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Передмова 

�творення @у:дь-яких промислових виробів роз!Іочинається з розроблення кон
nрукторської документаціі Від рівня її виконання значною мірою залежить 
WJ:жпивість скорочення строкі»виробництва й освоєння виробів, зниження тру-
811tісткості їх виготовлення, підвищення надійності та якості. 
Інженерна графіка належить до заrальноінженерних дисциплін підготовки бака
.DВрів і маrієтрів у вищих технічних закладах освіти . 
..{ета курсу інженерної qшфіки - дати студентам знання, уміння та навички з під

rоrовки конструкторєької докумеmr.щії на буд,ь.-які вироби, яка б охоплювала всі 
па.дії їх розроблення, від появи ідеї до технічної реалізації й експлуатації, а також 

:використання апарата геометричного моделювання виробів та процесів як бази 
кnмп'ютерної візуалізації. 

1:1.арисна геометрія - розділ геометрії, у якому просторові об'єкти й методи до
с..жtvкення та розв'язання просторових задач вивчають за допомогою їх геомет
ІІІІЧНОГО моделювання ( зображення) на ПЛОЩИНі. 
"ёхв:ічне креслення базується на методі проекційних зображень. Воно вивчає 
8ІІJ)Оваджені державними стандартами умовні позначення, спрощення й особ-
8ІІВОСТЇ створення конструкторської документації .. 

иток обчислювальної техніки, винахід персональних комп'ютерів і графіч
.дисплеїв як технічних засобів відображення графічної інформації зумовили 

спореШІЯ засобів генерації графічних зображень і автоматизованого виконання 
_ F>СJІеників - комп'ютерної графіки. 

кrrерна графіка - це сукупність .методів і способів перетворення за допомо
юмп'ютера даних у графічне зоt5раження, а графічного зображення - у дані 

.:СТУ 2939-94 «Системи оброблення інформації. Комп'ютерна графіка. Терміни 
811Значення� ). 

для створення геометричних моделей (зображень) об'єктів, що відповіда
вююгам конструкторсько-технічної та технологічної документації, у графіч
rисrемах є інженерна графіка та її складові - нарисна геометрія й технічне 
;,енвя. 



Від видавництва 

Свої зауваження, пропозиції та запитання надсилайте за адресою елекtроннdі 
пошти pg@bhv.kiev.ua, а також залишайте на сайті http://www.osvita.info. На цьо
му ж сайті можна отримати докладні відомості про видання серії «Інформатика»
для вищих навчальних заклар;ів. 

Інформацію про інші книжки Видавнwюї групи BHV ви знайдете на сайті http:/ /, 

www.bhv.kiev.ua. 
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Розділ 1 

·предмет і метод нарисної
-· 

геометр11.
Геометричне моделювання
у прямокутних проекціях

• Лредмет і метод нариСfюї геометрії

• Геометричні моделі у прямокутних проекціях

основних геометричних образів

1.1. Предмет і метод нарисної геометрії 

Нарисна геометрія - розділ геометрії, в якому просторові об'єкти та методи 
розв'язщшя і дослідження просторових задач вивчають за допомогою їх геомет
ричного моделювання (зображення) на площині. 

Предметом нарисної геометрії є розроблення алгоритмів графічних операцій по
будови геометричних моделей (зображень) об' єктів та процесів для розв'язання 
позиційних і метричних задач. 

Метою розв'язання позиційних задач є вивчення взаємного розміщення геометрич
них об'єктів у просторі або на площині, метричних - метричні характеристики 
як самих об'єктів, так і їх взаємного положення. 

Основним елементом тривимірного простору вважають точку. Довільну сукуп
ність (множину) точок називають геометричною фігурою. Будь-який геометрич
ний об'єкт (пряму чи криву лінію, площину, поверхню) можна задати сукупністю 
(множиною) точок. 

Зображення об' єкта на площині вважають повним., якщо воно дає змогу визначити 
позиційний взаємозв'язок його елементів. ЗображенЮІ, за якими можна визна
чити розміри об'єкта, називають м,етрuчно визначеним.и. Такі зображення можна 
побудувати лише за певними геометричними правилами, що вможливлюють зво
ротний перехід - від плоского зображення до натуральних форм об'єкта. 

Основним методом побудови плоских зображень просторових об'єктів у нарисній 
геометрії є метод проекціювання. Зображення, побудовані за його допомогою, на-
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.вають n]Юекціями. Для отримання проекцій точки - основного елемента триви
шрного простору - слід задати площину проекцій та проекціювальний промінь. 

_ерез кожну точку простору А можна провести єдиний проекщювальний про
-�. Його перетин із плрщиною проекцій П1 являє собою проекцію цієї точки. 

й промінь може бути заданий: 

центром S (центральне проекціювання); 

напрямом s ( паралельне проекцію вання). 

рис. 1.1, а показано центральне проекціювання, а на рис. 1.1, б - паралельне. 

в 

А·=В - 1 1 

а 

s 

А 

б 

Рис. 1.1 

r=:10�ан1апроекція точки визначається однозначно, а от обернена задача визна
точки у просторі за її проекцією не однозначна. В одну й ту саму точку 

c••uni проекцій проекціюються всі точки, що належать проекціювальному 
(ваприклад, точка В). Одержане зображення не є оборотним. Для того, 

Jбраження було оборотним, потрібно мати два зображення точки на одну 
nлощини проекцій (рис. 1.2, а, б). 

s 

а б 

Рис.1.2 
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Наведені схеми отримання зображень об'єктів досить складні для розв'язування 
позиційних та метричних задач. В інженерній практиці, як правило, використо
вують прямокутне проекціювання, коли проекціювальнцй промінь перпендику
лярний до площини проекцій (рис. 1.3). 

�А 

' 
• 

Рис. 1.3 

1.2. Геометричні моделі у прямокутних проекціях 
основних геометричних образів 

1.2. 1. Моделювання точки. Комплексний рисунок точки 

Моделями геометричних образів називають їх відображення на якусь упоряд
ковану систему. Будь-яку точку простору в прямокутній системі координат 
можна задати трьома координатами (на рис. 1.4 точка А має координати Хл, 
УА, zл). Пари координатних осей формують три площини хОу, xOz, zOy, кож
ну з яких можна взяти як площину проекцій. Координатну площину хОу, роз
ташовану горизонтально, називають горизонтальною площиною проекцій П1, 
перпендикулярну до неї площину xOz - фронтальною rиющиною проекцій Пz.

z 

Хл Zл 

---s======+І=====l'o 

Рис. 1.4 

у 

Як правило, вважають, що фронтальна площина П2 розташована перед спостері
гачем. Праворуч від спостерігача розташована профільна площина проекцій Пз 
(zOy) (рис. 1.5). Таку систему площин називають пря.мокутною системою площин 

проекцій. 
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z 

х 

Рис. 1.5 

Осі координат, які є лініями перетину площин проекцій, називають осями проек
І(ій Ох, Оу, Oz, а початок координат О - початком проекцій. 

ІІроекціювальні промені АА1, АА2, ААз, nt)оведені з точки А перпендикулярно 
..10 площин П1, П2, Пз, задають на перетині з ними відповідно А1 - горизонтальну 

екцію точки А, А2 - фронтальну проекцію точки А, Аз - профільну проекцію 
rоч:ки А.

Будь-які дві проекції точки А на площини проекцій задають три її координати та, 
ІІЇдnовідно, повністю визначають її положення у просторі. Наприклад, А(А1, А2), 
__ А2, Аз), А(А1, Аз). Такий запис називають визначником точки. Точку А можна 
і::Іqюекціювати на осі проекцій. Отримані точки Ar, А9, Az називають проекціями 
оч:ки А на відповідні осі проекцій . 

.. -було показано, дві проекnії точки повністю визначають її положення у просто
- Проте для розв'язання деяких задач потрібна додаткова площина проекцій. 

:іаприклад, відстань d від точки А до осі Ох можна визначити лише на профільній 
..ощині проекцій Пз. 

_ спрощення наведеної системи площин проекцій перетворимо її на плоский 
ІІСVНОК. Із цією метою сумістимо горизонтальну та профільну площини проекцій 
фронтальною площиною проекцій обертанням навколо осей Ох та Oz відповідно 

. 1.6). Отриманий рисунок (рис. 1.7) називають комплексним рисунком точ�и, 
... єтором Мон:жа точки. Познака осі Оу, яка належить водночас площинам П1 

Пз. на комплексному рисунку на площинах проекцій П1 та Пз відрізняється 
- WІачкою відповідної площини. Лінії, що з'єднують проекції, називають лінія

'slзку; А2А1 - вертикш�-ьна лінія зв'язку, А2Аз - горизонтш�-ьна лінія зв'язку. 



16 Роздип 1. ПРЕЩ,Мет 1метод 1:1арисноі геометрії 

z 

Рис. 1.6 

z 

п 2 

А2 Ai 

Ах 

х 

�v 
, 

А1 
Ау1 

п 1 У1 

Рис. 1.7 

Пз 

Аз 
,, 

, 
Луз 

Уз 
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� комплексному рисунку можна зобразити будь-яку точку простору за її прямо

пmими координатами (пряма задача). Наприклад, на рис. 1.8 точка В (20, 30, 10). 

с% = с 2 в 
_x ___ ---o--�Cr----------0---z---+-----! О

Ч=D
2

= D% 

D(40, О, О) 

DeOx 

С1 

С(ЗО, 20, О) 

СЕП1 
в, 

Рис.1.8 

30браженням точки на комплексному рисунку можна визначити її координати 
вwюження відносно заданої системи площин проекцій (обернена задача). Як 
ІІІСЛад можна розглянути точки С, D на рис. 1.8 . 

.пома заданими проекціями точки можна побудувати її третю профільну про
�sцію. Для такої побудови використовують три конструктивні прийоми: коор
_..а1ний (рис. 1.9, а), проекційний (рис. 1.9, б), за допомогою сталої прямої k

.1.9, в). 

z 

л. 

о х 

Уз 

В1 

а 

В2 

в ... 

z 

в, 

• 

о 

Ву, 

У1 

б 

Рис. 1.9 

z 

Вз с, 

х с ... о 

Вуз Уз 

C10--------t----k 

в 
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Нами розглянуто лише одну чверть простору, яку обмежено площинами проек
цій П1 та П2. Якщо продовжити площини П1 та П2 за вісь Ох (рис. 1.10), то вони 
поділять простір на чотири чверті. Після побудови комплексного рисунка точки, 
розташовані в іншій чверті простору, мають інше положення проекцій, ніж точки 

першої чверті (рис. 1.11 ). 

с 

Рис.1.10 

х Сх Ar 
----<>-------,п---------<О 

1.2.2. Моделювання прямої 

А1 

Рис. 1.11 

Визначником прямої є дві її точки. Наприклад, а(А, В) - пряма а, задана двома 
точками А та В. Модель прямої у прямокутній системі площин проекцій можна 
задати проекціями двох її точок (рис. 1.12). Таке зображення прямої називають 

комплексним рисунком прямої. 
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можна задати й допоміжним визначником bf._A, s) - точкою А та напрямом s,

визначається на проекціях спрямуванням про�кцій bi., Ь2 (рис. 1.13). 

Рис.1.12 Рис.1.13 

ІІІІJІексний рисунок прямої дає змогу: 

оудувати її у прямокутній системі координат Oxyz, визначивши дві її точки 
-,.., Ул, zл) та В(хв, Ув, zв); 

811Значити взаємне положення точок простору та прямої, двох прямих; 

811Значити натуральну величину ( н. в.) відрізка прямої. 

нш�ежить прямій, якщо її проекції належать до однойменних проекцій пря
- На рис. 1.14 точка А належить uрямій а (А є а), а точка В - не належить 
� а (В (2: а), бо лежить у третій чверті простору, а відповіщіа точка прямої 

є а)-у першій. 

Рис.1.14 

ІВНЯВШИ координати точки простору та 'Прямої, можна визначити їх взаємне 
�кеШІЯ. Наприклад, точка М має більшу координату z, ніж точка N, яка на

- прямій а; отже, вона розташована над прямою. Подібно визначаємо, що 
F лежить над та за прямою. 
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Визначення натуральної величини відрізка прямої 

Розглянемо відрізок АВ прямої а у тривимірному просторі (рис. 1.15). Нехай 
А1В1 - горизонтальна проекція відрізка АВ. Якщо перемістити відрізок А1В1 па
ралельно до себе так, щоб нове положення точки А'1 збігалося з точкою А, то у пря
мокутному трикутнику АВВ0 довжина відрізка АВ дорівнює довжині гіпотенузи, 
довжина катета АВ0 - довжині проекції А1В1 відрізкаАВ на горизонтальну пло
щину проекцій, а довжина катета В Во є різницею відстаней кінцевих точок А та В 
відрізка АВ від горизонтальної площини проекцій П 1 - Лz. Кут між гіпотенузою 
АВ та катетом АВ0 дорівнює куту нахилу відрізка АВ до площини проекцій П 1. 

г---------------,z

в 

П1 у 
�------------� 

Рис. 1.15 

Такий спосіб визначення натуральної величини відрізка прямої називають пра

вшюм прямокутного трикутника. Його застосування на комплексному рисунку 
проілюстровано на рис. 1.16. 

