 

Основний напис. У правому нижньому куті кресленика розміщу-

ють основний напис, у якому міститься ряд відомостей про зображе-

ну на кресленику деталь. Відповідно до стандарту основний напис 
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розташовують уздовж довгої або короткої сторони аркуша, крім фор-

мату А4, де напис поміщають уздовж короткої сторони (рис.10.1). На 

рис.10.3 показано форму й дано приклад заповнення основного напи-

су для виробничих креслеників. 

 

Рис. 10.1. Приклад розташування формату А4 і основного напису 

на ньому (для навчальних креслеників) 

 

Рис. 10.2. Співвідношення форматів 
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Уважно прочитайте основний напис і запам’ятайте, як розподі-

лена інформація про виріб у графах: 

а) найменування виробу (графа 1); 

б) з якого матеріалу зроблена деталь (графа 3); 

в) маса виробу (її вказують у кілограмах) (графа 5); 

г) масштаб кресленика (графа 6); 

д) прізвище осіб, що розробили, перевірили й затвердили кресле-

ник (графи 10–12); 

е) дата затвердження (графа 13).  

У графі 2 вказують позначення (номер) кресленика. У графі 2 

вказується: класифікація виробу, а на навчальних креслениках — 

група, номер теми (двозначний), номер варіанта (як правило, відпо-

відає номеру виконавця в журналі; двозначний), номер кресленика 

(тризначний). Це ж позначення, повернене на 180°, розміщують у 

лівому верхньому куті кресленика, що полегшує пошук креслеників, 

які не підшиті до альбому, а зберігаються розсипом.  

 

Рис. 10.3. Основний напис 

У графі 4 проставляють літеру кресленика. Кресленикам для 

експериментального та одиничного виробництва присвоюють літеру 

О, установчої серії — А, серійного або масового виробництва — Б. 

На креслениках, виконаних у процесі навчання, проставляють літеру У. 

У графі 7 записують порядковий номер аркуша. Якщо кресленик 

складається з одного аркуша, то графу 7 не заповнюють. У графі 8 

проставляють загальну кількість аркушів документа. 

У графі 9 проставляють найменування або розпізнавальний ін-

декс підприємства, що випустило кресленик. 
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Графи 14–18 є таблицею змін. Зміни (виправлення) на кресле-

нику дозволяється вносити лише підприємству-власнику оригіналу 

кресленика відповідно до встановлених державним стандартом пра-

вил. Ці графи на навчальних креслениках не заповнюються. 

Літери і цифри в основному написі, як і на всьому кресленику, 

зазвичай виконують креслярським шрифтом.  

Масштаби. Вироби на креслениках треба намагатись креслити в 

натуральну величину, тобто 1:1. Якщо цього зробити не можна, то 

застосовують масштаби зменшення або збільшення. Державний 

стандарт передбачає такі масштаби (табл. 10.2). 

Таблиця 10.2 — Масштаби 

Масштаби зменшення 
1:2; 1:2,5; 1:4:1:5;  

1:10 і т.д. 

Масштаби збільшення 
2:1; 2,5:1; 4:1; 5:1;  

10:1 і т.д. 

Масштаби, що не передбачені стандартом, не застосовують. 

Масштаб, наприклад, 1:5, означає, що лінійні розміри зображен-

ня на кресленику в 5 разів менше дійсних розмірів предмета. І на-

впаки, масштаб 2:1 показує, що лінійні розміри зображення в 2 рази 

більше дійсних розмірів предмета. Масштаб на кресленику запису-

ють так: Ml:1; Ml:5; М2:1. У графі 6 основного напису при позна-

ченні масштабу літеру М випускають. 

Потрібно пам’ятати, що який би масштаб не був, на кресленику 

проставляють дійсні розміри, тобто розмірні числа вказують нату-

ральні розміри предмета, а не зменшені або збільшені. 

Контрольні запитання 

1.  Що означає на кресленику запис М5:1; M1:1; M2:1? 

2.  Якщо масштаб 1:2, то більшим або меншим за сам предмет 

буде його зображення на кресленику? 

3.  Якою буде величина зображення деталі відносно її дійсної 

величини, якщо масштаб 1:1? 5:1? 

4.  Яку довжину предмета треба вказати на кресленику, якщо до-

вжина предмета 1250 мм, а масштаб зображення 1:10? 

5.  Чи допускається застосовувати масштаби, що не передбачені 

стандартом? 
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Типи ліній на креслениках. Розгляньте рис 10.4. Якими лініями 

обведені на ньому зображення? Ви бачите, що кресленик та наочне 

зображення деталі виконані різними лініями. Одні з них зображують 

реально існуючі поверхні — видимі й невидимі контури. Інші лінії 

показують розміри предмета, площини симетрії і т.ін.; їх не можна 

побачити на деталі, тому що то є умовні лінії, які не показують 

реальних обрисів предмета. Очевидно, що умовні лінії мають на 

кресленику відрізнятися від ліній, що зображують контури деталі. 

    

Рис. 10.4. Лінії креслення 

 

Рис. 10.5. Приклади проведення штрихпунктирних ліній 
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Щоб кресленик було легше читати, державний стандарт вста-

новлює лінії для креслень усіх галузей промисловості й будівництва. 

Суцільна товста основна лінія. Для зображення видимих кон-

турів предметів застосовується суцільна товста лінія, яку називають 

основною. Товщина цієї лінії, позначена латинською літерою s, 

встановлена стандартом у межах від 0,5 до 1,4 мм залежно від вели-

чини і складності зображення. Обрана товщина s лінії має бути одна-

ковою для всіх зображень на даному кресленику. Такою лінією обве-

дено зображення видимих обрисів предмета на рис.10.5. 

Штрихова лінія. Для невидимих обрисів предмета застосову-

ють штрихову лінію. На рис.10.4 такою лінією показано невидимий 

на даному зображенні отвір, що знаходиться всередині деталі. 

Штрихова лінія складається зі штрихів (рисок) однакової довжи-

ни. Їхня довжина встановлена стандартом у межах від 2 до 8 мм (для 

навчальних креслеників рекомендується 4 мм). Довжина всіх штри-

хів у лінії має бути приблизно однаковою.  

Відстань між штрихами має становити від 1 до 2 мм і бути при-

близно однаковою по всій лінії. Товщина штрихів залежить від 

обраної товщини суцільної товстої основної лінії і має становити від 

s/2 до s/3. Це означає, що товщина штрихової лінії в 2–3 рази тонша 

за товщину основної лінії. 

Штрихові лінії починаються та закінчуються штрихами (рис 

10.4, 10.5). 

Штрихпунктирна тонка лінія. Для проведення осьових, а 

також центрових ліній, що вказують центри кіл і дуг, використову-

ють лінію, яку називають штрихпунктирною тонкою. Ця лінія 

складається з довгих тонких штрихів і крапок між ними. Довжина 

штрихів від 5 до 30 мм, відстань між ними від 3 до 5 мм (для на-

вчальних креслеників довжину штрихів рекомендують 20 мм). 

Товщину штрихпунктирної лінії беруть від s/4 до s/3. Осьові й 

центрові лінії кінцями мають виступати за контур зображення на 

2–5 мм (див. рис.10.5) і закінчуватись штрихом, а не крапкою. 

Положення центру кола визначається перетинанням штрихів, як 

показано на рис. 10.5. 

Креслення деталей треба починати з проведення осьових і 

центрових ліній, що є основою креслення. З їхньою допомогою зруч-

но будувати симетричні зображення, відкладаючи від цих ліній роз-

міри, за якими креслять контури предмета. 
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Таблиця 10.3 — Лінії кресленика 

Найменування лінії 
Призначення 

(основне) 
Накреслення Товщина 

Суцільна товста осно-

вна лінія 

Лінії видимого 

контуру  
s = 0,5... 1,4 мм 

Штрихова 
Лінії невидимого 

контуру  
 

від s/З до s/2 

Штрихпунктирна тон-

ка 

Лінії осьові й 

центрові  

 

 

від s/4 до s/3 

Штрихпунктирна з 

двома крапками тонка 

Лінії згину на 

розгорненнях  

Суцільна тонка 
Лінії розмірні й 

виносні  

 

Рис. 10.6. Приклади використання штрихових  

та штрихпунктирних ліній 

Штрихпунктирна з двома крапками тонка лінія показує лінії 

згину на розгорненнях і крайні положення рухливих предметів. До-

вжина штрихів від 5 до 30 мм, відстань між ними від 4 до 6 мм. 

Суцільна тонка лінія. Крім перелічених вище ліній, на рис.10.3 

позначені написами розмірні та виносні лінії. Виносні лінії потрібні 

для зв’язку між зображенням і розмірними лініями, проведеними 

поза контуром. Для розмірних і виносних ліній застосовують лінію, 

що називають суцільною тонкою, товщина якої має знаходитись у 

межах від s/4 до s/3. Виносні лінії повинні виходити за кінці стрілок 

розмірної лінії приблизно на 1–5 мм. Суцільні тонкі лінії застосову-

ють також для штрихування в перетинах. 
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Рис. 10.7. Приклади проведення центрових ліній 

Суцільною товстою основною лінією обводять видимий кон-

тур, від її товщини залежить товщина інших ліній. Таким чином, 

потрібно запам’ятати, що штрихові, штрихпунктирні тонкі й 

суцільні тонкі лінії повинні бути в 2–3 рази тоншими за суцільну 

товсту основну лінію. Назви ліній характеризують їхнє призначення 

й накреслення.  

Слід підкреслити, що на кресленику товщини штрихпунктирних 

з однією крапкою, штрихпунктирних з двома крапками, а також роз-

мірних і виносних ліній збігаються. На рис. 10.6 — 10.7 наведені 

приклади проведення різних ліній на креслениках. Усі викладені 

відомості про лінії подано в табл. 10.3. 

 

Контрольні запитання 

1. Залежно від чого береться товщина штрихової, штрихпунктир-

ної тонкої й суцільної тонкої лінії? Чому буде дорівнювати товщина 

ліній, якщо товщину суцільної товстої основної лінії взято 1,2 мм? 

2.  Яке основне призначення наступних ліній: суцільної товстої 

основної, штрихової, штрихпунктирної тонкої, суцільної тонкої ? 

3.  З проведення яких ліній зазвичай починають виконувати крес-

леник? 

4.  Чому дорівнює довжина штрихів і відстань між ними в штри-

хових лініях? У штрихпунктирних тонких лініях? 
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11. ВИДИ, РОЗРІЗИ, ПЕРЕТИНИ 

Правила зображення предметів (виробів, споруджень та їх скла-

дових елементів) установлені відповідним стандартом на кресленики 

всіх галузей промисловості й будівництва. 

Зображення предметів повинні виконуватися методом прямокут-

ного проектування. Зображуваний предмет вважається розташова-

ним між спостерігачем і відповідною площиною проекцій. За основ-

ні площини проекцій приймаються 6 граней куба. Грані куба розгор-

тають і з’єднують із площиною кресленика, як показано на рис. 11.1. 

 

Рис. 11.1. Розташування основних площин проекцій 

Площина 6 може бути розташована не тільки поруч із площиною 

3, як показано на рис. 11.1, але й ліворуч від площини 4. Зображення 

предмета на фронтальній площині 1 приймають як головне на креслени-

ку та у проекційному зв’язку з ним розташовують усі інші зображення.  

Зображення на кресленнику залежно від їхнього змісту розподі-

ляються на види, розрізи, перетини. Нижче дано визначення, класи-

фікацію та характеристику кожного з цих зображень. Число зобра-

жень (видів, розрізів, перетинів) на кресленику має бути мінімаль-

ним, але разом з тим достатнім для повного уявлення про предмет 

при читанні кресленика. 

Якщо види розташовані на кресленику так, як наведено на рис. 

11.1, то вони не позначаються. 

Види 

Видом називають зображення зверненої до спостерігача видимої 

частини поверхні предмета. 
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Назви видів залежать від того, з якого боку дивляться на пред-

мет. Напрямки погляду позначені на рис. 11.2 стрілками з написами. 

 

Рис. 11.2. Види на кресленику: а — напрямок погляду,  

б — розташування видів 

Вид спереду називають головним видом. Головний вид пови-

нен давати найбільш повне уявлення про форму й розміри предмета. 

При цьому бажано, якщо можна, виконувати головний вид без залу-

чення інших видів (тобто щоб поверхні, що утворюють предмет, 

займали відносно фронтальної площини проекцій часткове поло-

ження — були або проектучими, або площинами рівня. 

Якщо дивитися на предмет з лівого боку, під прямим кутом до 

вихідного положення деталі, то отримують вид зліва. Коли дивлять-

ся на предмет зверху, перпендикулярно горизонтальної площини, 

одержують вид зверху. А як назвати вид, якщо дивитися на деталь 

знизу? — Вид з лівого боку? З правого? Вид знизу? (Оберіть пра-

вильну відповідь). 

Кожен вид має строго певне місце на кресленику. Вид зліва 

розташовують праворуч від головного виду в проекційному зв’язку з 

ним, вид зверху — під головним видом (рис. 11.2 б). Порушувати це 

правило, розташовуючи види на довільних місцях, не можна. 