Zл 
Х--ч------------<О 

Рис. 1.16 
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пчно можна визначити натуральну величину відрізка прямої на: 

.:;:хJІП3ЛЬНЇЙ площині проекцій П2 (рис. 1.17), де різниця відстаней кінцевих 
· відрізка від площини проекцій П2 - Лу, а кут нахилу до неї - р;

·:'ІЬніЙ площині пррекцій Пз (рис. 1.18), де різниця відстаней кінцевих то
відрізка від площини проекцій Пз - ЛХ, а кут нахилу до неї - у. 

ж--+<--------------<о 

Рис. 1.17 

Лх
=

Іхл-ХвІ z

A20---+--t------o 

Рис.1.18 

прямої називають точки її перетину з площинами проекцій. Перетин 
�ою П1 має назву юризонтальноzо сліду, з П2 - фронтального, а з Пз - про
�- Це означає, що для кожного сліду одна з координат дорівнює нулю.

1.19 зображено горизонтальний М та фроmальний N сліди прямої.

�-----------<--,z

Рис. 1.19 
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На рис. 1.20 показано схему побудови слідів прямої а. Горизонтальний слід М має 
координату zм = О. Його фронтальна проекція визначається перетином фронталь.
ної проекції прямої та осі Ох.

Фронтальний слід N має координату YN = О. Його горизонтальна проекція визна
чається перетином rоризшµальної проекції прямої та осі Ох.

Рис.1.20 

Відносне положення прямоїта площин проекцій 

Пряму, довільно розташовану відносно площин проекцій, називають прямою за

гального положен:ня (див. рис. 1.12-1.20). 

Окремі положення займає пряма, паралельна хоча б до однієї з площин проекцій. 

Пряму АБ, паралельну до площини проекцій П1 (рис. 1.21, а), називають гори

зонтальною (горизонталлю). Таку пряму, як правило, позначають літерою h, а її 
відрізок та кут 13 її нахилу до площини проекцій П2 відображаються в натуральну 
величину на площині проекцій П 1. 

А1 h2 В2 
С2 

х о х ---+-------іг-----<О 

В1 
С1 

І� 
____ _,D1 

А1 
а б 

Рис.1.21 

Пряму CD, паралельну до площини проекцій П2, називають фронтальною 

(фронталлю) і позначають літерою f Ії відрізок та кут а нахилу до площини 



1.2. Геометричні моделі у прямокутних проекціях основних геометричних образів 23 

ащій Р1 відображаються в натуральну величину на площині проекцій П2 
_ 1.21, б). 

� EF, паралельну до площини проекцій П3, називають профільною прямою 
означають літерою р. ,Її відрізок та кути нахилу а до площини проекцій П1 і Р 
wющини проекцій; П2 відображаються на площині проекцій Пзу натуральну 

� (рис. 1.2;2). 
'fi, перпещикулярні до однієї з площин проекцій, називають rtрQекціюваль
(рис. 1.23). 

z 

Е 2 Ез 
о--+---а 

� 

F2 

о 

Е, 

Р, 

F, 
У1 

Рис. 1.22 

Fз 
х 

у 

м 

А 2 

а2 
С2 = D2 = b2 =·N 2 

Е2 С2 F2 

В2 

М2 N, 
о 

С1 Ct 

Е, F1 

Ь1 
1

= а
1

= А 1
= В1 

D1 

Рис.1.23 

_ряму а(А, Б), перпендикулярну до П1, називають горизонтально-проекціюваль
пряму Ь( С, D), перпе�щикулярну до П2, - фронтально-проекціювальною, а пря

с(Е, F), перпе�щикулярну до Пз, - профіл'Ь1Wr'flроекціювальною-. Кожна з таких 
-.мих проекціюється на перпендикулярну до неї площину точкою, яка водночас 
11р<>екцією і слідом (М, N) та має наз� сліду-.проехи,ії� Слід-проекція має збuр(J.Ль
растивості, тобто кожна точка такої прямої проекціюєr;ься у її слід-проекцію. 

-які дві точки лроекціюваль:t1ої прямої називають конкуруючими. Це, наприк-
-. точки А та Б прямої а, Ста D прямої Ь; Е та F прямої с. Із двох конкуруючих 
••юк на сліді-проекції видима та, яка має більшу координату. Наприклад, на
�онтальній проекції прямої а видимою є точка А, на фронтальній проекції

рямої Ь видима точка D, а на профільній проекції прямої с - точка Е.

Взаємне положення двох прямих 

ельність двох прямих відображається на комплексному рисунку паралель
пю їх проекцій (на рис. 1.24 - а II Ь ), перетин двох прямих - спільною точкою, 
оекції якої розташовані на одній лінії зв'язку (на рис. 1.25 - с П d = К). МимЬ

іині прямі не мають таких спільних точок (на рис. 1.26 - т;Іп). Видимість точок 
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двох мимобіжних прямих на проекціях у місцях перетину їх проекцій визначають 
за допомогою конкуруючих точок. На риє. 1.26 на горизонтальній проекції в точці 
перетину проекцій видима пряма п (zз > .ц); на фронтальній - в точці перетину 
проекцій пряма т (У,2 > У.1). 

Рис. 1.24 Рис. 1.25 

Рис. 1.26 

1.2.3. Моделювання площини 

Основним fJUЗНачником rиющини є три її точки, що не лежать на одній прямій. На
приклад, �(А, В, С) - площина�. задана трьома точками А, В та С. 

Модель площини у прямокутній системі площин проекцій можна задати проекція
ми трьох її точок (рис. 1.27). Таке зображення площини називають її комплексним 

рисунком. 

В2 

А2 С2 

х о 

С1 

А1 

В1 

Рис.1.27 
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- 8DIIIY можна задати й допоміжними визначниками, утвореними об'єднанням
_ · основного визначника:

• ПІЯИОЮ та точкою -Л(а, А) (рис. 1.28);

.:пома прямими, що церетинаються, - Г( а П Ь) (рис. 1.29);

_ома паралельними прямими - :І:(а /І Ь) (рис. 1.30); 

·,ць-якою плоскою фігурою - 'І'(ЛАВС) (рис. 1.31).

Х--'---------+--------<0 

Рис. 1.28 

о 
х 

Рис.1.30 

8111Лексний рисунок площини дає змогу: 

dудувати її у прямокутній системі координат Oxyz; 

визначити кути її нахилу до площин проекцій; 

А 1 

Рис. 1.29 

В2 

С2 

С1 

Bt 

Рис. 1.31 

о 

визначити взаємне положення будь-якої точки простору та площини, прямої 
та площини, двох площин; 

визначити натуральну величину відсіку площини. 

Віасіком площини називають її обмежену частину. 

ряма належить площині, якщо: 

має з нею дві спільні точки; 

має з нею спільну точку та паралельна до прямої цієї площини. 
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Прямі, які належать площині та паралельні до якоїсь із площин проекцій, нази
вають лініями рівня. На рис. 1.32 побудовано горизонталь h площини L(аПЬ)� 
відстань (рівень) якої від площини П 1 дорівнює Zh . .Будь-яка інша горизонталь h' 
цієї площини паралельна до h. Рівень фронталі площини визначається координа
тою YJ, а профільної прямої площини -:хр.

Точка належить площині, якщо вона належить прямій цієї площини (рис. 1.33 -
Dє1:(ЛАВС)). 

А2 h'2 

В2 

х 

� х о 

С1 

В1 

Рис. 1.32 Рис. 1.33 

Слідам,и площини називають лінії її перетину з площинами проекцій (рис. 1.34., а, б). 
Перетин із площиною П1 має :назву горизонтального сліі}у, з П2 - фронтально
го, з Пз - профільного. Це означає, що для кожного сліду одна з координат усіх 
його точок однакова та дорівнює нулю. Інакше кажучи, кожний слід є нульовою 
лінією рівня площини (zho = О, у І' = О, хтJ> = О). Точки перетину слідів називають
точками збі?:JІ с.лідів (Lx, 1:у, L.z). 

Як будь-які прямі площини, її сліди на комплексному рисунку можна побудувати,: 

• за двома точками - слідами двох прямих, що належать пл9щині; наприклад,
на рис. 1.34, а фронтальний слід/' визначається слідами N та К прямих а та Ь
площини;

• за точкою ( слідом будь-якої прямої) та напрямом - паралель:flістІ6 до буЬ;ь
якої лінії рівня площини; наприклад, на рис. 1.34, ll нульову фронталь f1 мож
на побудувати як пряму, паралельну до фронталі f площини й таку, що прохо
дить через слід F прямої h.

На рис. 1.35 проілюстровано побудову слідів площини 1:( h n /): фрQнтального і° за 
слідом F горизонталі h та паралельного до фронталі/ площини; горизонтального 
h0 за точкою збігу слідів Lx та паралельного до горизонталі площини h. 
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Рис.1.34 

d----4'------h2

х----�,-:--1---'----=---�о 

!1

Рис. 1.35 

у 

За положенням відносно площин проекцій площини поділяють на такі: 

• площини загального положе�ня, якщо площина довільно розташована відносно

площин проекцій (див. рис. 1.27-1.35)�
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• площини окремого положення, коли площина перпендикулярна хоча б до од-
нієї з площин проекцій.

Площину, перпендикулярну до однієї з площин проекцій, називають проекціюваль
ною. Відповідно до площини проекцій проекціювальні площини можуть бути: 
• zоризонтально-проекціювальними(нарис.1.36,а-L(ЛАВС)іll1,нарис.1.36,б-

L(L1)іllt);
• фронтально-проекціювальними (на рис. 1.37 - Л(а II b)ill2);
• профільно-проекціювалwшми (на рис. 1.38 - Г(а n b)ill3).
Кожна з проекціювальних площин УЧОрює на перпендикулярній до неї площині
проекцій слід-проекцію. Слід-проекція має збиральні властивості. Це означає, що
всі елементи площини проекціюіоться на слід-проекцію. Слід-проекція повністю
визначає положення площини у просторі - перпендикулярність до однієї площи
ни проекцій та кути нахилу до двох інших. Будь-яку проекціювальну площину
можна задати лише слідом-проекцією (див. рис. 1.36, б).

а б 

Рис.1.36 

Рис. 1.37 
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z 

Рис. 1.38 

Площину, паралельау до площини проекцій, називають rиющиною рівня. Одна 
з координат усіх точок такої площини однакова й дорівнює відстані (рівню) пло
щини від паралельної до неї площини проекцій. На цю площину відсіки площини 
рівня проекцію�ться у натуральну величину. Розрізняють горизонтальні площи

ни рівня, або горизонтальні площини (рис. 1.39), фронтальні rиющиии рівня, або 
фроитальні rиющини (рис. 1.40), профільні площини рівня, або профільні площини 

(рис. 1.41). 

�2 А1 В2 С2 
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х о 
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В1 
Рис. 1.39 

Ь2 = 02 

А2 
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Рис. 1.41 

о 
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Л1 = а1 = Ь1 
Рис. 1.40 

� 
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Запитання для самоперевірки 

1. Що вивчає нарисна геометрія?

2. Який основний метод нарисної геометрії?

З. Коли зображення об'єкта на площині вважають повним та метрично визна
·ченим?

4. Як можна отримати зображення точки на площині?

5. Як моделюється точка в системі ортогональних проекцій? Що таке комплекс
ний рисунок точки?

6. Що таке визначник прямої, площйни? Навести основні визначники прямої,
ПЛОЩИНИ. 

7. Як визначити належність точки до площини, а також прям;QЇ до площини?

8. Як визначити натуральну величину відрізка прямої?

9. Як прямі та площини поділяються за положенням відносно площин про ...
екцій?



Розділ 2 

Алгоритми розв'язання 
позиційних та метричних 
задач геометріі 

• Позиційні та метричні задачі геометричного моделювання

в ортогональних проекціях прямих і площин

• Способи перетворення комплексного рисунка

2. 1. Позиційні та метричні задачі геометричного
моделювання в ортогональних проекціях 
прямих і площин 

Задачі геометричного моделювання мають модульну структуру. Бу:цІ:f-яІtа ком

плексна задача складається з простих модулів, а сама комплексна задача може 
бути модулем складнішої задачі. Модульна структура є пришщпом формува1щя 

алг.оритмів розв'язання комплексних задач нарисної геоме,.-рії. 

Розгля:немо основні модуJІі комплексних позиційних та метричних задач: 

2.1.1. Перетин площин, перетин прямоїта площини 

Модуль 1. Перетин прямої та проекціювальної площини (рис. 2.1 ). 

Рис. 2.1 

У цьому випадку точка перетину К = l П � очевидна. Вона визначається перети
ном сліду-проекції проекціювальної площини та відповідної проекції прямої. 
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Модуль 2. Перетин площини загального положення та проекціювальної площи
ни (рис. 2.2). 

Задачу можна розв'язати за допомогою модуля 1. Дві будь-які прямі загального 
положення перетинають проекціювальну площину у двох точках, які визначають 

лінію перетину двох площин: i(a П Ь) П Г(Г2) = т(А, В). 

Рис. 2.2 

Перетин двох площин загального положення 

Лінія перетину двох площин - пряма, визначником якої, як відомо, є дві її точки 
або точка та напрямок. 

Задачу перетину двох площин загального положення розв'язують за допQмогою 
допоміжних проекціювальних площин-посередників. Перетин такої площини 
з кожною площиною загального положення розглянуто нами як модуль 2. 

Розглянемо алгоритм побудови лінії перетину двох площин. Нехай потрібно ви

значити лінію перетину двох площин i та Л: i П Л = т(А, В) (рис. 2.3). 

1\ 
г ' 

г' 

Рис. 2.3 
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1. Перетнемо площини :Ета Л довільно розташованою допоміжною проекціюваль
. ною площиною Г та знайдемо лінії перетину допоміжної площини з· кожною із
заданих. Для розв'язання задачі використовують модуль 2: :Е П Г = а, Л П Г = Ь. 

2. Знайдемо точку перетину ліній а та Ь: а П Ь = А. Ця точка є спільною для пло
щин :Ета Л, тобто належ�ть лінії їх перетину. 

З. Повторюємо побудови для пошуку другої точки лінії перетину площин :Ета Л. 
На рис. 2.4 показано реалізацію алгоритму на комплексному рисунку. 

Рис. 2.4 

1. Для знаходження лінії перетину т(А, В) площин :Е(с 11 d) та Л(h Пі) викори
стано допоміжні горизонтальні площини Г та Г'. Для спрощення побудови
допоміжну площину Г проводимо через горизонталь h площини Л(h Пі). Зна
ходимо перетин допоміжної площини із заданими: Г(Г2) П :Е(с 11 d) = а(1, 2);
Г(Г2) nл(hПJ) = Ь = h.

2. Точка перетину ліній а та Ь: а П Ь = А.

З. Другу допоміжну площину Г' проводимо паралельно до Г. Тоді лінії а' та Ь' її
перетину з площинами :Е(с 11 d) та Л(h Пі) визначаються відповідно точками З 
і 4 та паралельністю до прямих а і Ь. Перетин прямих а' і Ь' визначає точку В -
другу точку визначника т(А, В) лінії перетину площин :Ета Л. 

За цим алгоритмом можна розв'язати будь-яку задачу перетину двох площин. 
У деяких окремих випадках алгоритм.побудови лінії перетину двох площин може 
бути значно спрощено. Розглянемо такі випадки. 
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1. Дві площини І:(І:1) та Л(Л1) nерпендиrсулярні'до однієї й тієї самої площини
ПJ>оекцій. Лінія перетину площин �І:1) тад(Л1) являє собою проо-кціюваль
ну пряму т, слід-проекція m1 якої є точкою перетину слідів-проекцій І:1 та Л1

(рис. 2.5).
2. Площини перпендикулярні до різних площин rіроекцій. Проекції лінії перетину

площин збігаються з відповідними слідами-проекц�ми площин (на рис. 2.6 -
0(01) П '1'('1'2) = m).

x--------+-------,Q 

�--І..,._• ---=.,-+-r--,- .,ь-• ,-, -----іІ Q 

Рис. 2.5 �!,1С.2.6 

З. Площини загального положення, я�і задано ��ами - нульовими лініями рів
ня. У цьому разі площинами-посередниками є площини проекцій, а точками ви
значника лінії перетину площин - точки перетину слідів площин (на рис. 2.7 -
�h0 П.f>) n Л(h0

' П.f') = т(М, N)).

4. Площини, які задано слідами так, що одна пара однойменних слідіВ' паралельна.
Лінія перетину визначається точкою перетину однієї пари слідів та напрямом,
паралельним до слідів іншої пари, перетин яких із лінією перетину слідів ле
жить у нескінченності (на рис. 2.8 - т І/ h0). 
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Рис. 2.8 

Перетин прямо"іта площини 

Ми вже розглядали алгоритм побудови точки перетину прямої та площини у ви
падку, коли пряма належить одній з двох площин, що перетинаються, і ми знахо
димо точку її перетину з іншою площиною як таку, що належить лінії перетину 
двох площин (див. рис. 2.4). 

Розглянемо модифікацію такого алгоритму для побудови перетину окремої пря
мої та площини загального положення. 

Нехай пряма а перетинає площину загального положення 1: (рис. 2.9). Для знахо
дження точки її перетину з площиною (К =а П 1:) потрібно виконати такі дії. 

1. Провести через пряму допоміжну nроекц'іювальну площину Г та знайти лінію
її перетину із заданою площиною 1: (модуль 2): m( 1, 2) = Г П 1:.

2. Знайти шукану точку К як точку перетину прямої т із прямою а: К = т П а.

Рис. 2.9 

На рис. 2.10, а показано реалізацію викладеного алгоритму на комплексному ри
сунку. Точку К = 1:(ЛАВС) П а знайдено за допомогою проекціювальної площини 
Г. Видимість ланок прямої встановлено за допомогою конкуруючих точок (на 
рис. 2.10, б -- Уз> Yt, точка Зса; zs > Z4, точка 5 с а). 
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12 = 32 

х о х 

11 

а 6 

Рис. 2.10 
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о 

41 = 51 

За наведеним алгоритмом можна розв'язати будь-яку задачу перетину прямої та 
площини. 

В окремих випадках алгоритм побудови точки перетину прямої та площини 
можна значно спростити. Це стосується, зокрема модуля 1. Наведемо ще один при
клад. Нехай потрібно знайти точку перетину 11роекціювальної прямої та площини 
загального положення (рис. 2.11 ). У цьому разі одна з проекцій точки перетину 
збігається зі слідом-проекціє.ю прямої (К1 =at), а другу можна знайти з умови 
належності точки площині. Видимість визначено за допомогою конкуруючих 
точок З та 4. 

х---+----+---+--+--+--------<0 

Рис. 2.11 
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2.1.2. Паралельність прямо"іта площини, 

паралельність площин 

Пряма паралельна до площини, якщо вона паралельна до будь-якої прямої цієї 
площини. Побуд·ова такої прямої є невизначеною задачею. Щоб задача була ви
значенQю, потрібно додати ще одну умову - наприклад, побудувати пряму, nара
лельну до двох площин, тобто до лінії їх перетину. Про побудову паралельних 
прямих ішлося у підрозділі 1.2.2. 
Дві площини паралельні, якщо дві прямі, що перетинаються, однієї площини па
ралельні до двох прямих, що перетинаються, другої. На рис. 2.12 показано побу
дову через точку К площини Л(а П Ь), паралельної до площини !:(ЛАВС). Пряма 
а І\ АВ, пряма Ь 11 ВС. 

Рис. 2.12 

2. 1.3. Перпендикулярність геометричних елементів

Перпендикулярність прямоїта площини 

Пряма перпендикулярна до площини, якщо вона перпендикулярна Щ> двох пря
мих, що перетинаються, цієї площини. 

• 

На комплексному рисунку для побудови прямої, перпендикулярної до площини, 
потрібно, перш за все, з'ясувати, коли прямий кут між двома прямими проекцію
ється у натуральну величину. 
Теорема про проекціювання прямого кута. Прямий кут проекціюється на площи
ну проекцій у натуральну величину, якщо хоча б одна з його сторін паралельна 
до цієї площини проекцій. 
На рис. 2.13 одна зі сторін h прямого кута r 1. h паралельна до горизонтальної пло
щини проекцій П1. Якщо h l.ri h 1. АА.1, то hl. Л(rП АА1), ah1.l r1.

Зауважимо, що перпендикулярні прямі можуть бути як такими, що перетинаються, 
так і мимобіжними. На рис. 2.14 проілюстровано застосування наведеної теореми .. 
Якщо горизонтальну проекцію прямої r визначено однозначно, то фронтальна -
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це будь-яка проекція прямої, що проходить через точку At, Сукупність відобра
жуваних прямих утворює площину Л(Лt). Для того щоб отримати один розв'язок, 
поr.рібно додати ще одну умову - наприклад, визначити відстань від точки А до 
прям:оj h. Таку задачу розв'язано на рис. 2.15. Натуральну величину відстані АК 
знайдено методом прямокутного трикутника. 

А -
- r;
-
-
-

с 
Х-+-+------------<О 

Рис. 2.13 Рис. 2.14 

Рис. 2.15 

Наведена теорема дає змогу на комплексному рисунку провести перпендикуляр 
до площини. Очевидно, що прямими площини, до яких проводять перпендикуляр, 
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мають бути лінії рівня (рис. 2.16). Справді, якщо між гори:юнтальними проекція
ми двох мимобіжни.х прямих ri h кут прямий

1 
то пр.яма rта горизонталь перпен

дикулярні. Якщо між фронтальними проекціями двох мимобіжІЩХ прямих ку:r 
прямий, то пряма r та фронталь f перпендикулярні. 

Рис. 2.16 

Отже, пряма r перпендикулярна до двох прямих, що перетинаються, площини 
I.(h П!) і, як наслідок, перпендиІ(_jлярна до площини. 

Таким чином, якщо якась пряма перпендикулярна до площини I.(h П!), то на 
комплексному рисунку її горизонтальна проекція r1 перпендикулярна до гори
зонтальної проекції горизонталі hr, а її фронтальна проекція r2 - до фронтальної 
проекції фронталі /2: 

Наведене правило є основою теорії перпендикулярності в ортогональних проек
ціях. Правило перrtендикулярності прямої та площини реалізується у двох ос
новних задачах: через точку провести перпе&дикуляр до площини; через точку 
провести площину, перпендикулярну до прямої. 

Задача 1. Побудувати перпендикуляр з точки до площини. Ця з�дача є модулем 
ширшого кола задач, а саме: 

• визначання відстані від точки до площини або побудОІ;lJ1 сфери з центром у за
даній точці та дотичної до площини;

• побудов.а точо:к, симетричних до заданих відносно площини;

• побудова геометричних фігур, які мають прямий кут, із вершиною у даній точ
ці та стороною на площині тощо.
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Розглянемо, наприклад, таку задачу. 

Нехай задано якусь площину L(ЛАВС) та точку D. Знайти відстань від точки D 
до площини (рис. 2.17). 

х-+-------1--+---+-+------1г--+--+------1----10 

Рис. 2.17 

Алгоритм розв'язання цієї задачі складається з трьох ц,одулів. 

1. З точки D провести перпендикуляр r до площини L.

2. Знайти К - точку перетину перпендикуляра з площиною.

З. Знайти ID КІ - натуральну величину відстані:

Задача 2. Через точку А дровести площину L, перпендикулярну до прямої а.

Використовуючи основне правило теорії перпендикулярності в ортогональ
них проекціях, через точку А проводимо площину L(h П/) таким чином, щоб
на горизонтальній площині проекцій горизонтальна проекція h1 горизонталі бу
ла перпендикулярною до горизонтальної проекції ai прямої, а на фронтальній
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площині проекцій фронтальна проекція /2 фронталі була перпендикулярною 
до фронтальної проекції а2 прямої. Реалізацію побудови показано на рис. 2.18. 

Рис. 2.18 

Розглянута задача є модулем для розв'язання багатьох задач, а саме: 

• визначення відстані від точки до прямої або побудови сфери з центром у цій
точці та дотичної до прямої;

• побудова точок, симетричних до заданих відносно прямої;

• побудова геометричних фігур, які мають прямий кут із вершиною у цій точці
та стороною на прямій;

• побудова геометричних місць точок, рівновіддалених від двох, трьох, чотирьох
точок і т. Д. 

Розглянемо,наприклад,таку задачу. 

Задано якусь точку Ата пряму а. Знайти відстань від точки А до прямої а.

Алгоритм розв'язання цієї задачі складається з трьQх модулів. 

1. Через точку А провести площину L(h П]), перпендикулярну до прямої а.

2. Знайти точку перетину прямої а та площини L (L П а = К). 

З. Знайти натуральну величину відрізка \АК\.

Реалізацію наведеного алгоритму показано на рис. 2.19.
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Рис. 2.19 

Для площини окремого положення перпендикулярна до неї пряма - також окре
мого положення (на рис. 2.20 - Л(Л2) J../; L(1:1) J.. а).

X-4--------------1------<Q 

.І:1 

/1 

Рис. 2.20 

Перпендикулярність двох площин 

Дві площини перпендикулярні, якщо в одній із них можна побудувати перпенди
куляр до другої площини. Задача побудови площини, перпендикуляр�іої до іншої, 
або перевірки перпендикулярності двох площин базується на модулі' побудови 
перпендикуляра до площини. 
У першому випадку перпендикуляр- доповнюють іншим геометричним елемен
том ( точкою, прямою) для задання площини. Задача має нескінчещ1у множину 
розв' язків. 
У другому випадку слід перевірити належність перпендикуляра r до другої пло
щини (рис. 2.21 ). Якщо r J.. 1: належить площині Л, то 1: J.. Л; якщо r' не належить 
Л,ТОL :::1..,Л. 
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б 

Рис. 2.21 

На рис. 2.22 показано реалізацію перевірки перпендикулярності двох площин 1: 
та Л на комплексному рисунку. З точки А площини Л �роведена перпендикуляр 
r' до площини 1:. Перпендикуляр r'·не належить площині І, тому площини не 
перпещику лярні. 

х лх о 

Рис. 2.22 

Перпендикулярність двох прямих 

Дв.і прямі перпендикулярні, якщо через одну з них можна провести площину, 
перпендикулярну до другої прямої. Задача побудови прямої, перпендикулярної 
до іншої, або перевірки перпендикулярності двох прямих, базується на модулі 

побудови площини, перпендикулярної до прямої. 