Знаючи правило розташування видів, можна уявити форму пред-

мета за його плоскими зображеннями. Для цього потрібно зіставити 

всі види, що зображені на кресленику, і відтворити в уяві об’ємну 

форму предмета. 
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Контрольні запитання 

1. Що в кресленні називається видом? 

2. Яке зображення на кресленикуі є вихідним? 

3. Запишіть назви відомих вам видів. 

4. Залежно від чого дається назва виду? 

5. Як розташовуються види на кресленику? 

6. Чи допустиме довільне розташування видів? 

7. Як за плоскими зображеннями уявити об’ємну форму предмета? 

Розрізи 

Невидимі внутрішні обриси предметів допускається показувати 

на креслениках штриховими лініями. Однак ці лінії недостатньо чіт-

ко виявляють форму деталі, а іноді перекриваються лініями видимо-

го контуру. Крім того, від штрихових ліній не рекомендується нано-

сити розміри. Щоб ясніше показати внутрішню форму деталі, засто-

совують розрізи (рис. 11.3). 

Розрізом називають зображення предмета, подумки розсіченого 

площиною (або декількома площинами), при цьому ту частину пред-

мета, що розташована між оком спостерігача й січною площиною, 

начебто видаляють. На розрізі показують те, що знаходиться в січній 

площині, та те, що розташовано за нею. Інакше кажучи, розріз скла-

дається з перетину і того, що розташовано за січною площиною. 

Деталь, внутрішню форму якої доцільно виявити розрізом, зо-

бражена на рис. 11.3, а. Три види деталі дані на рис. 11.3, б, внутрі-

шні обриси на головному виді показані штриховими лініями, а ви-

ступ в основі деталі — суцільною основною лінією. 

Розріз, що наведено на рис. 11.3, а, створений таким чином. 

Деталь уздовж осі розсічена площиною, що паралельна фронтальній 

площині проекцій; передня половина деталі подумки вилучена, а 

половина, що залишилася, зображена повністю. Показано те, що роз-

ташовано в січній площині, і те, що перебуває за січною площиною. 

Цей розріз розміщений на місці головного виду. Види зверху і зліва 

при цьому не змінилися. 

З порівняння рис. 11.3 а, б і в видно, що при виконанні розрізів 

штрихові лінії, якими до розрізу були показані внутрішні обриси 

деталі, заміняють на суцільні основні, перетин, що входить у розріз, 
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заштриховують; лінії, що знаходяться на передній (не зображуваній, 

подумки вилученій) половині предмета, не показують. 

   
 а  б в 

Рис. 11.3. Кресленик деталі 

Як видно з рис. 11.4, прямі, твірні дуг кіл і площини, що знахо-

дяться за ними, показують як на видах, так і на розрізах. На рис 11.4 

з написом правильно ці лінії проведено. Штрихування в перетині 

наносять лише там, де січна площина розсікає матеріал деталі. Тому 

на рис. 11.3 не заштриховані прямокутний розріз, отвір з закруглен-

нями та вертикальним прорізом.  

 

Рис. 11.4. Кресленики, що роз’яснюють типову помилку 

Розрізи. Контрольні запитання № 1 

1.  Для чого застосовують на креслениках розрізи? 

2.  Які зображення називають розрізами? 

3.  Як зміниться зображення, якщо замість виду деталі дати її розріз? 

4.  Чи зміняться види зверху й зліва, якщо головний вид замінити 

розрізом? 
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Рис. 11.5. Розходження між перетином і розрізом  

(а — розріз, б — перетин) 

Між перетином і розрізом однієї й тієї ж січної площини є різни-

ця, що видно з порівняння зображень а (розріз) і б (перетин) на рис. 

11.5. 

Залежно від числа січних площин розрізи розділяють на прості й 

складні. Простим називають розріз при одній січній площині (див. 

рис. 11.3, а, в). Складним називають розріз при двох і більше січних 

площинах (про складний розріз буде сказано нижче). 

 
в г 

Рис. 11.6. Можливі положення січної площини при виконанні розрізу 

Положення січної площини при виконанні розрізів може бути 

вертикальним (рис. 11.6, а, б), горизонтальним (рис 11.6, в) і похи-

лим (рис. 11.6, г). Залежно від положення січної площини щодо 

горизонтальної площини проекцій розрізи поділяються на верти-

кальні, горизонтальні й похилі. 

а б 
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Вертикальним називається розріз при січній площині, що є пер-

пендикулярною до горизонтальної площини проекцій (рис. 11.9).  

Горизонтальним називається розріз при січній площині, пара-

лельній до горизонтальної площини проекцій (рис. 11.6, в, 11.7). По-

хилим називається розріз при січній площині, що становить із гори-

зонтальною площиною проекцій кут, відмінний від прямого (рис. 

11.6, г, 11.8). Вертикальний розріз називається фронтальним, якщо 

січна площина паралельна фронтальної площини проекцій (рис. 11.6, 

а). Вертикальний розріз називається профільним, якщо січна пло-

щина паралельна профільній площині проекцій (рис. 11.6, б, 11.9). 

Тип розрізу вибирають залежно від форми деталі, внутрішню 

будову якої потрібно показати.Розрізи називаються поздовжніми, 

якщо січні площини спрямовані уздовж довжини або висоти предме-

та (рис. 11.3, в), і поперечними, якщо січні площини спрямовані пер-

пендикулярно довжині або висоті предмета (рис. 11.5). Місцевим 

називається розріз, що служить для з’ясування будови предмета 

лише в окремому обмеженому місці (про місцевий розріз буде сказа-

но нижче). 

 

Рис. 11.7. Горизонтальний розріз 
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Рис. 11.8. Похилий розріз та його позначення на кресленику 

На одному кресленнику може бути розташовано кілька розрізів, 

наприклад фронтальний, горизонтальний і профільний. Фронтальний 

розріз зазвичай розташовують на місці головного виду, профіль-

ний — на місці виду зліва, а горизонтальний — на місці виду зверху. 

Розрізи. Контрольні запитання № 2 

1. Який розріз називають простим? 

2. Залежно від чого розрізи діляться на вертикальні, горизон-

тальні й похилі? 

3. Який розріз називають фронтальним? 

4. Який розріз називають профільним? 

5. Який розріз називають горизонтальним? 

6. Який розріз називають похилим? 

7. Який розріз називають поздовжнім і який поперечним? 

Взаємне розташування штрихів та 

стрілок розімкненої лінії 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а 

А 
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Рис. 11.9. Профільний розріз 

Якщо січна площина збігається з площиною симетрії предмета в 

цілому і відповідні зображення розташовані на одному аркуші в про-

екційному зв’язку, то допускається горизонтальні, фронтальні й 

профільні розрізи не позначати (рис. 11.9). В інших випадках прово-

дять розімкнену лінію, стрілками з буквами вказують напрямок по-

гляду, супроводжуючи розріз написом типу А–А, без підкреслення 

його, так само, як і для перетинів. Товщина штрихів розімкненої лінії 

береться від s до 1,5 s, а довжина від 8 до 20 мм. На початковому й 

кінцевому штрихах, перпендикулярно до них, на відстані 2–3 мм від 

кінця штриха ставлять стрілки, що вказують напрямок погляду. Фор-

му, співвідношення розмірів стрілок і взаємне розташування стрілок 

і розімкненої лінії показано на рис. 11.8 а, б. 

На початку та на кінці лінії перетину ставлять одну й ту саму 

прописну літеру російського алфавіту: при цьому вибирають почат-

кові букви — А, Б, В, Г, Д і т.д. Букви наносять із зовнішньої сторо-

ни стрілок, що вказують напрямок погляду (рис. 11.7). Над перети-

ном роблять напис типу А–-А, тобто перетин позначають двома 

однаковими буквами через тире. Наприклад, на рис. 11.8 січна пло-

щина пройшла по лінії, що не є віссю симетрії деталі. Тому лінія 

перетину позначена штрихами суцільної товстої основної лінії, 

напрямок погляду показаний стрілками з буквами, а над розрізом 

даний напис: А–А. 

Похилий розріз, а також вертикальний, якщо січна площина не є 

паралельною фронтальній або профільній площині проекцій, буду-

ють і розташовують відповідно до напрямку, що позначений стріл-

ками на рис. 11.11 (розріз А-–А). Допускається розташовувати такі 

розрізи на будь-якому місці кресленика, а також з поворотом, при 
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цьому до напису повинне бути додане слово «повернено» (рис. 11.11, 

розріз Б–Б). 

На рис. 11.11 розріз розташовано відповідно до напрямку, 

позначеного стрілками. Розріз Б–Б за розташуванням не відповідає 

напрямку, зазначеному стрілками: його повернено. Тому після букв 

Б–Б написано слово «повернено». 

 

Рис. 11.10. Випадок, коли розріз не позначають 

 

Рис. 11.11. Розташування розрізів 

Розрізи. Контрольні запитання № 3 

1. Чи допускається розташовувати фронтальний, горизонтальний 

і профільний розрізи на місці головного виду, виду зверху й виду 

зліва відповідно? 

2. У яких випадках горизонтальні, фронтальні та профільні розрі-

зи не позначають? 

3. Чи можна не позначати похилий розріз? 

4. У яких випадках позначають фронтальні, горизонтальні й про-

фільні розрізи? 
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Форму багатьох деталей не може бути виявлено тільки розрізом 

або видом. Виконувати два зображення — вид і розріз — нераціо-

нально. Тому допускається поєднувати на одному зображенні части-

ну виду і частину відповідного розрізу (рис. 11.12). Розділяють їх 

суцільною хвилястою лінією товщиною від s/2 до s/3; лінію прово-

дять від руки. 

 

Рис. 11.12 Поєднання частини виду і частини розрізу 

Якщо на рис. 11.12 дати повний фронтальний розріз, то за одним 

видом зверху не можна буде судити про форму й висоту верхнього 

вушка. Цей елемент на фронтальному розрізі не буде показаний. 

Щоб мати повне уявлення про форму деталі, доцільно поєднати час-

тину виду і частину розрізу. Даний приклад характеризує раціональ-

ний спосіб побудови кресленика. Частковим випадком попереднього 

правила є з’єднання половини виду і половини розрізу, кожний з 

яких є симетричною фігурою. 

На рис. 11.13, а наведено кресленик деталі без розрізу й з розрі-

зом. На рис. 11.13, б дано половину головного виду і половину розрі-

зу тієї ж деталі. Оскільки вид і розріз фігури симетричні, то за поло-

виною виду можна судити про другу його половину. Те ж можна 

сказати і про розріз. Тому рекомендується, з метою скорочення роз-

міру кресленика й часу на його виконання, поєднувати половину 

виду й половину відповідного розрізу при симетричних виді й розрі-

зі. Отримаємо зображення, наведене на рис. 11.13, в. Межею між 

половиною виду й половиною розрізу є осьова (штрихпунктирна) 

лінія (рис. 11.13, в). На половині виду внутрішні обриси деталі не 

показують: штрихові лінії тільки повторили б обриси внутрішнього 

контуру, що виявлені розрізом. 
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Рис. 11.13. З’єднання половини виду і половини розрізу 

Розмірні лінії для внутрішніх обрисів предмета, які зображені 

лише до осі симетрії, обривають, проводячи трохи далі осі; стрілку 

ставлять з одного боку, а розмір наносять повний. 

Вид і розріз допускається розділяти штрихпунктирною лінією і 

тоді, коли вона збігається зі слідом площини симетрії не всього 

предмета, а лише його частини, що є тілом обертання. Наприклад, на 

рис. 11.14 зображена вісь шатуна, що має циліндричний елемент (тіло 

обертання); розріз виконано лише до осі симетрії. Не для всіх симет-

ричних зображень можна застосовувати поєднання половини виду й 

половини розрізу. Деталі, що наведені на рис. 11.15, мають елементи 

(квадратний отвір, поверхня у вигляді шестикутної призми), ребра 

яких збігаються з віссю симетрії. Якщо з’єднати половину виду й 

половину розрізу, межею між якими є осьова (штрихпунктирна) лі-

нія, то ребра, що збігаються з нею, не зобразяться. У таких випадках 

показують частину виду й частину розрізу (див. рис. 11.15). Хвиляс-

ту лінію, що розділяє частину виду і частину розрізу, проводять так, 

щоб було показано ребро. Якщо ребро, що збігається з віссю симет-

рії, розташоване в отворі, то показують більше половини розрізу 

(рис. 11.15, а). Якщо ребро розташоване на зовнішній поверхні, то 

показують більше половини виду (рис. 11.15, б). 

 

 
Рис. 11.14. Виконання розрізу предмета,  

частиною якого є симетрична фігура 
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Рис. 11.15. Поєднання частини виду і частини розрізу,  

коли площина ребра збігається з віссю симетрії 

Розрізи. Контрольні запитання № 4 

1. У яких випадках рекомендується поєднувати частину виду і 

частину розрізу? 

2. Якою лінією розділяють частину виду і частину розрізу? 

3. У яких випадках рекомендується з’єднувати половину виду і 

половину розрізу? 

4. Якою лінією розділяють половину виду і половину розрізу? 

5. Чи потрібно показувати на половині виду внутрішні обриси 

предмета й чому? 

6. У чому особливість нанесення розмірів на зображенні, що 

складається з половини виду й половини розрізу? 