У першому випадку пряма належить до побудованої площини. Задача має нескін
ченну множину розв'язків. 

У другому випадку слід перевірити належність прямої площині 1:, перпендику
лярній до другої прямої r (рис. 2.23). Якщо а є 1:, прямі а та r перпендикулярні; 
якщо а' <і!: 1:, то црямі а' та r не перпендикулярні. 
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Рис. 2.23 

Лінії найбільшого нахилу площини 

до площини проекцій 

Лінією найбільшого нахилу площини до площини проекцій називають лінію, пер
пендикулярну до лінії рівня площини (рис. 2.24). 

Площину можна задати лінією найбільшого нахилу, якщо в умові задачі обумов
лено, до якої площини проекцій її проведено .. 

За допомогою лінії найбільшого нахилу можна визначити кут нахилу площини 
до площини проекцій ( кут а. на рис. 2.24 ). 

На рис. 2.25 показано розв'язання такої задачі на комплексному рисунку. Тут В2 
лінія найбільшого нахилу площини �(ЛАВС) до площини П1, а кут а, її нахилу 
до П1 є кутом нахилу площини �(ЛАВС) до площини П1. 

Рис. 2.24 Рис. 2.25 
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2.2. Способи перетворення комп.пексного рисунка 

За двома проекціями геометричного образу визначають його форму та положення 
в цросторі. Однак розв'язання позиційних та метричних задач ускладнюється, як
що образ займає загш�ьне по11оження відносно площин проекцій. Для спрощення 
розв'язання задач потрібні додаткові проекції, що відображають образ в окремих

положеннях. 

Побудову нових додаткових проекцій за заданими проекціями образу називають 
перетворенням комплексного рисунка. Таке перетворення можна здійснити: замі
ною даної системи площин проекцій новою системою; переміщенням геометрич
ного образу в просторі; зміною напряму проекціювання. 

Розглянемо деякі способи перетворення проекцій образу. 

2.2.1. Спосіб заміни площин проекцій 

Особливістю способу заміни площин проекцій є перехід від заданої системи пло
щин проекцій, в якій відображено образ, до нової системи двох взаємно перпен
дикулярних площин проекцій. Положення самого образу в просторі залишається 
незмінним. Для виконання такого переходу одну із заданих площин проекцій 
замінюють проекціювальною площиною до другої площини проекцій. Зокрема, на 
рис. 2.26, а і б показано перехід від системи площин проекцій П1 ..L П2 до системи 
П1 ..L П4 заміною площини П2 іншою горизонтально-проекціювальною ruющиною 
П4. На комплексному рисунку таку площину задають на площині П1 слідом-про
екцією х1, а перехід можна записати виразом 

П1 П1 
х---х1-· 

П2 ll4 

Обидві системи абсолютно рівноправні. 

z 

Лz 

П2 
х -�---.-0"------

П 1 

у 

а 6 

Рис. 2.26 
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Обидві площини П2 та Іц горизонтально-nроекціЮJJальні, внаслідок чого коор
динати проекцій точки А на ці площини, що фіксують відстані від площини П1., 

однакові (\A:.rA2\ = ІАА1\ = IAtA.r1I). 
fіобудова на комплексному рисунку (див. рис. 2.26, б) проекції точки А в новій 
системі площин проекцій полягає у виконанні таких дій: 
• заданні нової площини проекцій, перпендикулярної до однієї із заданих, її сл.і

до�-проекцією (хі);
• побудові нової проекції точки (At), відстань якої від нової осі \АtА�j_дорівнює

відстані від замінюваної проекц�ї до замінюваної осі \А2ЛJ.
Перетворення, які потрібm> виконува;и в ході розв'язування метричних і позицій
них задач нарисної геометрії, побудовані на елементарнJJх модулях. Розглянемо 
ці модулі. 
Модуль 1. Перетворити пряму загального положення на пряму, паралельну до 
площини проекцій. 
РеалізАцію цього модуля та схему її виконання показано на рис. 2.27. Спроекцію
вавши пряму АВ на паралельну до неї площину П4, отримаємо натуральну вели-
чину відрізка прямої та кут її нахилу до площини П1 .

х П2
П1 

А1 

П1 
В4 

Х1 
П4

П2х 
П1 

/ 
--хІ 

/ 
Х П2 -х П4

П1 
1
П1 

п 

П1 

П4.lП1 П4ІІАВ 

Рис. 2.27 

Модуль 2. Перетворити пряму, паралельну до площини проекцій, на проекцію
вальну. 
Реалізацію цього модуля разом зі схемою її виконання показано на рис. 2.28. Нову 
площину Іц будують перпендикулярно ДО відрізка CD. 
Модуль 1 +2. Перетворити пряму загального положення на проекціювальну. Цей 
модуль складається з двох попередніх модулів, які виконуються послідовно. 
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За схемою модуля 1+2 ро�=ш'язують задачі визначення відстаней: від точки до пря

мої, між двома паралельними прямими, най.коротшої між двома мимобіжними 

прямими; визначення натуральної величини двогранного кута. 

С2 D2 

о 
П2 

х --=------

п, 

Рис. 2.28 

X.!!z_ - X1l1, 
П1 П1 

П4 ..lЛ1 П4 .lAB 

На рис. ·2.29 визначено відстань ІКNІ між двома мимобіжними прямими АВ та CD 

за схемою модуля 1 +2 та побудовано проекції найближчих точок К, N. 

Рис. 2.29 

х П2 -х1 П4._Х2п4
П 1 П1 Пs
1. П41- П1 П411 АВ 
2. Пs.l П4 Пsl_AB
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Першим перетворенням (модуль 1) пряму АВ спроекційовано в пряму, паралель
ну до площини П4, другим - у проекціювальну до площини Пs. Довжина відрізка 
NK перпендикуляра, опущеного з проекції As = Bs прямої АВ на проекцію C5D5 

прямої CD, дорівнює найкоротшій відстані між прямими АВ та CD. 

Модуль З. Перетворити площину загального положення на проекціювальну. 

Схему цього модуля та його реалізацію на комплексному рисунку показано на 
рис. 2.30. Щоб площина І:(ЛАВС} перетворилась на проекціювальну 1:(1:4) віднос
но нової площини П4, площину П4 потрібно побудувати перпендикулярно до гори
зонталей площини 1:. На n4·отримаємо слід-проекцію·l:4 площини 1: та проекцію 
у натуральну величину кута а її нахи.nу до горизонтальної площини проекцій. 

- Х1 

{ П4.lІ1 П4.lL(ЛАВС) 
П4.lh0 -п1 n L
X1.ih1 

Рис. 2.30 

За допомогою цього модуля розв'язують такі задачі: 

• побудова відстаней між точкою та площиною, двома паралельними площи-
нами;

• позиційні задачі знаходження перетину прямої та площини, двох площин.

На рис. 2.31 проілюстровано знаходження відстані МК від точки М до площини
1:(а 11 Ь). ВідрізокМК паралельний до площини П4.

Модуль 4. Перетворити проекціювальну площину'На площину рівня.

Схему реалізації цього модуля та її виконання показано на рис. 2.32. Нову площи
ну П4 будують паралельно до заданої 1:(1:1). На площині П4 отримано натуральну 
величину трикутного відсіку АВС. 
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Н.в.МК 

Рис. 2.31 

� L> П2 ll4 
-- Х1 

П1 

� 
П1 �1 

Н.в.ЛАВС 

Рис. 2.32 

Модуль 3+4. Перетворити площину загального положення на площину рівня. 

Цей модуль складається з двох попередніх модулів, які виконуються послідовно. 
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За схемою модуля 3+4 розв'язують задачі п1Іаніметрії. На рис. 2.33 показано зна
ходження центра К кола, описаного навколо трикутника АВС. 

х _П�2---+-----+-+--+----+-----< О 
П1 

Рис. 2.33 

2. 2. 2. Спосіб плоско паралельного переміщення

Особдивістю способу ІШоскопаралельного переміщення є перенесення образів 
із загального положення в окреме в разі зафіксованої системи площин проекцій. 
Побудови на Іtt>мплексному рисунку базуютьс� на такій властивості: якщо точ
ки будь-якого об'єкта переміщуються у паралельних площинах, то проек:ція цього 
об'єкта на таку площину та кут нахилу об'єкта до неї не змінюються. 

На рис. 2.34 точки прямої АБ переміщуються в площинах, паралельних до П1. 
Горизонтальна проекція прямої АБ та кут а її нахилу до площини П1 залишаю
ться незмінними. Фронтальні проекції точок прямої переміщуються по слідах
проекціях паралельних ІШощин. Наприклад, точка А переміщується у ІШощині 
�, фронтальна проекція точки А2 - по сліду-проекції �2-

На комІШексному рисунку можна, наприклад, зміниш положення горизонтальної 
проекції, а за лініями зв'язку та слідами-прqекціями площин, у яких рухаються 
точки образу, побудувати фронтальну проекцію. 
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Рис. 2.34 

Методом плоскопаралельноrо переміщення розв'язують такі самі задачі, як і ме
тодом заміни площин проекцій. 

На рис. 2.35 реалізовано модуль 1 +2 (перетворення прямої загального положення 
на проекціюваль:ну). Реалізацію модуля 1 (отримання прямої, паралельної.Ііа пло
щини проекцій П2) здійснено переміщенням відносоо площини П1, а реалізацію 
модуля 2 (перетворення прямої, паралельної до площини П2 на горизонтально
про�кціюва,льну пр.яму) - переміщенням прямої щодо площини П2. 

Модуль 1 Модуль2 

= 

В2 

В2 :Ев .2 В2 

А2 :Е� А2 
= 

П2 А2 
о х 

П1 

В1 
А1 

В1 
л1

= 

в1 

Рис. 2.35 

Реалізацію модуля 3+4 (перетворення площини загального положення на площи
ну рівня) показано на рис. 2.36. Площини, відносно яких виконано переміщення, 
було вибрано в тій самій послідовності, що й у попередньому випадку. На рис. 2.36 
визначено натуральну величину трикутного відсіку площини Л(ЛАВС). 
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Модуль і Модуль2 

Л2 

Б2 1:� 

= 

Б2 

1;С 
П2 

2 
х 

П1 

Рис. 2.36 

А2 

2.2.3. Обертання навколо осей, перпендикулярних 
або паралельних до площин проекцій 

С2 д2 

о 

Обертання навколо осей, перпендикулярних до площин проекцій є окремим випад
ком плоскопаралельного переміщення. За такого обертання кожна точка образу 
рухається у площині, паралельній до площини проекцій. На рис. 2.37 проілюстро
вано розв'язання на комплексному рисунку задачі модуля 1 (перетворення прямої 
загального положення на пряму, паралельну до площини проекцій) обертанням 
навколо осі і, перпендикулярної до П1. Кожна точка прямої АВ рухається по колу, 
площина якого паралельна до площини П1. Радіус кола дорівнює відрізку гори
зонтальної проекції прямої від осі обертання і до проекції відповідної точки. На 
рис. 2.37 показано обертання точки А, яка рухається у площині 1:л(1:2

л). 

Перетворенням проекцій способом обертання навколо осей, паралельних до пло·
щини проекцій, користуються для визначення натурал1;,ної величини відсіку пло
щини або для обертання образу відсіку на якийсь кут. 

На рис. 2.38 наведено схему визначення натуральної величини трикутного від
сіку АВС, що займає відносно площин проещ1Jй загальне положення, способом 
обертання навколо його горизонталі - сторони ВС. Щоб площина відсіку зайня
ла у просторі положення, паралельне до площини П1, потрібно повернути точку 
А навколо нерухомої осі - горизонталі ВС таким чином, щоб відстань від точки 
А до горизонталі - радіус обертання Rл точки А було спроекційовано на П1 у на
туральну величину (О1А). Нове положення точки А разом із горизонталлю визна
чає площину суміщення І:(А, h ). Точка А обертається у площині обертання Л(Л1). 
Перетин площини Л з віссю обертання h = і задає центр обертання О точки А. 



л 
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Рис. 2.37 

h=i 

Для побудови натуральної величини такого відсіку на комплексному рисунку 
(рис. 2.39) потрібно: 

• задати вісь обертання h = і; 

• побудувати площину обертання точки А: Л(Л1) 1- h;

• визначити центр обертання О точки А: О = Л П h; 

• знайти натуральну величину радіуса обертання точки А: RA;
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• відкласти вздовж сліду площини обертання Л від проекції 01 центра обертан
ня натуральну величину радіуса обертання RA точки А;

• з'єднати отриману точку А.1 з нерухомими точками :В1, ё\. 