Суцільні деталі в розрізі не зображують. Щоб показати в такій 

деталі невелике поглиблення або отвір, застосовують місцевий розріз. 
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Рис. 11.16. Побудова місцевого розрізу 

Місцевим називають розріз, який служить для виявлення будо-

ви предмета лише в окремому, обмеженому місці. Місцевий розріз 

виділяють на виді суцільною хвилястою лінією, проведеною від 

руки: товщина лінії від s/2 до s/3. Лінія не повинна збігатися з яки-

мись іншими лініями зображення, як показано на рис. 11.17 з напи-

сом неправильно, де лінія збіглася з лінією контуру. 

 

Рис. 11.17. Правильне та помилкове виконання місцевого розрізу 

Розрізи. Контрольні запитання № 5 

1. Який розріз називають місцевим? 

2. Коли застосовують місцевий розріз? 

3. Якою лінією обмежують місцевий розріз? Чи допустимий збіг 

цієї лінії з іншими лініями кресленика? 

При виконанні розрізів деяких деталей необхідно дотримуватись 

особливих правил, які наведені нижче. 

1. Якщо січна площина спрямована уздовж тонкої стінки типу 

ребра жорсткості, то стінку не заштриховують, а відокремлюють су-

цільною товстою основною лінією. 
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Рис. 11.18. Побудова розрізу уздовж тонкого ребра 

На рис. 11.18 зображена січна площина із ребрами жорсткості. 

Дано фронтальний розріз. Січна площина пройшла уздовж ребер, 

тому на розрізі (рис. 11.18, а) вони не заштриховані, хоча й розсічені 

січною площиною. Якщо ж заштрихувати тонкі ребра, як це зробле-

но на рис. 11.18, б, з написом неправильно, то деталь буде здаватися 

суцільною, масивною, а радіус округлення не виявиться. 

Якщо січна площина спрямована впоперек ребер, то їх зображу-

ють за загальними правилами, тобто заштриховують. 

2. При зображенні в розрізі деталей зі спицями (коліс, шківів, 

маховиків) керуються тим же правилом, що й для тонких стінок: 

спиці не заштриховують, коли січна площина спрямована уздовж їх-

ньої довжини (рис. 11.19, а, б). При цьому припускають, що січна 

площина проходить через спицю навіть у тому випадку, коли спиця 

розташована під кутом до лінії перетину. Тому спиця, розташована 

на рис. 11.19, б під кутом до профільної площини, зображена на ній 

у натуральну величину. 

На рис. 11.19, a праворуч подане зображення з написом непра-

вильно. Помилка полягає в тому, що спиці, розрізані уздовж січною 

площиною, заштриховані. Судячи з цього зображення, шків сприй-

мається як масивна деталь, а спиці — як диск; контури обода й мато-

чини не виявляються На зображенні ліворуч із написом правильно їх 

ясно видно.  

На зображенні з написом неправильно (рис. 11.19, б) помилки 

полягають у тому, що розріз спиць заштриховано. Спиці потрібно 

було накреслити так, як подано на рисунку з написом правильно. 
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Поперечну форму спиць зазвичай показують за допомогою на-

кладеного перетину (рис. 11.19, а, б). 

 

Рис. 11.19. Розріз шківа зі спицями 

Розрізи. Контрольні запитання № 6 

1. У чому особливість зображення в розрізі деталей з тонкими 

ребрами? 

2. У чому особливість зображення в розрізі спиць різних коліс? 

3. Які елементи деталей, що потрапили в січну площину, заштри-

ховують?  

Внутрішню будову деяких деталей не можна виявити однією січ-

ною площиною. У таких випадках застосовують складні розрізи при 

декількох січних площинах (рис. 11.20 та 11.21). 
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Рис. 11.20. Складний розріз (східчастий) 

Виконання складних розрізів. Залежно від положення січних 

площин складні розрізи підрозділяються на східчасті й ламані.  

Східчастим називають складний розріз, якщо січні площини 

паралельні. На рис. 11.20 зображено плиту кондуктора. Внутрішні 

обриси плити не можна виявити однією січною площиною. Тому 

деталь подумки розсічена трьома паралельними січними площинами. 

Перша січна площина виявляє форми циліндричних отворів, 

друга — призматичного отвору, третя — прорізу. Всі три січні 

площини поєднуються в площині кресленика, утворюючи східчастий 

розріз (рис. 11.20).  

Ламаним називають складний розріз, якщо січні площини пере-

тинаються. Для виявлення форми прорізу, отворів і поглиблення в 

деталі, зображеної на рис. 11.21, необхідні дві пересічні січні площини. 

При побудові ламаних розрізів похилу січну площину умовно 

повертають до суміщення з іншою січною площиною. У даному при-

кладі похила площина суміщена з вертикальною, паралельною фрон-

тальній площині проекцій. При повороті площини похила частина 

деталі зобразиться на розрізі без перекручування, тобто в натуральну 

величину (рис. 11.21, а). Без повороту площини розріз проектується, 

як показано на рис. 11.21, б, і деталь подається у спотвореному вигляді. 

Позначення складних розрізів. Положення січних площин при 

складних розрізах завжди відзначають розімкненою лінією зі штри-

хами: початковим, кінцевим та у місцях перегинів (рис. 11.20 і 2.21). 
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На початковому й кінцевому штрихах ставлять стрілки, що вказують 

напрямок погляду, і наносять одну й ту саму прописну літеру росій-

ського алфавіту. Над розрізом роблять напис типу А-А (тільки двома 

буквами). Тип лінії для позначення положення січних площин, фор-

му стрілок і літери вибирають так само, як і для простих розрізів і 

перетинів. При складних розрізах розімкнена лінія має перегини. 

 

Рис. 11.21. Складний розріз (ламаний) 

Розрізи. Контрольні запитання № 7 

1. Чим відрізняється складний розріз від простого? 

2. Коли застосовують складні розрізи? 

3. Як розподіляються складні розрізи залежно від положення 

січних площин? 

4. Як позначають складні розрізи? 

5. Чи завжди складні розрізи треба позначати? 

Перетини  

У попередніх главах мова йшла про зображення, що називаються 

видами і розрізами. Однак форма багатьох деталей з достатньою 

повнотою не виявляється видами-зображеннями зверненої до спос-

терігача видимої поверхні предмета, тому й користуються такими 

зображеннями, як перетин. 
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Форму ручки плоскогубців (рис. 11.22) не можна визначити за 

креслеником, що містить лише види. Для виявлення поперечної фор-

ми ручки, що вигнута, необхідно застосувати перетини. 

 

Рис. 11.22. Деталь, для виявлення форми якої необхідні перетини 

Перетином називають зображення фігури, що отримують при 

уявному розсіченні предмета однією або декількома площинами 

(див. рис. 11.23). На перетині показують тільки те, що знаходиться в 

січній площині. Січною площиною називають допоміжну площину, 

якою подумки розсікають деталь. Найчастіше перетини застосову-

ють, щоб показати поперечну форму предмета. 

 

Рис. 11.23. Виявлення форми предмета за допомогою січних площин 

Побудова перетинів. Щоб виявити поперечну форму вала (рис. 

11.23), його подумки розсікають трьома січними площинами А, Б і В. 

Утворюються плоскі фігури: на першій виявлено форму деталі в 

тому місці, де знято лиску й просвердлено глухий отвір; на другій 

видно поперечну форму і розміри шпонкової канавки; на третій — 

розташування та глибину трьох отворів. Побудувавши на кресленику 

ці фігури, одержують перетин (рис. 11.24).  
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Рис. 11.24. Кресленик з перетином 

На перетинах показано лише те, що знаходиться в самій січній 

площині, а те, що розташовано за січною площиною, не показують. 

Фігуру перетину на кресленику виділяють штрихуванням для того, 

щоб відрізнити на деталі подумки утворені поверхні від існуючих. 

Штрихування наносять тонкими лініями. Похилі паралельні лінії 

штрихування проводять під кутом 45º до ліній рамки кресленика. 

Відстань між лініями має бути 1–10 мм (для металу) і однаковою для 

всіх перетинів однієї деталі на даному кресленику. Нахил штриху-

вання допускається як вліво, так і вправо. За розташуванням перети-

ни діляться на винесені й накладені.  

Винесеними називають перетини, що розташовані поза контуром 

зображення деталі (рис. 11.24). Накладеними називають перетини, 

що розташовані безпосередньо на видах кресленика (рис. 11.25). 

Контур винесеного перетину обводять суцільною товстою ос-

новною лінією такої ж товщини (s), як і лінія, що обрана для обведе-

ння видимого контуру зображення. 

Контур накладеного перетину обводять суцільною тонкою лінією 

(s/2 до s/3). Якщо перетин закриває контурні лінії виду, то їх не 

переривають. 

Винесений перетин допускається розташовувати на будь-якому 

місці поля кресленика. Його може бути розміщено безпосередньо на 

продовженні лінії перетину (рис. 11.22) або осторонь від цієї лінії, 

зокрема на місці, призначеному для одного з видів (рис. 11.25, а,б), а 

також у розриві між частинами виду (рис. 11.25, г). 
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Рис. 11.25. Розташування перетинів 

Винесеним перетинам слід віддавати перевагу перед накладе-

ними, тому що останні затемнюють види кресленика й незручні для 

нанесення розмірів. 

Позначення перетинів. Щоб визначити, у якому місці деталь 

має форму, показану на перетині, місце, де знаходиться січна пло-

щина, і сам перетин позначають. 

Положення січної площини вказують на кресленику лінією 

перетину. Вісь симетрії накладеного або винесеного перетину вка-

зують штрихпунктирною тонкою лінією без позначення буквами й 

стрілками і лінію перетину не проводять (рис. 11.25, а та 11.26, б). 

У всіх інших випадках для лінії перетину застосовують розімкнену 

лінію, початковий і кінцевий штрихи якої не повинні перетинати 

контур відповідного зображення. 

Для несиметричних перетинів, розташованих у розриві виду 

(рис. 11.26, д) або накладених (рис. 11.26, е), лінію перетину прово-

дять зі стрілками, але буквами не позначають. 

Якщо перетин знаходиться в розриві між частинами одного й 

того ж перетину, лінію перетину не проводять (рис. 11.25). Для 

декількох однакових перетинів, що належать до одного предмета, 

лінію перетину позначають однією й тією ж буквою і креслять один 

перетин (рис. 11.28, б).  
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Рис. 11.26. Позначення перетинів 

IIравила виконання перетинів. Перетин за будовою й розта-

шуванням повинен відповідати напрямку, позначеному стрілками 

(див. рис. 11.25, в і 11.26, а). На рис. 11.26 показано, як відбувається 

суміщення фігури перетину із площиною кресленика. Тому на рис. 

11.25, б шпонкова канавка, що розташована на деталі попереду, по-

казана на перетині праворуч. Так само суміщений із площиною крес-

леника перетин на рис. 11.26. Чому на перетині А-А (див. рис. 11.26) 

шпонкова канавка розташована зверху, а на перетині Б-Б — знизу? 

Допускається повертати перетин відносно лінії перетину. У цьому 

випадку після позначення додають слово «повернено» (рис. 11.26). 

Якщо січна площина проходить через вісь поверхні обертання, 

що обмежує отвір або поглиблення, то контур отвору або поглиб-

лення в перетині показують повністю (рис. 11.28). Треба зазначити, 

що це стосується поглиблень циліндричної, конічної й кулястої фор-

ми й не розповсюджується на інші перетини, наприклад, перетини 

шпонкової канавки. 
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Рис. 11.27. Оформлення декількох однакових перетинів 

 

Рис. 11.28. Виконання перетинів у випадку, якщо контур отвору 

або поглиблення показаний повністю 

Для деталей, подібних до зображеної на рис. 11.26, січні площи-

ни розташовують під прямим кутом до зображуваних елементів і 

одержують нормальні перетини, що правильно передають форму 

предмета. 

На перетинах зазвичай наносять розміри, вказують шорсткість 

поверхонь і т.п. 
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Наприклад, на перетині валика (рис. 11.29) показано ширину та 

глибину шпонкової канавки, граничні відхилення розмірів, шорст-

кості поверхонь. 

 

Рис. 11.29. Приклад нанесення розмірів на перетині (закритий паз) 

Перетин за будовою і розташуванням повинен відповідати на-

прямку, позначеному стрілками. 

Якщо січна площина проходить через некруглий отвір і вихо-

дить, що перетин є складеним з окремих самостійних частин, то слід 

застосовувати розрізи.  

Контрольні запитання 

1. Яке зображення називають перетином? 

2. Для чого застосовують перетини? 

3. Як підрозділяються перетини залежно від їх розташування на 

кресленику? 

4. Лініями якої товщини обводять контур накладеного й винесе-

ного перетину? 

5. Як і для чого штрихують перетини? 
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6. Чи показують у перетині те, що розташовано за січною пло-

щиною? 

7. У яких випадках перетин супроводжують написом? Які літери 

використовують для цього? 

8. Як зображують лінію перетину? Яке накреслення розімкненої 

лінії? 

9. Як показують у перетині контур отвору, якщо січна площина 

проходить через вісь тіла обертання? 