А2 

В2 

П2 
х п, 

В1 = В1 
л, 

Рис. 2.39 

Отримаємо шуканий трикутник А1В1С1. 

h2 = i2
=

L2 

о 

х, 

Якщо відсік необхідно повернути у просторі навколо горизонталі на будь-який 
кут, то можна скористатися методом заміни площин проекцій, спроекціювавши 
коло руху точки А на площину П4, паралельну до площини обертання Л(Лt). 
За допомогою методу обертання навколо лінії рівня можна знайти натуральну 
величину відсіку довільної форми, використавши зовнішню відносно контуру 
відсіку горизонталь або фронталь. 
Використання зовнішньої горизонталі відсіку АВС для знаходження його нату
ральної величини та проекції центру К описаного навколо відсіку кола на ком
плексному рисунку показано на рис. 2.40. У цьому разі центр і радіус о_бертан
ня знаходять лише для однієї точки А. Відповідність між будь-якими точками 

---

площини суміщення з відсіком А1В1С1 та горизо!Італьною проекцією площини 
відсіку встановлюють за допомогою слідів�проекцій площин обертання відповід
них точок (на рис. 2.40 - лt, лf, Л�, Лf), що дає змогу знайти на проекціях точку, 
відповідну будь-якій точці площини суміщення (наприклад, точці К). 
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л� 
Рис. 2.40 

Метод суміщення - це окремий випадок методу обертання навколо осей, пара
лельних до площини проекцій; коли вісь обертання - нульова лінія рівня, а пло
щина суміщення - площина проекцій. 
На рис. 2.41 показано визначення кута q> між слідами площини на комплексному 
рисунку методом суміщення. Для визначення кута q> обертаємо фронтальний слід 
fl площини I.(h0 П/1) навколо горизонтального слідуh0 до суміщення з площиною 
П1. Точка А, що належить нульовій фронталі./°, обертається навколо нульової 
горизонталі h0 у площині обертШІнядл(�f ). Нове положення горизонтальної про
екції А 1 точки А визначається перетином сліду-проекції лt та колом із центром 
у точці збіrу слідів �х і радіусом, що дорівнює на�ній величині відрізка ну
льової фронталі від точки А до �-
На рис. 2.42 проілюстровано розв'язання ооерценої задачі - визначення проекцій 
контуру трикутного відсіку за заданим контуром та розміщенням у площині �
Проекції точок трикутника знайдені з умови їх належності площині за допомо
гою її горизонталей. 
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Рис. 2.41 

Рис. 2.42 
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2.2.4. Спосіб доповняльних кутів 

Положення площини у просторі 
можна визначити за допомогою її 
нормалі. На цій властивості rрун
тується спосіб доповняльних кутів. 
Розглянемо дві задачі. 
Задача 1. Визначити кут q> між пря
мою а та площиною � (рис. 2.43). 
Якщо з довільної _точки А прямої 
а провести перпендикуляр r до пло
щини �, то кут q> можна визначити 
як такий, що доповнює до 90° кут 
'І' між прямою а та перпендикуля
ром r. Якщо отриманий кут 'І"> 90°, 

Рис. 2.43 

то шуканий кут дорівнює 'І" - 90°. Розв'язати таку задачу на комплексному ри
сунку можна будь-яким методом знаходження натуральної величини відсіку пло
щини, наприклад методом обертання навколо лінії рівня - горизонталі площини 
Е>(а П r) (на рис. 2.44 - q> = ал �(h0 П.І°)). 

П2 
О Х---"---+----------1--+---------+-� 

П1 

Рис. 2.44 
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Задача 2. Визначити кут <р між площинами І: та Г (рис. 2:45). 

г 

Рис. 2.45 

Якщо з довільної точки А провести перпендикуляри rта r' відповідно ДО площин L 
та Г, то у площині, яку утворюють перпендикуляри, кут <р буде дорівнювати 180° -'І', 
де 'І' - кут між перпендикулярами r та r'. На комnлексному рисунку (рис. 2.46) 
визначено кут <р між площинами I:(h0 П.f) та Г(h" Пf) за допомогою обертання 
площини 0(rП r'), яку утворюють перпеІЩикуляри, навколо фронталі. 

А.1 

Рис. 2.46 
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Запитання для самоперевірки 

1. Як можна роов'язати задачу перетину двох площ�н, прямої та площини?

2. За яких умов прямий кут проекціюється у натуральну :величину на площину
проекцій?

3. На якому правилі rрунтується теорія перпендикулярності в ортогональних
проекціях?

4. Як визначити натуральну величину відстані від точки до площини, від точки
до прямої?

5. Як перевірити перпендикулярність двох площин, двох прямих?

6. Як визначити лінію найбільшого нахилу площини до площини проекцій?

7. Назвіть мету перетворення комплексного рисунка.

8. Які основні модулі способу заміни площин проекцій? Плоскопарj;ІЛель:�юrо
переміщення?

9. Як знайти натуральну величину трикутного відсіку площини обертанням на
вколо лінії рівня?

10. Які задачі спрощуються у разі розв�я3ування за допомогою доповняльних
кутів?
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Розділ З 

Моделювання кривих ліній 
та поверхонь 

• Криві лінії

• Поверхні

• Розгортки поверхонь

З. 1. Криві лінії 

3.1.1. Загальні відомості 

Криві лінії широко- застосовують у різних галузях техніки. 

У нарисній геометрії криву лінію (криву) прийнято розглядати як траєкторію руху 
точки. Така лінія неперервна. Крива лінія може бути межею поверхні виробу чи 
лінією ·перетину двох поверхонь, а також бути графіком якогось експерименту 
тощо. 

Криву називають плоскою, якщо всі її точки належать одній площині. Криву, точ
ки якої не належать одній площині, називають просторовою. Коло та гвинтова 
лінія є відповідно прикладами плоскої та просторової кривих ліній. 

Напрям руху точки у кожному положенні можна визначити дотичною прямою 

(дотичною) t у даній точці М кривої лінії т. Зі зміненням положення дотичної 
змінюються локальні характеристики кривої, тобто її характеристики на нескін
ченно малій ділянці околу точку кривої. Локальні властивості кривих вивчає 
диференціальна геометрія. Наближено деякі з таких характеристик можна ви
значити графічно. 

Дотична t до кривої ту точці М займає граничне положення січної MN, коли точ
ка N уздовж кривої т наближається до точки М. Нормаль п до кривої ту точці М
належить площині кривої та перпендикулярна до дО'QfЧНОЇ t (рис. 3.1 ). 

п 

Рис. 3.1 

Криву називають z
дотична.Швидкіq 
в околі точки М кр 
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Криву називають mадкою (регулярною), якщо у кожній її точці існує тільки одна 
дотична. Швидкість змінення кута суміжності між двома положеннями дотичних 
в околі точки М кривої т характеризує кривину К кривої т у точці М. Кривину 
К кривої вимірюють радіусом R кола кривини, проведеного через точку М та 
дві нескінченно близькі до ш,ого точки. Кривина К є величиною, оберненою до 
радіуса R.

Криву називають за?Сономірною, якщо вона формується за певним законом, і не

закономірною, якщо вона формується емпірично. 

Закщюмірні криві лінії можна задавати креслеником і аналітично - рівнянням, 
а незакономірні - лише креслеником. 

Закономірні криві лінії поділяють на алгебричні, задані в декартових координатах 
алгебричними рівняннями, та трансцендентні, задані неалгебричними рівняннями. 

Порядком алгебричної кривої називають степінь її рівняння. 

Геометрично порядок плоскої алгебричної кривої можна задати кількістю точок 
її перетину з прямою, просторової кривої - кількістю точок її перетину з пло
щиною. 

Ортогональні проекції кривих є кривими того самого чи нижчого порядку. 

Незакономірну криву, як правило, задають або таблицею координат її точок, або 
креслеником - початковою кривою. 

Знаходження аналітичних залежностей, які точно чи наближено відповідають зна
ченням функцій у точках незакономірної кривої, - одна із задач геометричного 
моделювання технічних процесів та :виробів. 

Якщо знайдена аналітична залежність точно відповідає табличним даним точок 
кривої, то маємо задачу інтерполяції функцій; якщо ж вона наближається в межах 
заданої точності - задачу апроксимації кривої. 

Інтерполяція дає змогу визначити наближені значення функцій у точках, що ле
жать між заданими табличними. Для знаходження значень функції найчастіше 
використовують поліноміальні залежності. У цьому разі аналітична функція, що 
її використовують для інтерполяції, має вигляд 

F(x) =ао+ а1х + ... + rіпХп, 

де ао, а1, ... , ап ·- коефіцієнти полінома, п - степінь полінома ( ціле додатне число). 

Залежно від вимог моделювання використовують різну кількість членів поліно
ма - вузлів інтерполяції, щоб забезпечити таку інтерполяцію: 

• два вузли - лінійну (рис. 3.2);

• три вузли - поліномом другого степеня (квадратичною параболою) (рис. З.З);

• чотири вузли - поліномом третього степеня (кубічною параболою).
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Y;,F(x) 

Аз 

Уо У1 У2 Уз 

Хо Х1 Х2 Хз 
х 

Рис. 3.2 

Y;,F(x) 

А 
F(x) = а0 + а1 х + а2х2 

Ао 
А2 

Хо Х1 Х2 
х 

Рис. З.З 

У загальному вишщ'І<у через ( п + 1) вузлів інтерполяції можна провести криву, 
яка відповідає єдиному поліному (рис. 3.4) . 

• 

Y;,F(x) 
F(x) As

Аб 

Ао 

Уо Yi У2 Уз У4 Ys Ув 

Хо Х1 Х2 Хз Х4 Х5 Х5 
х 

Рис. 3.4 

Для інтерполяційних пQліномів використовують інтерполяційні формули Лагран
жа, Ньютона, Стірлінга, Бесселя, Ерміта й інші. 
Одним із поширених методів обробки дискретно заданих кривих є інтерполяціа 
кубічними сплайнами. 
Сплайн-інтерполяція. моделює форму пружної осі гнучкої пружної рейки� що про
ходить через усі вузли інтерполяції. Ділянки між вузлами відповідають графіку 
полінома третього степеня (кубічної параболи), 
Інтерполяцію дискретних значень функції поліномами та сплайнами реалізовано 
в пакеті MathCAD. 
Апроксимацію функцій та початкових технічних кривих широко застосовують 
у геометричному моделюванні виробів; вона базується на наближеній рівносrі 
табличних даних і даних, що випливають з аналітичної залежності. Процедуру 
апроксимації можна реалізувати безліччю способів, які залежать від виду аналі
тичної залежності. 
Зокрема, на практшtі mи:pot<o використовують апроксимацію кривих методом

Безьє, в основу якої покладено апроксимацію многочленами Бернштейна. Ці мно
гочлени рівномірно сходяться до апроксимованої функції зі збільшенням кількQ
сті членів. Метод кривих Безьє широко застосовують у комп'ютерній графіці для 
побудови гладких довільних кривих. 
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У практиці літакобудування найуживанішим є спосі0 кривих другоrо порядку, 
що зумовлено їх пр9стотою та наочністю, �рУ,Чністю та передбачу:е;щістl() їх фор
моутворення. 
:Криву другого порядку, як пращшо, задають трьома точками (початковою, проміж
ною та кінцевою) та двома дотwшими (у початковій і кінцевій точках), що форму
ють п' ять геометричних умов визначення кривої другог_о порядку (рис. 3.5). 

Дщичніу початковій (А) та кінцевій (С) точках задають точкою їх перетину В,

яку називають вершинщо. 1;'01;1ку Е називають проміжцою. Її задають пере·rином 
медіан,и BD трикутника АВС за допомогою спеціального коефіцієнта 

f= DE_ 
DB 

Коефіцієнт f називають дискримінантом кривої другого поряд'І(у. За ним можна 
визначити до якого типу кривих другого порядку належить дана крива. Наприк
лад, у разіf < 0,5 крива є частиною елііІса;f = 0,5 - частиною nараболи;f > 0,5 -
частиною гіперболи. 
Дискримінант характеризує опуклість кривої. У літакобудуванні ди-скримінант 
стандартизовано в проміжку 0,3-0,4. 

Якщо криву задано таким способом, то на кресленику можна побудувати достат
ню кількість її точок або знайти рівняння кривої 'У вю;ляді 

у
= F(x) та х = F1(y). 

Задані конструктором контури перерізів агрегатів апроксимують первинною 
кривою, замінюючи їх однією або декількома спряженими між собою кривими 
другого порядку (рис. 3.6). Отриманий контур називають обводом, а точки стику 
кривих - вузлами обводу. 

у 

Хл 

А Хс 

Будівельна горизонталь 
+--'---"-'--'----"-----..__...__х 

Рис. 3.5 Рис. 3.6 

Одержаний обвід має гладкість першого порядку, оскільки має спільні дотичні 
у вузлах обводу. Якщо у вузлах обводу криві мають однакові радіуси кривини, 
то такий обвід називають обводом другого порядку гладкості. 
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3.1.2. Проекціювання кола 

Ортогональні проекції кривих являють собою криві того самого чи нижчого по
рядку. 
Розглянемо проекціювання кривих на прикладі кола. Можливі три положення 
кола відносно площин проекцій. 
1. Коло належить площині рівня. У такому разі на одну з площин проекцій коло

проекціюється у натуральну величину, на інші - відрізками прямої, що дорів
нюють діаметру кола, на сліди-проекції площини рівня.

2. Коло належить проекціювальній площині. На одну з площин проекцій коло
. . . .. f u • • • проекцпоється вщр1зком прямш, якии доршнює д�аметру кола, на слщ-проек-

цію проекціювальної площини, на інші - еліпсами, проекції головних осей яких
відповідають спряженим діаметрам кола. Велика вісь еліпса дорівнює діаметру,
а мала - проекції діаметра кола, що проекціюється у натуральну величину на
слід-проекцію проекціювальної площини (рис. 3.7).

z 

Спряжені діаметри 

х 

у 

Рис.3.7 

Зауважимо, що кожну точку еліпса (проекції кола) можна визначити з умови 
її належності nлощині кола, побудувавши будь-яким методом натуральну ве
личину відсіку площини·з колом (наприклад, замінивши площини проекцій). 
Така процедура потребує значних графічних побудов. 
На практиці, як правило, використовують інший метод побудови еліпса за дво
ма головними осями, що базується на афінному розтягуванні та стисканні двох 
кіл, діаметри яких - відповідно велика та мала осі еліпса. Таку побудову пока
зано на рис. 3.8. 
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З. Коло належить площині загального положення. Коло проекціюється на всі пло
щини проекцій еліпсами, великі осі яких розташовані на лініях рівня площин, 
а малі - на відповідних лініях найбільшого нахилу площини загального поло
ження. Довжина малої осі для кожної проекції являє собою довжину проекції 
відрізка, який нале)J(ить площині кола та дорівнює його діаметру. Можна, на
лриклад, замінити площини проекцій (див. модуль 1 або З, підрозділ 2.2), що 

зводить задачу до попередньої (рис. 3.9). 
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Рис. 3.9 



66 Розділ .З.. Моделювання кривих ліній та поверхонь 

3.2. Поверхні 

Будь-який геометричний об'єкт вважають заданим на комплексному рисунку 
(кресленику), якщо за таким зображщшям можна визначити кожну його точку. 
Для деяких об' єктів достатньо задати на кресленику якісь їх точки. Наприклад, 
пряму можна задати двома її точками, площину - трьома. 
У нарисній геометрії, відповідно· до потреб інженерної практики, поверхню за
дають кінематичним способом як послідовність положень твірної лінії, яка рухає
ться у просторі за певним законом. Закон руху твірної можна задати напр.я.мнu.ми

елементами, відносним положенням твірної до напрямних елементів та функцією 
її змінення в будь-який момент ·руху. Сукупність геометричних елементів та

умов, необхідних і достатніх для задання noвepX'fti, називається її визначником.

Визначник кінематичної поверхні складають: 
• твірна;
• напрямні елементи, які задають його геометричну частину;
• умови змінення положення та форми твірної під час руху, які задають його ал-

горитмічну частину.
Сукупність положень твірної складає лінійчатий каркас поверхні. Така поверхня 
неперервна. 
На рис. 3.1 О показано кінематичну поверхню 1:, утворювану рухом кривої другого 
порядку т вздовж напрямних п, І, і. Напрямна/ не входить до складу поверхні. 

• 

і І: 

Рис.3.10 
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Закон змінення твірної можна задати графіком або функцією/=/ ( [) змінення її 
графічного дискримінанта/= DE/DB. 

Умовний запис визначника складається з геометричної частини І:(п, l, і) й алго
ритмічІJоЇ частини [т n п, т n і,/=/([)]. 

Поверхню можна задати на,комплексному рисунку проекціями елементів її ви! 
значника. 

Якщо розглядати поверхню як сукупність точок, координати яких задовольняють 
задане рівняння (алгебричне чи трансцендентне), то її можна задати як креслени
ком, так і рівнянням. 

Якщо рівняння поверхні F(x, у, z) = О є алгебричним степеня п, то.поверхню нази
вають алгебричною п-го порядку. Графічно порядок такої поверхні залежить від 
порядку кривої її перетину з довільною площиною. 

Будь-яку поверхню можна задати каркасом, тобто сукупністю її ліній. Наприклад, 
сферу можна задати сукупністю її паралелей та меридіанів. Таке задання може 
бути повним, коли лініями каркаса можна визначити кожну точку поверхні, або 
неповним, якщо точки на поверхні визначаються тільки на заданих лініях каркаса. 
В останньому випадку поверхню називають топографічною (рис. 3.11 ), і точки на 
ній поміж лініями каркаса визначаються наближено методом інтерполяції. 

У наступних підрозділах розглянемо поверхні деяких видів. 

Рис. 3.11 

- --
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3.2.1. Лінійчаті поверхні 

Лінійчатою називають поверхню, утворену рухом прямої лінії. Такі поверхні поді

ляють на розгортні та нерозгортні. До розгортних відносять поверхні, які можна 

розгорнути на площину без розривів і складок. Суміжні твірні таких поверхонь пе

ретинаються чи паралель:ні. Якщо ці твірні мимобіжні, то поверхня нерозгортна.

Розгортні лінійчаті поверхні . · 

1. Цш�індрuчна поверхня (циліндр) І: формується рухом прямолінійної твірної/,
яка в усіх своїх положеннях паралельна до якоїсь прямої і та перетинає задану
напрямну т - криву лінію (рис. 3.12', а). Визначник такої поверхні має вигляд

І:(т, і), U 11 і, z n т ]. 

Для отримання комплексного рисунка поверхні зображують її напрямні еле

менти, а кожну точку можна визначити за допомогою алгоритму формування 

повер�ні (рис. 3.12, б). 

а б 

Рис. 3.12 

2. Конічна поверхня (конус) Л формується рухом прямолінійної твірної/, яка в усіх
своїх положеннях перетинає напрямну лінію т та проходить через нерухому
точку S (рис. 3.13, а).

Таку поверхню можна задати визначником

· л(т, S), un т, І=> S].

На рис. 3.13, б зображено комплексний рисунок конічної поверхні та побудову 
проекцій точки, яка належить цій поверхні. 

Для більшої наочності креслеників поверхонь можна зображувати їх контурні 
твірні (рис. 3.14). 

Торсична повер. 
:каєгься в усіх 
звороту (рис. 

Циліндричні, коні 
них поверхонь. 1m 

Нерозгортні лін 

Поверхня І: з п.,1ст 

І уздовж двох напр 
паралельна до стаJ 



поверхні поді

r,:mі, які можна 

х поверхонь пе

ІЯ нерозгортна. 

ІІі:йної твірної l,

ретинає задану 

)хні має вигляд 

і аапрямні еле

� формув�ння 

ірноі І, яка в усіх 

через нерухому 

)хні та побудову 

вати їх контурні 
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s 

а 

Рис. 3.13 

3. Торсична поверХІlЯ (торс) 0 формується рухом прямолінійної твірної l, яка доти
кається в усіх своїх положеннях якоїсь просторової кривої, що зветься ребром

звороту (рис. 3.15). Визначник торса має вигляд

...._Jlll-,.�---� S1 

І 21 

Рис. 3.14 

0(т), [l-l'm] . 

Рис. 3.15 

Циліндричні, конічні та торсичні поверхні складають групу лінійчатих розгорт-
. ' 

них поверхонь. Інші лінійчаті поверхні є нерозгортними та мають назву скісних. 

Нерозгортні лінійчаті поверхні з площиною паралелізму 

Поверхня І: з площиною парш�елізму формується рухом прямолінійної твірної 
l уздовж двох напрямних ліній т та п (рис. 3.16). Твірна l у всіх своїх положеннях 
паралельна до сталої площини Г - площини паралелізму, або напрямної площини. 

•
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Визначник такої поверхні має вигляд 

L(m, п, Г); [[П т, lП п, 111 Г]. 

,,.-----------+------·+-----

'['' 

т 

Рис. 3.16 

Залежно від форми напрямних т та п виокремлюють поверхні таких видів. 

1. Цш�індроїд - лінійчата поверхня з площиною паралелізму та двома криволіній
ними напрямними. На рис. 3.17 зображено комплексний рисунок такої поверхні
L з площиною паралелізму Г(Г2) та напрямними кривими т та п .

• 

Рис. 3.17 

Фронтальні ЩJ
ризонтальні ЩJ

2. Коноїд - ліній
пряма, а друг.�
дроїда.

Коноїд, у яког
називають пря

Коноїд, у якоn

На рис. 3.18 пс
лікоїда) Л з w
п - гвинтовою

3. Гіперболічний r.
ною паралелізІ

На рис. 3.19 зобр;

ного площиною п 
верхня формуЄТІ�І 
П2. Така поверхш 
є площина Г - т 

т 

31 
Рис. 3.18 



аких видів. 

�ома криволіній
)К такої поверхні 
ап. 

• 
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Фронтальні проекції твірних паралельні до сліду Г 2 площини паралелізму Г. Го
ризонтмьні проекції твірних будують з умови їх перетину з напрямними т та п. 

2. Коноїд - лінійчата поверхня з площиною паралелізму, одна з напрямних якої
пряма, а друга - крива. Коноїд можна розглядати як окремий випадок цилін-
дроїда.
Коноїд, у якого напрямна пряма перпендикулярна до площини ,паралелізму,
називають прямим.
Коноїд, у якого напрямна крива - гвинтова лінія, називають гелікоїдом.
На рис. 3.18 показано побудову комплексного рисунка коноїда (прямого ге
лікоїда) Л з площиною паралелізму П1, напрямними т - прямою лінією та
п - гвинтовою лінією. Лінія т перпендикулярна до площини паралелізму П1. 

3. Гіперболічний параболоїд, або «скісна площина» - лінійчата поверхня з площи-
ною паралелізму, обидві напрямні якої - прямі лінії.

На рис. 3.19 зображено комплексний рисунок гіnерболічного параболоїда 0, зада
ного площиною паралелізму П2 та напрямними мимобіжними прямими т і п. По
верхня фqрмується рухом твірної І уздовж прямих т та п паралельно до площини 
П2. Така поверхня має ще одну сім'ю твірних q, для яких площиною паралелізму 
є площина Г - площина паралелізму напрямних т та п. 

• 

х о 
12 

71 
х о 

11 =

\ 
n1

31 
Рис. 3.18 Рис. 3.19 
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Друга назва поверхні <<скісна площина» поширена у техніці, тому що в окремому 
випадку, коли напрямні т та п перетинаються, твірна l відтворює площину. 

Поверхня з напрямною поверхнею

Принцип формування поверхні рухом твірної, яка в усіх своїх положеннях пара

лельна до сталої площини, може бути поширений на побудову поверхні рухом

твірної, яка в усіх своїх положенням паралельна до відповідних твірних напрям

ної поверхні. 

Розглянемо утворення похwюго гелікоїда (рис. 3.20). 
• 

г 

41 

Рис. 3.20 

Похилий гелікоїд 1: - лінійчата поверхня, що формується рухом пряr.;�олінійної 
твірної / уздовж двох напрямних - гвинтової лінії п та її осі і. Твірна l у всіх своїх 
положеннях паралельна до відповідних твірних напрямного конуса Г. Визначник 
поверхні складається з гвинтової лінії п, осі і та напрямного конуса Г. 

3.2.2. Повер 

Поверхнею оберт

ню, утворену обе 
навколо нерухо11 
ні. Геометричпу, 
кої поверхні 1: за 
1- L(i, l), а алгоJ
обертання [/ (J 1].

На поверхні ooei
значають дві сім

• trаралелі, що

НОЇ у ПЛОЩИЦ 

до осі обертав

• мер.идіани - ,
ном поверхні с
що проходять

Паралелі та мер 
під прямим куrо. 

верхні неперерВІ 

Паралель найбu 
ють екватором, 1 
НОЮ або полюсом 

Площину, що IIJX) 
тання та утвоn,ю 
меридіанною. Пє 
метрична відноо 
ної площини. 

Поверхню оберт: 
що перетинає віє 

Меридіан поверJ 
так званих геоде:, 

Якщо вісь повер, 
меридіан у фрон 

На рис. 3.21 зо61
ридіаном якої є 
поверхні визначс 

Поверхні, які наі 



що в окремому 
сплощину. 

ложеннях пара
поверхні рухом 
rвірних напрям-

і JІРЯМОЛінійної 
рна / у всіх своїх 
rca Г. Визначник 
vсаГ. 

3.2.2. Поверхні обертання 

Поверхнею обертання називають поверх
ню, утворену обертанням будь-якої лінії 
навколо нерухомої прямої - осі поверх
ні. Геометричну частину визµачника та
кої поверхні :Е задано віссю і та твірною 
l - :Е-(і, [), а алгоритмічна- алгорит�ом 
обертання [/ u і]. 
На поверхні обертання, як правило, ви
значають дві сім'ї ліній: 
• паралелі, що утворюють точки твір

ної у площинах, перпендикулярних
до осі обертання;

• мер.идіани - лінії, утворені перети
ном поверхні обертання площинами,
що проходять через її вісь.

Паралелі та меридіани перетинаються 
під прямим кутом та утворюють на по-. 
верхні неперервний сітчастий каркас. 
Паралель найбільшого радіуса назива
ють екватором, найменшого - горлови
ною або полюсом поверхні. 
Площину, що проходить через вісь обер
тання та утворює меридіан, називають 
меридіанною. Поверхня обертання си
метрична відносно будь-якої меридіан
ної площини. 