10.  Як позначають кілька однакових перетинів, що належать до 

одного предмета? 

11.  Де стосовно позначення перетину пишуть слово «повернено» 

при виконанні перетину з поворотом? 

12. ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАНЕСЕННЯ 

РОЗМІРІВ, ГРАНИЧНИХ ВІДХИЛЕНЬ І ШОРСТ-

КОСТЕЙ ПОВЕРХНІ 

Визначити величину зображеної деталі можна тільки за розмір-

ними числами. Їх наносять над розмірними лініями якнайближче до 

їхньої середини (рис. 12.1). Розмірні лінії обмежують стрілками, які 

вістрям торкаються виносних ліній, ліній контуру (розмір Ø 50 на 

рис. 12.1) або осьових ліній (розмір Ø50 на рис 12.8, а). 

Розмірну лінію проводять, якщо можна, поза контуром зобра-

ження, паралельно відрізку, розмір якого вказують. Відстань між 

паралельними розмірними лініями та від розмірної лінії до контуру 

зображення повинна становити від 6 до 10 мм, оскільки розміри вка-

зуються шрифтом № 5 або № 7. 

Не можна допускати, щоб розмірні лінії перетиналися з винос-

ними або були продовженням ліній контуру, осьових, центрових і 

виносних. Не рекомендується використовувати лінії контуру, осьові, 

центрові й виносні як розмірні. 

Оскільки розмірні лінії не можна перетинати виносними, то 

менший розмір наносять ближче до зображення, а більший далі (роз-

міри 20, 35 і розмір 115 на рис. 12.1). 
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Рис. 12.1. Приклад нанесення розмірів 

 

Рис. 12.2. Форма й розміри розмірної стрілки 

Форму стрілки показано на рис. 12.2. Величини елементів стрі-

лок розмірних ліній вибирають залежно від товщини ліній видимого 

контуру. Розмір стрілок має бути приблизно однаковим на всьому 

кресленику. 

Кожний розмір на кресленику вказують тільки один раз. Розмір-

ні числа лінійних розмірів наносять відповідно до положення розмір-

них ліній, як показано на рис. 12.3. Якщо розмірна лінія вертикальна, 

то розмірне число пишуть і читають зліва (рис. 12.3, а). На похилих 

розмірних лініях числа пишуть так, щоб вони виявилися в нормаль-

ному для читання положенні, якщо дати розмірній лінії «упасти» в 

горизонтальне положення, як це позначено стрілками на рис. 12.3, б, в. 

Лінійні розміри на креслениках указують у міліметрах без позна-

чення одиниць виміру (розміри 20, 35, R10 та ін. на рис. 12.1). Кутові 

розміри наносять, як показано на рис. 12.1. та 12.4. Їх указують у 

градусах (º), хвилинах (′) і секундах ("), проставляючи одиниці вимі-

ру, наприклад, розмір 40º12′ на рис. 12.4. Розмірну лінію при цьому 

проводять у вигляді дуги кола з центром у вершині кута. 

Проставляючи розміри на кресленику, необхідно враховувати: 

1) розміри кожного елемента деталі повинні бути задані не тільки 

геометрично повно, але й з урахуванням вимог розмітки, обробки, 

контролю; 
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2) наносити розміри на кресленику треба так, щоб вони були 

однозначно зрозумілі виконавцю; 

3) необхідно погоджувати розміри деталі з відповідними розміра-

ми деталей, що з’єднуться з нею; 

4) розміри треба проставляти від розмірних баз (рис. 12.1), які 

вибираються з урахуванням конструктивних і технологічних вимог; 

5) загальна кількість розмірів на кресленику має бути мінімаль-

ною, але достатньою для виготовлення й контролю виробів; 

6) розміри, що не підлягають контролю і вказуються для більшої 

зручності користувача, називаються довідковими й на кресленику 

позначаються знаком «*», а в технічних вимогах записують «Розміри 

для довідок» (до довідкового відносять один з розмірів замкненого 

розмірного ланцюга (рис. 12.11, б). 

 

Рис. 12.3. Нанесення розмірних чисел  

при різних положеннях розмірних ліній 

  
а б 

Рис. 12.4. Нанесення розмірів: а — кутів, б — кіл 
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Для позначення діаметра перед розмірним числом у всіх випад-

ках наносять знак Ø — коло, перекреслене похилою лінією. Застосу-

вання цього знака наведено на рис. 12.5, а побудова — на рис. 12.6, а. 

Для позначення радіуса перед розмірним числом завжди пишуть 

латинську прописну букву R (рис. 12.1 і 12.6, в). Розмірну лінію 

радіуса обмежують стрілкою з одного боку (з боку дуги). 

Багато деталей мають фаски — невеликі конічні поверхні (рис. 

12.7). Якщо фаску знято під кутом 45º, то її розмір записують умов-

ним написом, перше число якого вказує висоту фаски, а друге — 

величину кута, наприклад, 5 х 45º (рис. 12.1 і 12.7). Якщо фаска має 

кут, відмінний від 45°, її розмір указують за загальними правилами, 

тобто так, як наведено на рис. 12.7, б. 

Якщо деталь має кілька однакових отворів, то рекомендується 

нанести розмір одного з них, а число отворів указати перед розмір-

ним числом, наприклад, 4 отв. Ø16 (рис. 12.8). 

 

Рис. 12.5. Застосування знака діаметра 

Розміри товщини або довжини деталі, поданої одним видом, 

можна наносити, як показано на рис. 12.8. 

Перед числом, яке вказує товщину деталі, ставлять літеру s (рис. 

12.8), а перед числом, що позначає довжину деталі, — літеру l (рис. 12.8). 

Якщо для написання розмірного числа всередині кола немає міс-

ця, то його виносять за межі кола і наносять одним зі способів, пока-
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заних на рис. 12.9. Аналогічно роблять при нанесенні розмірів радіу-

сів і прямолінійних відрізків. Щоб не допустити помилки при читан-

ні розмірів, потрібно стежити за тим, де закінчується розмірна лінія. 

 

Рис. 12.6. Знаки, що проставляють перед розмірними числами 

 

Рис. 12.7. Нанесення розмірів фасок 

Зверніть увагу, як записані розмірні числа 15 ± 0,1 та Ø 50–0,2 на 

рис. 12.1. Що означають такі записи? Так наносять граничні відхи-

лення від даного розміру. Числа ± 0,1; –0,2 показують, яку неточ-

ність стосовно основного (номінального) розміру можна допустити 

при виготовленні деталі. Наприклад, розмір із граничними відхилен-

нями 10

2040

  треба розуміти так: призначений основний (номіналь-

ний) розмір дорівнює 40 мм, але допускається виготовлення деталі 

на 0,1 мм більше або на 0,2 мм менше за розмір 40 мм; отже, для 

визначення найбільшого граничного розміру потрібно до 40 додати 

0,1, а для підрахунку найменшого граничного розміру потрібно від 

40 відняти 0,2. Таким чином, граничні розміри підраховують так: 

40 + 0,1 = 40,1 мм (найбільший); 
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40 – 0,2 = 39,8 мм (найменший). 

Усі деталі, дійсний розмір яких від 39,8 мм до 40,1 мм, придатні. 

 

Рис. 12.8. Нанесення розмірів при зображенні деталі в одній проек-

ції: а — товщини S, б — довжини l 

 

Якщо нанесене тільки одне граничне відхилення, наприклад, Ø 

50+0,05, то друге відхилення дорівнює нулю (на креслениках відхиле-

ння, що дорівнюють нулю, не наносять). Найбільший граничний роз-

мір у цьому випадку буде  

50 + 0,05 = 50,05 мм; 

найменший — 50 мм.  

Для розміру 50–0,03 граничні розміри відповідно будуть: 50 мм і  

50 – 0,03 = 49,97 мм. 

На рис. 12.10 показано, як треба розташовувати числові значе-

ння граничних відхилень по відношенню до номінального розміру. 

Висота цифр, що вказують граничні відхилення, зазвичай менше 

висоти цифр номінального розміру (рис. 12.10, а–в). Якщо величина 

позитивного й негативного відхилень однакова, праворуч від номі-

нального розміру наносять лише одне число зі знаками ±, при цьому 

висота цифр, що вказують відхилення, повинна бути такою ж, як і 

висота цифр, що вказують номінальний розмір (рис. 12.10). 
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Рис. 12.9. Нанесення розмірів при нестачі місця 

 

Рис. 12.10. Розташування числових значень граничних відхилень 

щодо числа номінального розміру 

 

Рис. 12.11 а. Приклади проставляння розмірів 
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Рис. 12.11 б. Приклади проставляння розмірів 

Контрольні запитання 

1. На підставі чого судять про розміри деталі, зображеної на 

кресленику? 

2. У яких одиницях виражають лінійні розміри на машинобудів-

них креслениках (якщо одиниця виміру не позначена)? 

3. Як відносно розмірної лінії розташовують розмірне число? 

4. Яку відстань залишають між контуром зображення й розмір-

ною лінією? Між паралельними розмірними лініями? 

5. Як розуміти знак Ø, поставлений перед розмірним числом? 

6. Що означає знак R, нанесений перед розмірним числом? 

7. З якого боку треба читати розмірне число, що проставлене 

біля вертикальної розмірної лінії? 

8.  Як перевірити правильність нанесення розмірних чисел на 

похилих розмірних лініях? 

9.  Як розуміти напис: 3 х 45º? 

10.  Що означають числа зі знаком «плюс» або «мінус», які про-

ставлені після розмірного числа, наприклад 20

1036

 ? 



199 
 

 

Рис. 12.12. Приклад позначення шорсткості поверхні 

Розгляньте рис. 12.12. Що означають наявні на ньому позначення: 

, ? 

Так указують на креслениках шорсткість поверхонь. Що таке 

шорсткість поверхні? На будь-якій поверхні помітні нерівності, 

отримані в результаті обробки. Сукупність нерівностей називається 

шорсткістю поверхні. Також вживається термін чистота поверхні. 

Для оцінки шорсткості користуються різними показниками. Зу-

пинимось на двох основних: Ra та Rz, що вказують: Ra — середню 

арифметичну висоту всіх нерівностей профілю поверхні; Rz — серед-

ню арифметичну висоту десяти найбільших нерівностей. 

Класифікацію шорсткості поверхні роблять за числовим значен-

ням параметрів Ra і Rz при нормованих базових довжинах відповід-

но до табл. 12.1.  

Правила нанесення позначення шорсткості поверхонь на кресле-

никах установлені державним стандартом. Структуру позначення 

шорсткості поверхні показано на рис. 12.13. Коли в позначенні вка-

зують лише значення параметра шорсткості (Ra або Rz), полицю зна-

ка не вводять. 

Таблиця 12.1 — Шорсткість поверхонь 

№ піддіапазону 

(клас шорст-

кості) 

Ra, 

мкм 

Rz, 

мкм 

Базова 

довжина, 

мм 

№ піддіапазону 

(клас шорст-

кості) 

Ra, 

мкм 

Rz, 

мкм 

Базова 

довжина, 

мм 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 100 

1000 

800 

630 

500 

400 

 8 

0,63 

0,50 

0,40 

3,2 

2,5 

2,0 

0,8 
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Закінчення табл. 12.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

80 

63 

50 

320 

250 

200 

8,0 

9 

0,32 

0,25 

0,20 

1,60 

1,25 

1,00 

0,25 

2 

40 

32 

25 

160 

125 

100 

 

10 

0,160 

0,125 

0,100 

0,80 

0,63 

0,50 

3 

20 

16 

12,5 

80 

63 

50 

11 

0,080 

0,063 

0,050 

0,40 

0,32 

0,25 

4 

10 

8,0 

6,3 

40 

32 

25,0 
2,5 

12 

0,040 

0,032 

0,025 

0,20 

0,160 

0,125 

 

5 

2,5 

4,0 

3,2 

10,0 

16,0 

12,5 

 

13 

0,020 

0,016 

0,012 

0,100 

0,080 

0,063 
0,08 

6 

2,5 

2,0 

1,6 

10,0 

8,0 

0,8 

14 

0,040 

0,032 

0,025 

0,20 

0,160 

0,125 

 

7 

1,25 

1,00 

0,80 

6,3 

5,0 

4,0 

 

 
   

Примітка: 

Класи шорсткості поверхні допускалося застосовувати до 1980 р. при використанні 

раніше випущеної документації. 

Для позначення шорсткості поверхонь застосовують знаки, наве-

дені на рис. 12.14. 

 

Рис 12.13. Структура позначення шорсткості поверхні 
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Рис. 12.14. Форма й розміри знаків позначення шорсткості поверхонь 

Для позначення шорсткості поверхні, вид обробки якої не вста-

новлюється, застосовують знак  (рис. 12.14, а). Для позначення 

поверхні, що має бути утворена видаленням шару матеріалу, засто-

совують знак  (рис. 12.14, б). Для позначення поверхні, що має 

бути утворена без видалення шару матеріалу або збережена в стані 

постачання, застосовують знак (рис. 12.14, в). 

Висота h знаків , ,  має приблизно дорівнювати висоті 

цифр розмірних чисел. Висота Н береться в 1,5–3 рази більше за h 

(рис. 12.14). Товщина ліній знаків має приблизно дорівнювати поло-

вині товщини основної лінії. 