3.2. Поверхні 73 

Рис. 3.21

Поверхню обертання J{азивають закритою, якщо меридіан є замкненою кривою, 
що перетинає вісь обертання у двох точках. 
Меридіан поверхні обертання - найкоротша лінія на поверхні. Він належить до 
так званих геодезичних ліній поверхні, що є анаJіогами прямих ліній на площині. 
Якщо вісь поверхні обертання паралельна до фронтальної площини проекцій, то 
меридіан у фронтальній площині називають zоловним. 

На рис. 3.21 зображено комплексний рисунок поверхні обертання, головним ме
ридіаном якої є твірна[, горловиною - паралель т. За допомогою паралелі а на 
поверхні визначено точку А. 
Поверхні, які найчастіше використовують у техніці, наведено в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1. Поверхні, що їх найчастіше використовують у техніці 

Назва та наочне зображення. 
Визначник поверхні 

Еліптичний циліндр 
( нормальний переріз - еліпс) 

0(m, і) 

[ZП т, ІІІ і] 

Циліндр .оберт.ания. 

ц1, і); [l о і, Z'II iJ, 

і - вk.ь оберта1шя 

Конус обертання 
л(z, і), [І� і, 1 n і], 

і - вісь обертання 

іІ 

Їj 

Зображення обрису поверхні. 
Побудова точок на поверхні 

Сз 



7 

�

г· 

Назва та наочне зображення. 
Визначник поверхні 

Сфера 
0(М, О, R); ОМ= R 

Тор 
Л(/, і),. [І u і], 
і - вісь обертання, І - коло 

Гіперболоїд однопорожнинний 
І:.( 1, і); [І о і], 
і - вісь обертання, / - rіпербола 

Коноїд 
0(/, т, п, І:.); [/П т, zn п, ІІІ І:.] 

3.2. Поверхні 75 

Зображення обрису поверхні. 
Побудова точок на поверхні 

; 
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З.З. Розгортки поверхонь 

У ході виготовлення виробів з листового матеріалу необхідною технологічною 
операцією є розгортка поверхні виробу. 

Розгорткою поверхні називають плоску фігуру, яку отримують після суміщення 
поверхні з площиною. 

Сумістити з площиною без розривів і складок можна тільки розгортні поверхні: 
циліндр, конус, торс. Нерозгортні поверхні можна розгорнути на площину лише 
наближено, тобто одержати наближену �викрійку� такої поверхні . 

• 
Розгортка поверхні має такі основні властивості. 

• Кожній точці розгортки відповідає єдина точка поверхні.

• Довжина дуги будь-якої лінії на розгортці дорівнює довжині дуги відповідної
лінії на поверхні.

• Прямій лінії на розгортці відповідає на поверхні або пряма, або геодезична лі
нія. Геодезичною ліцією на поверхні називають найкоротшу лінію між двома
точками на поверхні. Наприклад, на циліuдрі геодезичною є гвинтова лінія.

• Кут між двома лініями на розгортці дорівнює куту між відповідними лініями
на поверхні. Паралельним прямим відповідають паралельні прямі.

• Площа, яка обмежена замкненою лінією на розгортці, дорівнює площі, що об
межена відповідною лінією на поверхні.

З.З. 1. Розгортки багатогранників 

Розгортка багатогранника являє собою сукупність багатокутників - граней бага
тогранника, для яких зазначено порядок їх з' єднання ( склеювання) по сторонах 
та вершинах для того, щоб отримати даний багатогранник. 

На рис. 3.22 показано побудову розгортки піраміди. Розгортка складається із су
купності граней у натуральну величину - трикутників. Натуральна величина 
кожної грані визначена за її трьома сторонами. Натуральні величини ребер nіра
міди знайден<> способом плоскопаралельного переміщення. 

На рис. 3.23 показано побудову розгортки прямої призми. Розгорткою її бічної 
поверхні є прямокутник, одна зі сторін якого дорівнює периметру основи призми, 
а друга - висоті призми. Показано також побудову на розгортці лінії перерізу 
1', 2', З' призми площиною. 

На рис. 3.24 пш 
бом нормально

Перетинаємо п 
натуральну ве.п 
у пряму 1'- 2'
даємо на них ВІ.

ребер: А1' = А2 
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Рис. 3.22 
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Рис. 3.23 

На рис. 3.24 показано побудову розгортки бічцої поверхні похилої призми спосо
бом нормального перерізу. 

Перетинаємо призму площиною �(�2) перпендикулярно до її ребер. Знаходимо 
натуральну величину отриманого перерізу 1-2-3 та розгортаємо його периметр 
_ пряму 1' - 2'- 3'-1'. У точках 1', 2', 3', 1' проводимо нормалі до прямої та відкла
..1аємо на них відрізки, що дорівнюють натуральній величині відрізків відповідних 
ребер: А1' = А212, В2' = В222, СЗ' = С2З2. 
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1' 
1 

2' 
1 

Рис. 3.24 

1' 2' 1' 

·л А 

Якщо ребра призми - прямі загального положення, то треба спочатку знайти їх 
натуральну величин� 

На рис. 3.25 показано побудову розгортки похилої призми способом послідовного 
розгортання її граней. 

В1 

Рис. 3.25 
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3.3.2. Розгс 
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де R - радіус 04 

Лінію будь-яко 
могою твірних 
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Іатуральні величини граней залежа,ь від способу обертання навколо лінії рівня. 
призму розташовуємо таким чином, щоб її ребра були паралельні до пло

ІІІИНИ П2, а основа - паралельна до П1. Обертаючи грані призми навколо ребер, 
аідовно будуємо за відповідними сторонами грані призми у натуральну вели

wну. Сукупність граней являє, собою розгортку бічної поверхні призми. 

3.3.2. Розгортки кривих поверхонь 

Розгортки розгортних поверхонь 

:;mгортка відсіку цw�індра обертання визначається периметром його основи та 
811Сотою відсіку циліндра (рис. 3.26). 

В2 
,., � В' 

C2=D2/ : ............ .1У С' ,/ 
l 

А2 / І"-._ 

! � 

42 32 
22 12=1' 

-

52 62 72 82 2' З' 4' 5' 6' 7' 8' 1' 

rtd 

Рис. 3.26 

Розгорткою поверхні відсіку конуса обертання є сектор, кут якого а дорівнює 

fx360°,

де R - радіус основи, а/ - твірна відсіку конуса (рис. 3.27). 
Лінію будь-якого перерізу поверхні можна побудувати на їх розгортках за допо
могою твірних (див. рис. 3.26, 3.27). 



80 Розділ З. Моделювання кривих ліній та поверхонь

1' 

41 

Рис. 3.27 

8' 

6' 

Для всіх інших кривих розгортних поверхонь, як правило, будують наближені 
розгортки за допомогою вписаних у поверхню чи описаних навколо них багато
гранних поверхонь. 
Основи відсіків кривих поверхонь замінюють вписаними чи описаними багато
кутниками, з вершин яких будують твірні поверхонь, що розгортуються. Розгорт
ку вписаного чи описаного багатогранника вважають наближеною розгорткою 
кривої поверхні. 
Як приклад на рис. 3.28 наведено побудову розгортки поверхні похилого еліптич
ного циліндра за допомогоІQ вписаної в нього призматичної поверхні. Методику 
побудови розгортки такої призматичної поверхні розглянуто в підрозділі 3.3.1 
(д�в. рис. 3.25). Розгортка циліндра являє собою сукупність граней призми. Оче
видно, що точність такої розгортки збільшується зі зростанням кількості граней 
призми. 

Умовні розгорn 

Умовні розгортки 
тин розгортних пс 
Розглянемо прию 
муючи її частина111 
Розіб'ємо поверхв 
ціювальних плоЩІ 
Апроксимуємо ко; 
між площинами 1: 
тином сфери - та 
І, П, ІІІ (рис. 3:29. 
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Рис. 3.28 
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Умовні розгортки нерозгортних поверхонь («викрійки») 

Умовні розгортки нерозгортних поверхонь будують як сукупність розгорток час
тин розгортних поверхонь, якими апроксимують нерозгортну поверхню. 

Розглянемо приклад побудови умовної роз�ортки сферичної поверщі, апрокси
муючи її частинами циліндричних поверхонь. 

Розіб'ємо поверхню сфери на рівні частини за допомогою горизонтально-проек
ціювальних площин :І:, :І:', ... (рис. 3.29, а). 

Апроксимуємо кожну таку частину прямим круговим циліндром. Такий циліндр 
між площинами :І: та :І:' можна задати напрямною І, ІІ, ІІІ, IV - меридіанним пере
тином сфери - та твірними 11', 22', 33' - дотичними до паралелей сфери в точках 
І, П, ІІІ (рис. 3.29, б). 
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Будуємо розгортку такої циліндричної поверхні (рис. 3,29, в). Приєднуючи до цієї 
розгортки умовні розгортки частин сфери, що залишаються, отримуємо умовну 
розгортку( «викрійку») поверхні сфери. 

' 
І 

а б 

Рис. 3.29 

IV 

в 

Як апроксимувальну поверхню часто використовують багатогранник, гранями 
якого є трикутники. Такий метод називається тріангуляцібю. · 

На рис. З.ЗО, а зображено коноїд 0(а, k, 1:). Напрямними коноїда є пряма а(а1, а2) 
та коло k(k1, k2), площиною паралелізму 1:(1:t) - фронтальна площина. Поверхню 
замінюють багатограннИКО!\f із трикутними гранями 7-8-;-6, 6-7-5, ..... Плоскопа
ралельним переміщенням визначають сторони трикутників 6-7, 4-5, ... .

Побудову умовної розгортки (рис. З.ЗО, б) починаємо з прямої а, яка проекціюєть
ся на площину П1 у натуральну величину та заміщається на розгортці відрізком 
прямої у натуральну величину. 

Будуємо вісь симетрії 9-8 і трикутники 6-7-8, 7-9-10 і т. д. Трикутники послі
довно з'єднуємо. 

На рис. З.ЗО побудовано половину умовної розгортки. 

6-1

4-5

� 

9' 
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Запитання для самоперевірки 

1. Як задати криву на комплексному рисунку ?

2. Що таке інтерполяція функцій? Апроксимація кривих ?

З. Побудуйте коло заданого радіуса в проекціювальній площині, у площині рівня.

4. Які існують способи задання поверхні?

5. Як задають визначник поверхні? Із чого він складає·ться?

6. Яку поверхню вважають розгортною?

7. Які поверхні називають лінійчатиl"Іи?

8. Наведіть приклади лінійчатих розгортних і нерозгортних поверхонь.

9. Як утворюються поверхні обертання? Наведіть приклад визначника такої по-
верхні.

10. Якими властивостями характеризуються розгортки поверхонь?

11. Які бувають розгортки?

12. Як побудувати розгортки прямої призми та циліндра? Похилої призми та ци-.
ліндра? Прямого та похилого конуса? Умовні розгортки кривих поверхонь?

Розділ 4 
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Розділ 4 

Алгоритми розв'язання задач 
перетину поверхонь площинами, 
прямими та між собою· 

+ Перетин поверхні з площиною

+ Перетин прямої та поверхні

+ Взаємний перетин поверхонь

4. 1 . Перетин поверхні з площиною

Перетин поверхні з площиною являє собою лінію, форма якої залежить від форми 
поверхні та взаємного розташунку площини та поверхні (рис. 4.1 ). Така лінія має 
назву перерізу. Переріз визначається м�ожиною точок перетину ліній щшерхні 
та заданої січної площини. 

Еліпс 

• 
Гіпербола 

Рис. 4.1 

Багатогранники перетинаються площиною по багатокутнику, вершини якого -
точки перетину ребер багатокутника із січною площиною. 
Криві поверхні в загальному випадку перетинаються площинами по кривих лі
ніях. Так, перерізами поверхонь другого порядку є криві другого порядку або 
образи їх виродження. 
На комплексному рисунку знаходження точки перетину будь-якої лінії з пло
щиною спрощується, якщо задано площину окремого положення. Якщо задано 
площину загального положення, то її можна перетворити на проекціювальну за 
допомогою перетворення проекцій. 
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Розглянемо алгоритм розв'язання задачі побудови перерізу у випадку, коли січна 
площина проекціювальна. 
1. Визначити форму лінії перерізу поверхні площиною в просторі.
2. Визначити форму проекцій лінії перерізу.
З. Визначити проекції характерних точок шуканої лінії:

• точок, що проекціюютьея на обриси проекцій поверхні (точок видимості);
• точок, за якими можна графічно побудувати всю лінію: для багатокутни

ка - вершини, для еліпса - кінці спряжених діаметрів, для параболи та гі
перболи - вершини й кінці найбільшої хорди.

4. Побудувати, якщо треба, проміжні точки та з'єднати всі точки з урахуванням
видимості.

Проміжні точки можна будувати проекціюванням або графічним способом за 
характерними точками. 
На рис. 4.2 наведен_? приклад розв'язання задачі побудови лінії перерізу поверхн:-іі 
сфери січною площиною ЦІ:2). 

Межа видимості 

d 

Рис. 4.2 
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Лінією перерізу є коло діаметром d проекції перерізу: фронтальна - відрізок 
прямої А2В2, що збігається зі слідом-проекцією 02, горизонтальна та профіль
на - еліпси, великі осі яких дорівнюють діаметру d.