Значення параметра шорсткості Ra або Rz проставляють над зна-

ком: для параметра Ra — символ Ra не проставляють, а показують 

тільки числове значення, наприклад, 25; для параметра Rz — після 

символу (після літерного позначення) проставляється його числове 

значення, наприклад, Rz50 (рис. 12.15–12.17). Якщо базова довжина 

вимірів нерівностей відповідає значенню параметра за державним 

стандартом, то в позначенні шорсткості її не вказують. 

Спосіб обробки поверхні вказують тільки в тих випадках, коли 

він є єдиним способом, що має застосовуватись для одержання необ-

хідної шорсткості (див. рис. 12.15).  

Від виду обробки деталі залежить напрямок нерівностей на її 

поверхні. Символ М вказує на довільний напрямок нерівностей, а 

символ х означає, що нерівності мають різні напрями і перехрещу-

ються. Наприклад, 

, . 

Напрями нерівностей, передбачені стандартом, на креслениках 

не позначають. Знаки позначення шорсткості мають вістрям торка-
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тись оброблюваної поверхні й бути спрямовані до неї з боку обробки 

(рис. 12.16). Щоб не помилитися в позначенні шорсткості при різно-

му розташуванні поверхонь, можна керуватися правилами для нане-

сення розмірних чисел. При позначенні шорсткості поверхні, зобра-

женої на кресленику вертикальною лінією, позначення наносять 

праворуч. Якщо лінія похила, то позначення наносять так,  

 

Рис. 12.15. Приклад позначення шорсткості при єдиному  

способі обробки 

 

Рис. 12.16. Позначення шорсткості  

при різному положенні поверхонь 

щоб воно виявилося в нормальному для читання положенні, коли лі-

нія «впаде» у горизонтальне положення (рис. 12.16). 

 Приклади розміщення знаків надані для довідок на рис. 12.16.  

Якщо всі поверхні деталі мають однакову шорсткість, то позна-

чення виносять у правий верхній кут кресленика (рис. 12.17), розта-

шовуючи його на відстані 5–10 мм від рамки. 

Якщо однаковою має бути шорсткість частини поверхонь, то в 

правому верхньому куті кресленика поміщають позначення цієї шорст-

кості і поруч знак , узятий у дужки (рис. 12.18). Це означає, що всі 
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поверхні, на яких на зображеннях не нанесені позначення шорсткості 

або знак , повинні мати шорсткість, позначену перед дужкою. 

 

Рис. 12.17. Позначення шорсткості,  

коли всі поверхні повинні мати однакову шорсткість 

Розміри знака, взятого в дужки, мають бути однаковими з розміра-

ми знаків, що нанесені на зображеннях. Розміри й товщину ліній знака 

перед дужкою беруть приблизно в 1,5 раза більше (див. рис. 12.18).  

 

Рис. 12.18. Зображення шорсткості поверхні,  

коли частина поверхні повинна мати однакову шорсткість 

Якщо частина поверхонь зберігається в стані постачання, то в 

правому верхньому куті кресленика перед позначенням ( ) помі-

щають знак  (рис. 12.19). 

Позначення шорсткості поверхні на зображенні деталі розташо-

вують на лініях контуру, виносних лініях (якомога ближче до роз-

мірної лінії) або на полицях (див. рис. 12.18). Шорсткість поверхонь 

повторюваних елементів деталей (отворів, пазів і т.п.) наносять на 

кресленику один раз (див. рис. 12.18). 
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Шорсткість поверхонь, що характеризується параметрами від Rz 

40 до Rz 320, одержують чорновим точінням, обпилюванням драчо-

вим напилком (№ 1 і № 0) і т.п. Шорсткість поверхонь, що відповідає 

параметрам від Rz 10 до Rz 40 і від Rа 1,25 до Ra 2,5, утворюється в 

результаті чистового точіння, обпилювання особистим напилком (№ 2) 

і т.п. Шорсткості поверхонь, що характеризується параметрами від 

Rа 1,25 до Ra 0,16, досягають шліфуванням і поліруванням. Більш 

високі значення параметрів шорсткості одержують хонінгуванням та 

іншими способами.  

 

Рис. 12.19. Приклад позначення шорсткості поверхонь, коли всі 

поверхні, крім зазначених, залишаються в стані постачання 

Рекомендації щодо вибору шорсткості поверхонь 

У різних галузях промисловості при виборі й призначенні пара-

метрів шорсткості користуються нормативами, отриманими на основі 

вивчення виробництва та експлуатації машин. При цьому необхідно 

враховувати, яким методом і на якому устаткуванні буде отримано ту 

або іншу поверхю, її функціональне призначення та взаємозв’язок із 

поверхнями інших деталей. Поверхні деталей машин і механізмів 

можна умовно розділити на вільні і ті, що сполучаються. 

Вільні поверхні однієї деталі не торкаються поверхонь інших 

деталей. Вільні поверхні деталей одержують у процесі виготовлення 

заготовки, і вони зазвичай не піддаються механічній обробці. Якщо 

вільні поверхні деталей i піддаються додатковій механічній обробці, 

то їхня шорсткість досить велика. 

Поверхні деталей, що сполучаються, знаходяться в постійному 

контакті з поверхнями інших деталей. З’єднання деталей машин i 

механізмів може бути рухомим, що забезпечує свободу переміщення 

однієї деталі щодо іншої, i нерухомим. 
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Поверхні деталей, які контактують між собою, як правило, під-

даються механічній обробці. 

При виконанні робочих креслеників деталей для визначення і 

призначення параметрів шорсткості потрібно керуватися такими 

рекомендаціями: 

 Шорсткість поверхонь деталей, які труться одна об одну, повинна 

бути тим меншою, чим вища швидкість відносного переміщення i 

більший питомий тиск на них i чим менші зазори між ними. 

 У нерухомнх з’єднаннях, де необхідна висока надійність 

з’єднання, рекомендується мала шорсткісгь поверхонь. 

 Для деталей, що працюють із знакозмінними навантаженнями, 

необхідно задавати малу шорсткість. 

За умовами обробки одержати якісну поверхню отвopів важче, ніж 

поверхню осей i валів. Тому, як правило, шорсткість поверхні отво-

рів слід призначати більшу, ніж шорсткість поверхонь осей i валів. 

При призначенні шорсткості мають бути враховані фізико-

механічні характеристики матеріалу та твердість поверхні деталі. 

Чим більша твердість, тим меншу шорсткість можна одержати. 

У таблиці 12.2 наведені зразкові значення шорсткості поверхонь 

типових машинобудівних деталей. 

Таблиця 12.2. — Значення шорсткості поверхонь типових маши-

нобудівних деталей. 
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Неробочі поверхні ливарних деталей 

Поверхні деталей, що утворюються після різання на пресах і 

ножицях 

Поверхні деталей, що утворюються на бетонних, цегляних та 
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О
б

р
у
б

к
а,

 з
ач

и
ст

к
а,

 

п
о
п

ер
ед

н
є 

о
б

то
ч
у
в
ан

н
я
, 

ст
р

у
га

н
н

я 

4
0

–
2
0
 

Поверхні ливарних деталей після зачищення абразивним 

кругом 

Основи станин, стояків, кронштейнів, піддонів 

Поверхні під зварні шви 

Вільні неспряжені поверхні невідповідальних деталей 
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Продовження табл. 12.2 

1 2 3 4 
2
0
–
1
0
 

 

Опорні поверхні станин, корпусів, лап 

Опорні поверхні фланців вентилів, засувок тощо, що вста-

новлюються за допомогою прокладок 

Болти, гайки нормальної точності 

Отвори для проходу грубих гвинтів, болтів 

Поверхні виточок, проточок, фасок, галтелей, канавок 

Неробочі поверхні торців валів, втулок, вінців, планок та ін. 

Поверхні прилягання головок болтів, гвинтів та ін. 

Неопорні поверхні клинових шпонок 

П
о
п

ер
ед

н
є 

і 
ч
и

ст
о
в
е 

о
б

то
ч

у
в
ан

н
я
, 

ст
р
у

га
н

н
я
 і

 ч
и

ст
о
в
е 

то
ч
ін

н
я
 

З
ен

к
ер

у
в
ан

н
я
, 
св

ер
д

л
ен

н
я
, 

ф
р
ез

ер
у
в
ан

н
я
 

1
0
–
5

 

М
ал

о
п

о
м

іт
н

і 
сл

ід
и

 о
б

р
о
б

к
и

 

Поверхні отворів для проходу болтів, гвинтів, шпильок, за-

клепок тощо діаметром до 15 мм 

Поверхні болтів і гайок підвищеної точності, гвинтів, штиф-

тів 

Торці валів, втулок, болтів, гайок, штифтів, грубих ручок, 

маховиків 

Торці корпусів, кронштейнів, фланців і кришок, що вста-

новлюються на прокладках 

Поверхні профілів зовнішньої і внутрішньої різі кріпильних 

деталей невідповідального призначення 

Неробочі поверхні зубчатих коліс 

Неробочі поверхні осей, валів, сальникових втулок, маточин, 

муфт 

Неробочі поверхні деталей приладів 
Ч

и
ст

о
в
е 

о
б

то
ч
у
в
ан

н
я
 і

 т
о
р
ц

ев
е 

то
ч
ін

н
я
. 

С
тр

у
га

н
н

я
 і

 ч
и

ст
о
в
е 

то
ч
ін

н
я
 

З
ен

к
ер

у
в
ан

н
я
, 
св

ер
д

л
ен

н
я
, 
ф

р
ез

ер
у

-

в
ан

н
я
. 
Л

и
тт

я
 п

ід
 т

и
ск

о
м

 

5
–
2
,5

 

М
ал

о
п

о
м

іт
н

і 
сл

ід
и

 о
б

р
о
б

к
и

 

Неробочі поверхні шпинделів, штоків натискних втулок, 

сальникових втулок насосів, засувок, вентилів, кранів і т.ін. 

Посадкові поверхні шківів, зубчатих коліс, муфт тихохідних 

машин 

Неробочі поверхні зубчатих коліс 

Поверхні кронштейнів, втулок, повідців, кілець, кришок 

тощо, що прилягають до інших поверхонь, але не є посад-

ковими 

Внутрішні поверхні юбки поршня 

Поверхні виступаючих частин деталей, що швидко обер-

таються (кінці і фланці валів, шпинделів тощо) 

Поверхні, до яких ставляться досить високі вимоги щодо 

зовнішнього вигляду 

Поверхні муфт, маточин, сальників, що не стикаються з ін-

шими деталями 

Поверхні профілів зовнішньої і внутрішньої більш точної різі 

Поверхні валиків коробок передач 

Ч
и

ст
о
в
е 

о
б

то
ч
у
в
ан

н
я
 і

 т
о
р
ц

ев
е 

то
ч
ін

н
я
. 

С
тр

у
га

н
н

я
 і

 ч
и

ст
о
в
е 

то
ч
ін

н
я
 

З
ен

к
ер

у
в
ан

н
я
, 
св

ер
д

л
ен

н
я
, 
ф

р
ез

ер
у
в
ан

н
я
. 
Л

и
тт

я
 

п
ід

 т
и

ск
о
м
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Продовження табл. 12.2 

1 2 3 4 
2
,5

 —
 1

,2
5
 

М
ал

о
п

о
м

іт
н

і 
сл

ід
и

 о
б

р
о
б

к
и

 
Площини корпусів і кришок, що з’єднуються без прокладок 

(стики не випробовують на надмірний тиск) 

Робочі поверхні шпонок і шпонкових пазів 

Нецентруючі поверхні шпонкових валів та втулок 

Поверхні гвинтів (шпинделів) засувок і вентилів в ущільненнях 

Отвори в корпусах під підшипники кочення 

Посадочні поверхні на валах 

Поверхні тертя підшипників ковзання та валів для них 

Зовнішні неспряжені поверхні деталей, до зовнішнього вигляду 

яких ставлять високі вимоги 

Поверхні, які є опорою для маточин зубчастих коліс 

Посадочні поверхні для шківів, зубчастих коліс і муфт 

Метричні і трубні різі, одержані нарізанням різі 

Посадочніі поверхні шестірень 

Гвинтові поверхні ходових і вантажних гвинтів і гайок 4-го і 3-

го класів точності 

Поверхня різьблення нормальної точності 

Недотичні поверхні зубчастих коліс 

Опорні поверхні рейок 

Робочі поверхні зубчастих коліс невисокої точності 

Торцеві поверхні, що служать опорою для маточин зубчастих 

коліс 

Зовнішня поверхня зубцюватого вінця 

Внутрішня поверхня корпусів під підшипники кочення 

Торці деталей, що прилягають до кілець шарикопідшипників 

Поверхні тертя в передачах клиновими та плоскими пасами 

Робочі поверхні зубів зірочок для приводних ланцюгів 

Базові поверхні 
Т

о
н

к
е 

то
ч
ін

н
я
, 
р
о
зт

о
ч
у
в
ан

н
я
. 
Ф

р
ез

ер
у
ва

н
н

я
. 
Т

о
р
ц

ев
е 

то
ч
ін

н
я
. 

Ч
и

ст
о
в
е 

ш
л
и

ф
у
в
ан

н
я
. 
Г

р
у
б

е 
п

р
о
тя

гу
в
ан

н
я
. 
П

р
о
к
ат

 

1
,2

5
 —

 0
,6

3
 

Н
ев

и
д

и
м

і 
о
к
о
м

 с
л
ід

и
 о

б
р
о
б

к
и

 

Поверхні тертя малонавантажених деталей 

Поверхні гнізд під шарикопідшипники 

Поверхні сферичних опор 

Робочі поверхні зубчатих коліс нормальної точності 

Поверхні, що сполучаються, корпусів і пробок кранів, клапанів 

та їх сідел 

Поверхні тертя плунжерів, золотників, циліндрів, поршнів, 

поршневих кілець, штоків і валів в ущільненнях 

Посадкові поверхні отворів і валів під нерухомі посадки 

Гвинтові поверхні гвинтів 3-го і гайок 2-го класу точності 

Т
о
н

к
е 

ш
л
іф

у
в
ан

н
я
, 
р
о
зт

о
ч
у
в
ан

н
я
, 
се

р
ед

н
є 

п
р
и

ти
р
ан

н
я
, 
о
б

р
о
б

к
а 

аб
р
аз

и
в
н

и
м

 п
о
л
о
тн

о
м

 

0
,6

3
 —

 0
,3

2
 Поверхні тертя навантажених деталей 

Поверхні гнізд під вкладиші колінчатого вала 

Поверхні валів під підшипники кочення 

Сполучені поверхні бронзових зубчатих коліс 

Поверхні ковзання сполучених деталей, які рідко переміщу-

ються 
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Продовження табл. 12.2 

1 2 3 4 
0
,3

2
 —

 0
,1

6
 

В
и

со
к
и

й
 с

ту
п

ін
ь 

о
ч
и

ст
к
и

 

(б
л
и

ск
у
ч
а 

п
о
в
ер

х
н

я
) 

Поверхні тертя дуже навантажених деталей 

Поверхні ковзання деталей, по яких переміщуються рухомі 

деталі (напрямні станин верстатів, вкладиші підшипників 

ковзання) 

Робочі поверхні центрових отворів 

Поверхні циліндрів, що працюють із поршневими кільцями 

Зовнішня поверхня днища поршня 

Отвори поршневих бобишок під палець 

Поверхні валів під підшипники кочення 

Бічні поверхні напрямних 

Поверхні рукояток, ободів, маховиків, штурвалів, ручок, 

стрижнів, кнопок 

Поверхні валів під підшипники кочення 

 

0
,1

6
 —

 0
,0

8
 

В
и

со
к
и

й
 с

ту
п

ін
ь 

о
ч
и

ст
к
и

 

(б
л
и

ск
у
ч
а 

п
о
в
ер

х
н

я
) 

Поверхні, що труться, від зносу яких залежить точність 

роботи механізмів 

Робочі поверхні шийок колінчатих та розподільних валів 

швидкохідних двигунів 

Зовнішня поверхня юбки поршня 

Поверхні найбільш відповідальних осей і валів підвищеної 

точності 

О
б

то
ч
у
в
ан

н
я
 р

о
л
и

к
о
м

, 

в
н

у
тр

іш
н

є 
ш

л
іф

у
в
ан

н
я
, 

ш
л
іф

у
в
ан

н
я
-п

р
и

ти
р
ан

н
я 

0
, 
0
8
0
 —

 0
,0

4
0
 

В
и

со
к
и

й
 с

ту
п

ін
ь 

о
ч
и

ст
к
и

 

(б
л
и

ск
у
ч
а 

п
о
в
ер

х
н

я
) 

Зовнішні поверхні поршневих пальців і кілець 

Поверхня дзеркала циліндричної гільзи 

Внутрішні поверхні циліндрів поршневих машин 

Кульки підшипникові 

Зовнішні поверхні поршневих пальців і кілець 

Поверхні тертя фрикціонів 

Т
о
н

к
е 

п
р
и

ти
р
ан

н
я
, 
ш

л
іф

у
в
ан

н
я
-о

б
р
о
б

к
а 

(с
у
п

ер
ф

ін
іш

у
в
ан

н
я
),

 ш
л
іф

у
в
ан

н
я
-п

р
и

ти
р
ан

н
я
 

(х
о
н

ін
гу

в
ан

н
я
) 

0
,0

4
0
 —

 0
,0

2
0
 

В
и

щ
и

й
 с

ту
п

ін
ь 

о
ч
и

ст
к
и

 

(д
зе

р
к
ал

ьн
а 

п
о
в
ер

х
н

я
) 

Робочі поверхні деталей вимірювальних приладів у рухомих 

з’єднаннях середньої точності 

Поверхні ковзання прецизійних пар, що працюють під висо-

ким тиском 

Кульки і ролики швидкісних відповідальних передач 

0
,0

2
0
 —

 0
,0

1
0
 

Робочі поверхні деталей рухомих з’єднань вимірювальних 

приладів високої точності 

Вимірювальні поверхні приладів і калібрів високої точності 

(1-го, 2-го і 3-го класів) 

Т
о
н

к
е 

п
р

и
ти

р
ан

н
я
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Закінчення табл. 12.2 

1 2 3 4 

0
,0

1
0
 —

 0
,0

0
8

 

В
и

щ
и

й
 с

ту
п

ін
ь 

о
ч
и

ст
к
и

 

(д
зе

р
к
ал

ьн
а 

п
о
в
е
р
х
н

я
) 

Поверхні винятково відповідальних найбільш точних вимі-

рювальних приладів 

Робочі поверхні вимірювальних приладів найбільш високої 

точності 

Робочі поверхні вимірювальних плиток 

Т
о
н

к
е 

п
р
и

ти
р
ан

н
я
 

Примітка. Таблиця 3.1 не охоплює всього різномаїття деталей. Для поверхонь де-

талей, що відрізняються від зазначених у таблиці, але виконують подібні функції, шорст-

кість необхідно призначати за аналогією. При виборі і призначенні шорсткості поверхні 

необхідно враховувати можливість досягнення заданого значення шорсткості і вартість 

обробки (економічність). Зайве зменшення висоти нерівностей ускладнює і здорожує ви-

готовлення деталей. 

На рис. 12.20–12.26 наведено значення параметрів і показані 

способи позначення шорсткості для деяких поверхонь типових ма-

шинобудівних деталей. 

 

Рис. 12.20. Поверхні під манжетні ущільнення 

 

Рис. 12.21. Поверхні під призматичну шпонку 
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Рис. 12.22. Поверхні під сальникові ущільнення 

 

Рис. 12.23. Поверхні під підшипники кочення  

та сальникові ущільнення 

 

Рис. 12.24. Поверхні під ущільнювальні прокладки 
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Рис. 12.25. Поверхні нарізі 

 

Рис. 12.26. Поверхні пробок та корпусів 

Приклад вибору параметрів шорсткості різних поверхонь 

деталі 

На рис. 12.27 показано корпус дизельної форсунки. Окремі його 

поверхні, оброблені різними способами, мають різну шорсткість. 

Корпус форсунки виготовлений методом точного лиття, його 

поверхні, що не сполучаються в процесі роботи та монтажу з поверх-

нями інших деталей, не піддаються додатковій обробці. Тому на цих 

поверхнях нанесено знак . 

Для фіксування корпусів при монтажі фрезеруються дві рівно-

бічні площини розміру А із шорсткістю Ra 6,3. Конічну поверхню Б 

вхідного штуцера, що служить для ущільнення трубопроводу висо-

кого тиску, виконують зенкуванням із шорсткістю Ra 3,2. Поверхні 

В, Г і Д одержують токарною обробкою із шорсткістю Ra 1,6. Цилін-

дрична поверхня Е, уздовж якої переміщується в процесі роботи 

штанга штовхальника форсунки, обробляється свердлінням наступ-

ним розгорненням і шорсткістю Ra 0,8. Торцева поверхня Ж та при-

легла до неї торцева поверхня корпуса розпилювача служить для гер-

метизації стику і тому має дуже чисту поверхню Ra (0,1), одержану 

фрезеруванням і наступним шліфуванням і остаточним доведенням 

притиранням. Усі інші поверхні, отримувані різними методами об-

робки і зняттям шару матеріалу, мають шорсткість Ra 2,5.  
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При виборі і призначенні параметрів шорсткості використову-

вались дані таблиць 12.1 і 12.2. 

 

Рис. 12.27. Корпус дизельної форсунки 

Контрольні запитання 

1. Що означає позначення , яке проставлене в зображенні по-

верхні деталі? 

2. Як потрібно розуміти знак , що проставлений на кресленику? 

3. У яких випадках на кресленику наносять знак ? 

4. У якому випадку позначення шорсткості виносять у правий 

верхній кут кресленика? 

5. Як треба розуміти напис  у верхньому куті кресленика? 

Які розміри й товщина ліній знаків, що позначають шорсткість 

поверхонь? Як відносно до позначуваної поверхні розташовують 

знаки , , ? 

6. Якими правилами можна скористатися для перевірки правиль-

ності розташування позначення шорсткості при різному положенні 

ліній, які зображують позначувані поверхні? 
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13. ЕСКІЗУВАННЯ 

Для прискорення креслярських робіт на виробництві користу-

ються ескізами. Ескізом називають документ тимчасового характеру, 

що містить зображення деталі й інших даних для її виготовлення, 

який виконано від руки без точного дотримання масштабу, але з до-

триманням пропорцій. Ескізи служать для вираження технічної ідеї 

конструктора. Часто за ескізами виконують кресленик. За змістом до 

ескізу ставляться ті ж вимоги, що й до кресленика. Розходження по-

лягає лише в тому, що ескіз виконують без застосування креслярсь-

ких інструментів. На рис. 13.1, а, б наведені ескіз і кресленик однієї 

й тієї ж деталі. Ескізи зручно виконувати на картатому папері 

м’яким олівцем. 

 

Рис. 13.1. Порівняння ескізу та кресленика: а — ескіз; б — кресленик 
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Роботу з виконання ескізу рекомендується розділити на такі етапи. 

1. Вивчення деталі. Коли ескіз виконують з натури, необхідно 

уважно вивчити деталь. Для кваліфікованого виконання ескізу по-

трібно знати назву деталі, її призначення, положення, якого вона 

набуває у виробі під час роботи, або положення на основній операції 

при обробці, марку матеріалу, з якого деталь виготовляють, спосіб 

виготовлення (лиття, кування і т.д.). 

2. Вибір положення деталі для головного виду. Предмет роз-

ташовують щодо фронтальної площини проекцій так, щоб зобра-

ження на ній (головне зображення) давало найбільш ясне уявлення 

про форму та розміри предмета. 

Корпусні деталі (кронштейни, передні й задні бабки, корпуси 

кранів і вентилів, трубопроводів, насосів, редукторів) на головному 

зображенні (виді) показують у робочому положенні, тобто в поло-

женні, що деталь займає при експлуатації. Деталі, що при роботі 

займають різні положення, зображують у положенні, яке переважає в 

процесі виготовлення. Тому такі деталі, як вали, осі, шпинделі, шкі-

ви, штифти та ін., що мають циліндричну або конічну форму і оброб-

люються на токарських верстатах у горизонтальному положенні, 

зображують із горизонтально розташованою віссю. На рис. 13.2 по-

казані положення, найкращі для головного зображення деяких харак-

терних деталей. Предмет розташовують так, щоб на кресленику біль-

ша частина його елементів зображувалася як видима. 

 

Рис. 13.2. Положення деталей, у якому їх треба розташовувати при 

кресленні головного виду 

3. Визначення необхідного числа зображень. Вибравши поло-

ження для головного виду, визначають необхідне число зображень, 
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що має бути мінімальним, але достатнім, щоб забезпечити повне ви-

явлення форми предмета. 

На рис. 13.3 наведено деталі, для виявлення форми яких досить 

одного виду. Щоб стала ясною форма деталей, що зображені на рис. 

13.4, необхідно два види. Для виявлення форми деталі (рис. 13.5) по-

трібно три види. 

 

Рис. 13.3. Деталі, для виявлення форми яких вистачає одного виду 

  
а б 

Рис. 13.4. Деталі, для виявлення форми яких потрібно два види 

4. Вибір формату. Планування площі аркуша. Визначивши 

число зображень, вибирають масштаб і формат. Потім розмічають 

поле кресленика: проводять осьові та центрові лінії й наносять тон-

кими лініями орієнтовні контури майбутніх зображень. Їх розташо-

вують так, щоб залишити необхідне місце для нанесення розмірів, 

шорсткості поверхонь, текстових написів і т.ін. Поле кресленика 

потрібно використовувати раціонально. 
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Рис. 13.5. Деталь, для виявлення форми якої потрібні три види 

5. Начерк зображень. Начерк зображень рекомендується вико-

нувати в певній послідовності. Розглянемо приклад виконання ескізу 

деталі «Центр токарного верстата». Центр токарного верстата можна 

подумки розділити на кілька симетричних тіл (рис 13.6). Було б 

неправильним починати зарисовку деталі з ліній її контуру. При 

такому підході можливий пропуск ліній. Тому, зарисовуючи таку 

деталь, послідовно приєднують зображення одного елемента до 

іншого (рис. 13.7). Щоб правильно витримати співвідношення розмі-

рів елементів, корисно їхню довжину позначити штрихами в прямо-

кутнику, обкресленому для зарисовки деталі. 

Коли ескіз містить більше одного виду, треба кожний з елемен-

тів, на які подумки розчленована деталь, зарисовувати на всіх видах 

одночасно (рис. 13.8, а–г). При цьому приєднують один елемент до 

іншого (рис. 13.8, б) або «віднімають» один від іншого (рис. 13.8, в). 

Після закінчення ескіз обводять лініями потрібної товщини. 

 

Рис. 13.6. Аналіз форми центру токарного верстата 
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а б 

Рис. 13.7. Виконання ескіза центру токарного станка:  

а — послідовність виконання; б — нанесення розмірів 

6. Нанесення розмірів. Відповісти на питання, які й де необхід-

но нанести розміри на ескізі деталі, допомагає аналіз форми предме-

та. Деталь подумки роз′єднують на окремі геометричні тіла. Вище 

було розглянуто, які розміри визначають їхню величину. Ці розміри і 

наносять на ескізі. Потім указують розміри, що визначають взаємне 

розташування окремих елементів деталі. Наприклад, при нанесенні 

розмірів деталі, наведеної на рис. 13.8, виходять з наступного. 

Форма деталі складається з прямокутного паралелепіпеда й ци-

ліндра. Паралелепіпед має чотири зрізи (фаски) у вигляді трикутних 

призм, два вертикальних пази у вигляді паралелепіпедів і один гори-

зонтальний паз, що також має форму паралелепіпеда. Тому наносять 

розміри прямокутного паралелепіпеда — довжину, ширину й висоту, 

та розміри циліндра. У трикутних призм має бути нанесено по три 

розміри. Але оскільки зрізи зроблені під кутом 45º, то можна скорис-

татися умовністю, прийнятою для нанесення розмірів фасок. Висоту 

зрізів уже зазначено: вона дорівнює висоті паралелепіпеда. Для вирі-

зів дано по три розміри; один з них дорівнює розміру основи деталі 

(довжині та товщині). 
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Спочатку наносять розмірні лінії, вимірюють деталь, а потім 

наносять розмірні числа та граничні відхилення від заданих розмірів 

(рис. 13.8, г). 

Після нанесення габаритних розмірів перевіряють, чи не утвори-

лися де-небудь замкнуті ланцюжки або чи не повторюються розміри, 

і, якщо є потреба, усувають зайві. 

7. Нанесення шорсткості поверхонь. За допомогою еталонів 

визначають шорсткість поверхонь деталі й наносять на ескізі відпо-

відні позначення (рис. 13.8, д). Шорсткість задають залежно від при-

значення даної поверхні з урахуванням точності її обробки. Для на-

ближеної оцінки шорсткості можна скористатися рис. 13.9.  

 

Рис.13.8. а-г Послідовність виконання ескізу 

 

Рис. 13.8. д Нанесення розмірів і шорсткості поверхонь на ескізі 

Коли дотичні поверхні мають зазор і нерухомі одна щодо іншої 

(рис. 13.9, а), шорсткість задають у межах від Rz 320 до Rz 40 (1–3-й 
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класи шорсткості): для дотичних поверхонь (привалкових) признача-

ють шорсткість у межах від Rz 40 до Ra 1,25 (4–6-й класи). Якщо 

поверхні стикаються та пересуваються одна щодо іншої, то шорст-

кість поверхонь призначають у межах від Ra 1,25 до Ra 0,16 (6–9-й 

класи). Після нанесення шорсткості поверхонь заповнюють основ-

ний напис і перевіряють ескіз. Ескіз має бути виконаний акуратно. 

Контрольні запитання 

1. Чим ескіз відрізняється від кресленика? 

2. На які етапи поділяється робота зі складання ескізу? 

3. Чим керуються при виборі положення деталі для зарисовки 

головного виду? 

4. Який порядок зарисовки зображень деталі?  

5. Як визначити, де і які розміри наносити? 

 

Рис. 13.9. Наближена оцінка шорсткостей поверхонь залежно 

від характеру з’єднання деталей 
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14. РОЗНІМНІ З’ЄДНАННЯ 

У машинобудуванні, приладобудуванні та інших галузях вироб-

ництва великого поширення набули рознімні з’єднання деталей ма-

шин, здійснювані за допомогою нарізі різних профілів (трикутного, 

трапецієподібного, прямокутного та ін.). Нарізі утворюються при 

гвинтовому переміщенні деякої плоскої фігури, що задає так званий 

профіль нарізі (див. табл. 14.1.), розташованої в одній площині з віс-

сю поверхні обертання (віссю нарізі), циліндричної або конічної, по 

якій профіль здійснює свій рух. 

Частину нарізі, утворену при одному оберті профілю навколо 

осі, називають витком. При цьому всі точки різця переміщуються 

паралельно осі на одну й ту саму величину, називану ходом нарізі. 

Нарізь, утворену рухом одного профілю, називають однозахідною, 

утворену рухом двох, трьох однакових профілів або більше — бага-

тозахідною. Кроком нарізі Р називають відстань між двома суміж-

ними витками, яку обмірюють уздовж осі нарізі. Очевидно, в одно-

західній нарізі хід дорівнює кроку (рис 14.1, а), у багатозахідній — 

хід дорівнює кроку, помноженому на число заходів (рис 14.1, б). 

Гвинтова лінія буває правою і лівою, тому і нарізь утворюється пра-

ва і ліва. Якщо вісь нарізі розташувати вертикально перед спостері-

гачем, то у правої нарізі видимі витки піднімаються з лівого боку 

праворуч (рис 14.1, а), а в лівої — з правого боку ліворуч (рис. 14.1, 

б). Нарізь виготовляють або різальним інструментом з видаленням 

шару матеріалу, або накаткою шляхом видавлювання. При виведенні 

інструмента з металу нарізь немовби сходить на ні, утворюючи збіг 

нарізі. Довжиною нарізі називають довжину ділянки поверхні, на 

якій утворено нарізь, включаючи збіг нарізі й фаску. Як правило, на 

креслениках указується тільки довжина нарізі з повним профілем 

(рис. 14.2, а). Якщо нарізь виконують до деякої поверхні, що не 

дозволяє переміщати інструмент до упору до неї, то утвориться не-

довід нарізі (рис. 14.2, б, в). Збіг плюс недовід утворюють недоріз 

нарізі. Якщо потрібно виготовити нарізку повного профілю, без збі-

гу, то для виведення різеутворюючого інструменту робиться прото-

чка, діаметр якої для зовнішньої нарізі повинен бути трохи меншим 

за внутрішній діаметр нарізі, а для внутрішньої нарізі — трохи біль-

шим за діаметр нарізі (рис. 14.2, г). 
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 Таблиця 14.1 — Типи і профілі нарізі 

Тип нарізі Профіль нарізі 

Метрична з великим і дрібним кроками 

 

Трубна циліндрична 

 

Трапецеїдальна однозахідна та багато-

західна 

 

Упорна однозахідна та багатозахідна 

 

У виробництві кріпильні вироби застосовують дуже широко, 

тому вони мають бути взаємозамінним, а усі їхні параметри (профілі, 

довжини, діаметри, проточки, фаски і т.ін.) регламентуються дер-

жавними стандартами. 

 

Рис. 14.1. Утворення нарізі 
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Зображення нарізі. Побудова точного зображення витків нарізі 

вимагає великої витрати часу, тому вона застосовується в поодино-

ких випадках. Як правило, на креслениках нарізь зображують умов-

но, незалежно від профілю нарізі, а саме: нарізь на стрижні — су-

цільними основними лініями по зовнішньому діаметру нарізі й 

суцільними тонкими по внутрішньому на всю довжину нарізі, вклю-

чаючи фаску (рис 14.2, а). 

  

Рис. 14.2. Нарізь з недорізом: а — зовнішня зі збігом і фаскою;  

б — внутрішня нарізь; в — зовнішня нарізь з недорізом,  

г — зовнішня нарізь з проточкою вала 

На видах, отриманих проектуванням на площину, перпендику-

лярну осі стрижня, по внутрішньому діаметру нарізі проводять дугу 

суцільною тонкою лінією приблизно у 4
3  кола і розімкнену в будь-

якому місці. На зображеннях нарізі в отворі суцільні основні та су-

цільні тонкі лінії міняються місцями (рис. 14.2, б). Фаски на стрижні 

з наріззю й в отворі з наріззю, що не мають спеціального конструк-

тивного призначення, у проекції на площину, перпендикулярну осі 

стрижня або отвору, не зображують. Межу нарізі на стрижні і в 

отворі проводять наприкінці повного профілю нарізі, до збігу, основ-

ною лінією (або штриховою, якщо нарізь зображена як невидима), 

яку проводять до ліній зовнішнього діаметра нарізі (рис. 14.2, в).  
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Рис. 14.3. Умовне зображення нарізі 

Відстань між лініями, що зображують зовнішній і внутрішній 

діаметри нарізі, має бути не меншою за 0,8 мм і не більшою за крок 

нарізі. Збіг нарізі зображується тонкою лінією, проведеною прибли-

зно під кутом 30° до осі різання. Збіг нарізі на виробничих креслени-

ках показують відносно рідко. На навчальних креслениках зображу-

вати збіг нарізі не треба. 

На креслениках, за якими нарізь не виконують, нарізь в глухому 

нарізному отворі (гнізді) допускається умовно зображувати, як пока-

зано на рис. 14.4. 

 

Рис. 14.4. Нарізне гніздо під шпильку 

Слід твердо запам’ятати правило: у нарізних з’єднаннях, зобра-

жених на розрізі, нарізь стрижня закриває нарізь отвору (рис. 14.5, 

а, б). Зверніть особливу увагу на те, що на розрізах штрихування до-

ходить до суцільних основних ліній.  
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Рис. 14.5. Штрихування розрізів деталей з наріззю 

Позначення нарізі. Стандартні нарізі розподіляються на нарізі 

загального призначення й спеціальні. У свою чергу нарізі загального 

призначення розподіляються на кріпильні (табл.1, пп. 1, 2) і ходові, 

їх називають також кінематичними (табл. 1, пп. 3, 4). До спеціальних 

нарізей належить, наприклад, нарізь кругла для цоколів патронів 

електроламп, нарізь кругла для санітарно-технічних арматур та ін. 

Спеціальні нарізі в курсі креслення не розглядаються. 

У табл. 14.2 наведені умовні позначення нарізей загального при-

значення (скорочені, без вказівки полів допусків і класів точності ви-

готовлення різей). Прямокутна нарізь не стандартизована. При її за-

стосуванні на кресленику вказуються всі необхідні для виготовлення 

розміри (рис. 14.6). 

 

Рис. 14.6. Зображення прямокутної нарізі 
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Таблиця 14.2 — Типи різі та їх умовне позначення 

Тип різі 
Розміри, що вказують 

на кресленику 

Умовне 

позначення 

типу різі 

Приклади 

позначень 

Метрична з 

великим кроком 
Зовнішній діаметр різі, мм М М10 

Метрична з 

дрібним кроком 
Зовнішній діаметр і крок різі, мм M M36хЗ 

Упорна 

однозахідна 
Те саме S S 70x10 

Трапеціїдальна 

однозахідна 
Те саме Тr Тr 22x5 

Трапецеїдальна 

багатозахідна 

Зовнішній діаметр, хід, 

позначення 
Тr Тr 22x15 

Трубна 

циліндрична 

Умовне позначення розміру різі 

в дюймах 
G G3/4 

Трубна конічна Те саме К КЗ/4 

Слід запам’ятати, що метричну нарізь виконують з великим (єди-

ним для даного діаметра нарізі) і дрібним кроками, яких для даного 

діаметра нарізі може бути кілька. Наприклад, для діаметра нарізі d = 

20 мм великий крок завжди дорівнює 2,5 мм, а дрібний може дорів-

нювати 2; 1,5; 1; 0,75; 0,5 мм, тому в позначенні метричної нарізі 

великий крок не вказується, а дрібний вказується обов’язково. Діаметр 

і кроки метричної нарізі встановлені державним стандартом. Його 

можна знайти в будь-якому довіднику або підручнику з креслення. 

У позначеннях нарізі завжди вказується зовнішній діаметр на-

різі, його можна наносити за будь-яким варіантом з числа зазначених 

на рис. 14.7, де знаком «*» вказані місця нанесення позначень. 

Якщо для метричної нарізі позначення діаметра нарізі відпові-

дає його дійсному зовнішньому діаметру (без урахування допусків), 

то в трубній нарізі її діаметр позначається умовно. Трубна нарізь по-

значається символом G. Наприклад, G1" відповідає трубі, що має 

умовний прохід (внутрішній діаметр труби), що дорівнює 25 мм, 

тобто приблизно 1". Але зовнішній діаметр трубної нарізі 1" дорів-

нює 33,25 мм, тобто більший на дві товщини стінки, тому позначен-

ня трубної (і конічної) нарізі здійснюється за допомогою лінії-

виноски зі стрілкою й полицею (рис. 14.8). Конічна нарізь познача-

ється символом, наприклад К 1/2". 
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Рис. 14.7. Позначення метричної нарізі 

 

Рис. 14.8. Позначення трубної нарізі 

Позначення кріпильних деталей. Всі кріпильні деталі стандар-

тизовані. На рис. 14.9 наведено структуру позначення болтів, гвин-

тів, шпильок і гайок. Вивчаючи цю структуру, варто мати на увазі, 

що між позиціями 1 і 2, 2 і 3, 10 і 11 залишаються проміжки, що 

дорівнюють ширині прописної літери даного розміру шрифту. 
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Рис. 14.9. Структура позначення кріпильних виробів 

Багато стандартів на конструкцію та розміри передбачають два 

виконання й більше. Наприклад, болт виконання 2 відрізняється від 

болта виконання 1 тим, що в нього на нарізному кінці є отвір під 

шплінт, болт виконання 3 — тим, що в нього в головці є два отвори 

для контрування болта дротом. Інший стандарт передбачає 5 вико-

нань болта. Гайка виконання 2 відрізняється від гайки виконання 1 

тим, що в неї фаска зроблена не з обох, а з одного боку і т.ін. 

Між позиціями 3 і 4 ставиться знак множення (а не літера «х» 

або «ікс»), між позиціями 4 і 5, якщо вказується поле допуску, від-
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мінне від полів допуску 8g й 7H, ставиться дефіс (риска), між пози-

ціями 5 і 6 (якщо відсутні позиції 4 й 5, то між 3 й 6) ставиться знак 

множення. У гайок, природно, параметр 6 відсутній. 

Між позиціями 6 і 7, 8 і 7, 8 і 9 посередині проміжків ставляться 

чіткі крапки. Поле допуску встановлює розмір зазорів між нарізкою 

на стрижні (болта, гвинта, шпильки) і в отворі (гайки). Вказувати 

його на навчальних креслениках не потрібно. 

Клас міцності для болтів, гвинтів, шпильок вибирається з ряду 

3,6; 4,6; 4,8; 5.6; 5.8; 6.6 і т.д., а для гайок — з ряду 4:5; 6; 8 і т.д.  

На навчальних креслениках, виконуваних за курсом креслення, 

допускається умовно прийняти, що болти, гвинти, шпильки виготов-

лені з вуглецевої сталі класу міцності 5.8 (у позначенні пишеться 

58), а гайки — з тієї ж сталі класу міцності 5, що нарізь виконана з 

полем допуску 8g (колишній 3-й клас точності) для болтів, гвинтів і 

шпильок та 7Н для гайки, і що вони не піддавалися захисним (анти-

корозійним) або декоративним покриттям. Отже, позначення болта, 

гвинта, шпильки при цих допущеннях має вигляд: 

Болт 2М12 х 1,5 х 60.58 ГОСТ… 

(якщо мова йде про гвинт або шпильку, то в позначенні пишеть-

ся відповідне слово замість слова «болт»); позначення гайки 

Гайка 2М12 х 1,5.5 ГОСТ… 

Позначення ще більше спрощуються, якщо деталі мають перше 

виконання (не пишеться!) і великий крок нарізі (не пишеться!): 

Болт М 12 х 60.58 ГОСТ...; Гайка М 12.5 ГОСТ… 

Подібні ж спрощення допускаються при позначенні шайб і 

шплінтів: 

Шайба 2.12.01 ГОСТ …, 

де 2 — виконання, 12 — діаметр нарізі стрижня, 01 — група матеріа-

лу (вуглецева сталь); 

Шайба 12.65Г ГОСТ …, де 65Г — пружинна марганцовиста 

сталь; 

Шплінт 5 х 28 ГОСТ …, де 5 — умовний діаметр шплінта (діа-

метр отвору в стрижні), а 28 — довжина шплінта без головки. У всіх 

наведених випадках покриття не передбачене. 

Різновиди кріпильних виробів. Вони досить різноманітні. Так, 

болти й гвинти виготовляються з різною формою головки — шести-

гранної, квадратною, напівкруглою, потайною та ін.; також різні 

форми гайок — шестиграною, квадратні, круглі, корончаті та ін. 
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Крім того, шестигранні гайки бувають нормальні, низькі, високі, 

особливо високі. Шпильки розрізняють за довжиною нарізного кін-

ця, що вгвинчується (посадкового), призначеного для вгвинчування 

в отвір з нарізкою: довжиною d для вкручування в деталі, виготовле-

ні з твердих металів — сталі, латуні, бронзи; довжиною 1,25 та 1,6 d 

для вкручування в деталі, що виготовлені з більш м’яких металів, 

наприклад ковкого й сірого чавуну; довжиною 2 й 2,5 d для нарізних 

отворів у деталях з м’яких сплавів. За точністю виготовлення болти, 

гвинти й гайки бувають нормальної, підвищеної й грубої точності. 

Різноманітні за формою і шайби — круглі, косі, пружинні, багато-

лапчасті та ін. Таким чином, число стандартів, що описують форму й 

розміри нарізних виробів, є досить великим. Корисно, якщо студент 

не зустрівся з ними у своїй практичній діяльності, хоча б поверхово 

переглянути довідник або підручник, у яких зазвичай розміщуються 

відомості про велику кількість кріпильних виробів. Головне — зро-

зуміти, що записувані позначення нарізних виробів мають бути точ-

ними, суворо відповідати стандартам. 

15. НЕРОЗ’ЄМНІ З’ЄДНАННЯ 

До нероз’ємних з’єднань належать: 

 зварні з’єднання; 

 паяні з’єднання; 

 клепані з’єднання; 

 з’єднання за допомогою металевих скоб. 

Найбільшого поширення набули зварені нероз’ємні з’єднання. 

Процес зварювання — це комплекс декількох процесів, що одночас-

но відбуваються: 

 нагрівання деталей, що зварюються, у зоні зварювання до тем-

ператури плавлення; 

 механічне стискання деталей, що зварюються, до утворення зва-

реного шва; 

 остигання й кристалізація металу в зоні шва.  

У цьому випадку в утворенні шва беруть участь дві деталі, що 

з’єднуються, а зварювання називається контактним. Класичним при-
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кладом такого зварювання є зварювання рейок на залізничних колі-

ях. Дві рейки встановлюють так, щоб вони стикалися торцями. Через 

контакт, що утворився, пропускають електричний струм, який нагрі-

ває дотичні торці до температури плавлення. При стискуванні рейок 

утворюється зварний шов. 

Більш широкого поширення набуло електродугове зварювання, 

при якому деталі зварюються за допомогою електродів. За електроди 

при ручному дуговому зварюванні використовуються прутки, що 

покриті спеціальним флюсом. У зварювальних автоматах використо-

вуються електроди у вигляді довгого дроту, з автоматичною пода-

чею його в зону зварювання. Нагрівання крайок деталей, що зварю-

ються, і електрода до температури плавлення проводиться електрич-

ною дугою, що виникає між електродом та деталями, що зварюють-

ся. За рахунок плавлення електрода утворюється зварний шов. За 

допомогою паяння також створюються нерознімні з’єднання. Прин-

ципова відмінність паяння від зварювання полягає в тому, що 

з’єднання двох металевих виробів проводиться за допомогою металу 

припою, температура плавлення якого значно менша за температуру 

плавлення металів виробів. Наприклад, при паянні латунню сталевих 

виробів плавиться тільки припій, а вироби нагріваються до темпера-

тури нижчої за температуру плавлення сталі. 

Паяні, клепані з’єднання й з’єднання за допомогою металевих 

скоб тут розглядати не будемо. 

Способи зварювання і їх умовні позначення на креслен-

никах 

Р — ручне електродугове зварювання; 

Г — газове зварювання; 

А, Аф, Ам — різновиди автоматичного зварювання за допомо-

гою зварювальних автоматів; 

П, Пс — напівавтоматичні зварювання; 

Ш — електрошлакове зварювання (зварювання під захистом роз-

плавленого шлаку); 

Кт — контактне точкове зварювання; 

Кс — контактне стикове зварювання; 

Кр — контактне шовне зварювання. 

Усі контактні зварювання основані на розплавленні деталей, що 

зварюються, електричним струмом, який проходить через місце 

контакту. 
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Види зварювальних з’єднань і їх умовні позначення на крес-

лениках 

За взаємним розташуванням виробів у процесі зварювання одер-

жувані з’єднання можна розділити на чотири групи: 

З (З1, З2, З3 …) — стикові з’єднання; 

В (В1, В2, В 3 …) — кутові з’єднання; 

Т (Т 1, Т 2, Т 3 …) — таврові з’єднання; 

Н (Н 1, Н 2, Н 3 …) — з’єднання внапуск. 

Приклади різних зварних з’єднань показано в таблиці 15.2. 

Позначення швів зварних з’єднань. 

Умовні зображення й позначення швів зварних з’єднань регла-

ментовані державним стандартом, згідно з яким видимі шви, неза-

лежно від способу зварювання, умовно зображують на креслениках 

суцільними основними лініями, невидимі шви — штриховими лінія-

ми, видиму одиничну точку зображують знаком «+», який викону-

ють суцільними основними лініями. Невидимі одиничні точки не 

зображують. 

Умовне позначення стандартного шва або одиночної зварної 

точки включає: 

 допоміжні знаки шва по замкненій лінії або монтажного шва; 

 літерно-цифрове позначення шва за стандартом на типи й конс-

труктивні елементи швів зварних з’єднань; 

 умовне позначення способу зварювання за стандартом на типи і 

конструктивні елементи швів зварних з’єднань (допускається не 

вказувати); 

 знак / і розмір катета згідно зі стандартом на типи й конструк-

тивні елементи швів зварних з’єднань; 

 для переривчастого шва — розмір довжини ділянки, що прова-

рюється, знак / або Z і розмір кроку; 

 для одиничної точки — розмір розрахункового діаметра точки;  

 для шва контактного точкового електрозварювання — розмір 

розрахункового діаметра точки або електрозаклепки, знак / або Z 

і розмір кроку; для шва контактного роликового електрозварю-

вання — розмір розрахункової ширини шва; для переривчастого 

шва контактного шовного електрозварювання — розмір розра-

хункової ширини шва, знак множення, розмір довжини ділянки, 

що проварюється, знак / і розмір кроку; допоміжні знаки (шорст-

кість поверхні, знак, що показує зняття посилення, та ін.). 
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Таблиця 15.1. Допоміжні знаки для позначення зварних швів 

Знак Значення знака 

Розташування знака щодо 

полиці лінії-винесення 

з лицьового 

боку 

зі зворотного 

боку 

 

Посилення шва зняти 

   

 
Напливи й нерівності шва обробити із плавним 

переходом до основного металу 
 

 

 
Шов виконувати під час монтажу виробу 

 

 
Шов переривчастий або точковий з ланцюговим 

розташуванням. Кут нахилу лінії 60° 
 

 

 

 
Шов переривчастий або точковий із шаховим 

розташуванням 
 

 

 Шов по замкненої лінії; діаметр знака 3–5 мм 
 

 

 

Шов по незамкненій лінії. Знак застосовують, 

якщо розташування шва ясно видно з кресленика 
 

 

Таблиця 15.2. Приклади умовних позначень стандартних швів 

зварних з’єднань 

Характеристика шва 

Ф
о
р

м
а
 п

о
п

е
р

еч
н

о
г
о
 

п
е
р

е
т
и

н
у
 ш

в
а

 

Умовне позначення шва, зображеного 

на кресленику 

з лицьового боку зі зворотного боку 

1 2 3 4 

Шов стикового з’єднання із кри-

волінійним скосом однієї край-

ки, двобічний, що виконується, 

електродуговим ручним зварю-

ванням при монтажі виробу. По-

силення знято з обох боків. Па-

раметр шорсткості поверхонь 

шва: з лицьового боку Rz 20 мкм, 

зі зворотного боку Rz 80 мкм 
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Закінчення табл. 15.2 

1 2 3 4 

Шов кутового з’єднання без 

скосу крайок, флюсом з ручним 

підваренням по замкненій лінії 

 
  

Шов кутового з’єднання зі ско-

сом крайок, виконуваний елек-

трошлаковим зварюванням дро-

товим електродом. Катет шва 

22 мм 

 

 

 

  
 

Шов стикового з єднання без 

скосу крайок, однобічний, на 

підкладці, що залишається, ви-

конуваний зварюванням нагрі-

тим газом із присадкою 
 

 
 

Шов таврового з’єднання без 

скосу крайок, двобічний, пере-

ривчастий з шаховим розташу-

ванням виконуваний електроду-

говим ручним зварюванням у 

захисних газах металевим елек-

тродом, що не плавиться, по за-

мкненої лінії. Катет шва 6 мм 

Довжина ділянки , що проварю-

ється, 50 мм. Крок 100 мм 

 

 

 
 

 

 

Одиничні точки з’єднання вна-

пуск, виконувані контактним точ-

ковим електрозварюванням. Роз-

рахунковий діаметр точки 5 мм 

 

  

Шов з’єднання внапуск, пере-

ривчастий, виконуваний кон-

тактним роликовим електрозва-

рюванням. 

Ширина роликового шва 6 мм. 

Довжина ділянки, що проварю-

ється, 50 мм. Крок 100 мм 
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