Видимість на горизонтальній проекції залежить від точок К та Т, які належать ек
ватору 1, на профільній - Н та Р, щ� належать меридіану т, паралельному до Пз. 
На рис. 4.3 показано побудову лінії перерізу конуса площиною 0(02), яка перети
нає всі твірні конуса. Лінія перерізу являє собою еліпс з осями АВ та CD. Фрон
тальна проекція еліпса - відрізок прямої А2В2, що збігається зі слідом-проекцією 
02 площини 0, а горизонтальна та фронтальна - еліпси. 

Проекція еліпса 

Осі:'А 1В1 <АВ 
C1 D1

= CD 

Н. в. еліпса 

Осі: А4В4
= АВ, C4D4 

= CD 

Проекція еліпса - пряма лінія 
А2В2= АВ 

Рис.4.3 

Точки К3 та Т 3 -

межі видимості 

Осі: А3 В3< АВ 
C3D3

= CD 

Переріз у натуральну величину побудовано заміненням площин проекцій. 
Лінію перерізу будь-якої поверхні площиною загального положення можна 
побудувати за допомогою перетворення площини загального положення на 
проекцію вальну. 
Проекція шуканої лінії перерізу в новому положенні збігається зі слідом-про
екцією площини. Задачу знаходження лінії перерізу розв'язують так само, як 
у вже розглянутих випадках. Розв'язок проекцюється у попередню систему пло
щин проекцій. 
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На рис. 4.4 наведено розв'язок задачі перетину поверхні сфери з площиною за
гального положення L(h0 П/1). 

П2 x--- --4'----n'------J....--{,--------�o
П1 

Рис. 4.4 

Лінією перерізу поверхні є коло, яке проекцюється еліпсами на площини проек
цій П1 та П2. Великі осі еліпсів дорівнюють діаметру кола, а розмір малої осі зале
жить від кута нахилу а площини L до площини П1 для горизо:цтальної проекції 
та кута нахилу � площини L до площини П2 - для фронтальної. 
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Проекції лінії перерізу будують заміненням площини проекції П2 на Пt для гори
зонтальної проекції та П1 на Пs - для фронтальної. 
Межі видимості зображень на площинах проекцій П 1 та П2 визначають за допо
могою проекцій F 4, Е4, Ps, Qs тqчок перетину лінії перерізу з проекціями обрисів 
зображень поверхні на додаткові площини проекцій П4 та Пs. 

Для площини загального положення як площини перерізу поверхні перетворен
ня проекцій можна не застосовувати, якщо задана поверхня є проекціювальною 
відносно площини проекцій. У цьому разі відповідна проекція лінії перерізу збі
гається зі слідом-проекцією поверхні. Проекції лінії перерізу, яких немає, можна 
побудувати за точками, використовуючи умову належності цієї лінії до січної 
площини. 

На рис. 4.5 показано побудову лінії перерізу прямої призми січною площиною L. 
Грані призми є проекціювальними площинами відносно горизонтальної площини 
проекцій П1 . Горизонтальна проекція А1В1С1 шуканої лінії перерізу збігається з 
горизонтальною проекцією призми, а фронтальну знайдено з умови належності 
точок А, В, С до січної площини L за допомогою фронталей площини. 

Рис. 4.5 

На рис. 4.6 показано побудову лінії перерізу прямого циліндра січною площи
ною загального положення L. Лінія перерізу являє собою еліпс. Твірні циліндра 
є проекціювальними відносно площини проекцій П1. Отже, горизонтальна проек
ція еліпса збігається з колом - проекцією циліндра на rоризо.нтальну площину, 
а фронтальну проекцію - еліпс - побудовано за точками. Характерні точки 1, 
2 та З, 4 визначають спряжені осі еліпса, а 5, 6 - межі видимості. Будь-які допо
міжні точки можна побудувати з умови їх належності площині L чи графічним 
способом побудови точок еліпса за спряженими осями. 
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Рис. 4.6 

4.2. Перетин прямоїта поверхні 

Точки перетину прямої а з поверхнею r, як і точку перетину прямої а та площи
ни r, визначають за допомогою однакового алгоритму. 

1. Через пряму проводять допоміжну площину Г: а с Г.

2. Знаходять лінію перетину т допоміжної площини Г і заданої поверхні (площи
ни) t: Г П t = т.

З. Знаходять точки (точку) перетину лінії т із заданою прямою: т П а= М, N. 

4. 13изначають видимість відрізків прямої.

Якщо для побудt 
правило, вибира1 

та кривої поверх 
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Якщо для побудови точки перетину прямої з площиною допоміжну площину, як 
правило, вибирають проекціювальною, то для знаходження точок перетину прямої 
та кривої поверхні беруть таку площину, щоб фігура перетину була найпростіша. 
На рис. 4.7 показано схеми розв'язання задачі побудови точок перетину прямої 
а(А, В) з такими поверхнями:, 
• пірамідою - для неї, як для будь-якої багатогранної �оверхні, допоміжну пло

щину Г можна взяти як проекціювальну;
• похилим циліндром - допоміжна площина Г паралельна до твірних циліндра

та перетинає його по твірних;
• конусом - допоміжна площина Г проходить через вершину конуса та перети-

нає його по твірних.

а б 

Рис.4.7 

в 

Твірні перерізу поверхні циліндра та конуса допоміжною площиною проходять 
через точки 1, 2 перетину основи поверхонь з лінією LK перетину допоміжної 
площини з площиною основи поверхонь Л. 
На рис. 4.8 проілюстровw:о побудову точок перетину прямої а з поверхнею приз
ми. Через пряму а проведено допоміжну проекціювальну площину Г(Г 2), яка пе
ретинає призму по трикутнику. Перетин стррін трикутника з прямою а визначає 
точки М та N перетину прямої а з поверхнею призми. 
На рис. 4.9 наведено комплексний рисунок розв'язання задачі побудови точок 
перетину прямої а(А, В) з поверхнею циліндра)::. Через точку В прямої а прове
дено пряму Ь паралельно до твірних циліндра. Прямі а та Ь задають допоміжну 
площину Г(а n Ь), яка перетинає поверхню циліндра по твірних 1N, 2М. Перетин 
твірних із прямою а визначає точки М та N перетину прямої а з поверхнею ци-
ліндра 1:. 
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На поданому нижче комплексному рисунку (рис. 4.10) розв'язано задачу побу
дови точок перетину прямої а(А, В) з поверхнею кон:уса І:. Пряму Ь, яка разом із 
заданою прямою а формує допоміж�rу площину Г(а П Ь), проведено через верши
ну конуса S. Площина Г перетинає поверхню по твірних S 1 та S2, перетин яких 
із прямою а визначає точю1 М і N перетину прямої а та поверхні конуса І:. 

Рис. 4.10 

На рис. 4.11 наведено комплексний рисунок розв'язання задачі знаходження то
чок перетину прямої а(А, В) та поверхні сфери І:. Через пряму а проведено допо
міжну проекціювальну площину Г(Г t). Точки перетину прямої а з лінією перерізу 
т поверхні сфери площиною Г зручно знаходити в допоміжній площині проекцій 
П4, паралельній до площини Г. Знайдені точки перетину М та N прямої а з поверх
нею сфери проекціюють на площини проекцій П1 і П2. 

• 

• 

Для знаходження точок перетину поверхні обертання з прямою, що перетинає 
вісь цієї поверхні, можна використовувати головний меридіан такої поверхні. 
Розглянемо комплексний рисунок розв'язання_ задачі перетину прямої а з поверх
нею тора І: (рис. 4.12). Допоміжна проекціювальна площина Г(Г 1), що проходить 
через пряму а, перетинає поверхню тора по меридіану, конгруентному до голов
ного. Повернемо площину Г(Г 1) разом з меридіанним перерізом та прямою а
навколо осі тора і до суміщення з головним меридіаном. 
Проекції точок перетину N2 та М2 нового положення прямої з головним мери
діаном визначать шукані точки, які треба оберненим перетворенням знайти на 
фронтальній та горизонтальній площинах проекцій. 
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Рис. 4.12 
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Задача знаходження точок перетину прямої та поверхJІі спрощується, якщо один

із заданих образів є проекціювальним. 

На рис. 4.13; а проілюстровано визначення точок перетину прямої а з прямим

циліндром, а на рис. 4.13, б - з прямою призмою. Горизонтальні проекції точок

перетину визначаються пер�тином сліду-проекції nоверхні з відповідною проек

цією прямої. 

а б 

Рис. 4.13 

На рис. 4.14 визначено перетин горизонтально-проекціювальної прямої з nоверх
нею конуса. Точку перетину М знайдено за допомогою твірної конуса, горизон
тальна проекція якої проходить через слід-проекцію прямої . 

. Рис. 4.14 
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4.3. Взаємний перетин поверхонь 

Конструювання поверхонь технічних виробів, які, як правило, складаються з різ
них геометричних поверхонь, що зумовлено технологічними та експлуатацій
ними вимогами, потребує побудови ліній переходу або ліній перетину таких 
поверхонь. 

Лінія перетину двох поверхонь являє собою впорядковану множину точок, кожну 
з яких можна визначити як перетин ліній однієї поверхні з другою поверхнею. 

Форма лінії перетину залежить від форми та взаємного розташунку поверхонь. 

Дві криволінійні поверхні перетинаІОffься по просторовій кривій лінії, яка може 
розпадатися на простіші геометричні елементи - плоскі криві, прямі тощо. 

Перетин багатогранних поверхонь утворює просторову ламану. 

Якщо одна з поверхонь криволінійна, а друга багатогранна, то лінія перетину 
просторова ламана, ланками якої є дуги плоских кривих. 

За взаємним розміщенням поверхонь відносно одна одної розрізняють випадки 
перетину: 

• проникнення, коли одна поверхня повністю охоплює іншу і лінія перетину по-
верхонь розпадається на дві замкнені лінії;

• врубка чи вріз, коли лінія перетину - єдина замкнена просторова лінія.

Найбільш універсальний спосіб знаходження точок ліній переходу двох повер
хонь - метод допоміжних січних поверхонь-посередників. Його можна вважати
узагальненням способу допоміжних площин-посередників для знаходження лінії
перетину двох площин (див. підрозділ 2.1.1).

Для визначення спільних точок криві поверхні - два цилі�щри L та Л - перети
нають третьою поверхнею-посередником Г - сферою (рис. 4.15). Криві а та Ь 

лінії перетину заданих поверхонь посередником перетинаються в точках 1 і 2, що 
належать лінії перетину поверхонь L та Л. Щоб визначити необхідну кількість 
точок для побудови лінії взаємного перетину двох поверхонь, операцію повто
рюють, змінюючи положення чи розміри посередника. Алгоритм такої побудови 
має вигляд: 

1. L П Г = а, Л П Г = Ь; 

2. an Ь = 1, 2;

З. !.

Як посередників використовують площини (проекціювальні або загального поло
ження), сфери, цилі�щри, конуси. Посередника та його положення слід вибирати 
так, щоб переріз поверхонь, які перетинаються ним, був найпростіший. 
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1. Вибрати посер
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Рис. 4.15 
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Розглянемо алгоритм побудови лінії перетину двох поверхонь. 
1. Вибрати посередників, які перетинають задані поверхні по найпростіших ліні

ях, та визначити тип перетину (проникнення чи врубка).
2. Побудува�:и за допомогою посередників точки лінії перетину поверхонь:

• характерні, до яких належать точки на обрисах поверхонь, найвищі та най
нижчі, крайні ліві та крайні праві точки;

• допоміжні точки.
З. З'єднати визначені точки з урахуванням видимості частин лінії перетину. Ви

димими є ті частини лінії перетину, які видимі для кожної з поверхонь, що 
перетинаються. 

4.3.1. Побудова лінії перетину поверхонь за допомогою 
посередників-площин окремого положення 

На рис. 4.16 проілюстровано побудову лінії перетину конуса та циліндра. Тип 
перетину - врубка. 
Як посередників вибрано горизонтальні площини рівня Р, які перетинають ко
нус по колах, а циліндр - по твірних. На рис. 4.16, б показано, як знайти точку 
4 лінії перетину поверхонь у січній площині Г. Площина Г перетинає конус по 
колу Ь, а циліндр -по твірній а. Перетин ліній а та Ь визначає спільну для двох 
поверхонь точку 4. 
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Рис. 4.16 
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Характерні точки лінії перетину: 1 та 2 - найвища та найнижча; 4 - крайня лrва, 
З - крайня права; 5, 9 - точки видимості для профільної прое1щії. Точки 6, 7, 
8 - допоміжні. 

Видимість проекції лінії перетину на горизонтальну площину проекцій визна

чається циліндром, зокрема його точкою 4. 

Розглянемо комплексний рисунок побудови ліній перетину поверхонь призми та 
піраміди (рис. 4.17). Тип перетину - проникнення. Лінію перетину побу.цовано 
як багатокутник, кожна ланка якого є перетин горизонтально-проекціювальних 
граней призми з гранями піраміди. 
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Рис. 4.17 
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Видимість - + + - -

Порядок з'єднання 7-9-5-6-8-7 

Дві з вершин баrа:гокутника (8, 9), які належать ребру призми, знайдено за допо
могою допоміжної горизонтально-проекціювальної площини Г(Г t). 

Порядок з' єднання вершин багатокутника перетину поверхонь визначено проекцію
ванням горизонтальної проекції лінії перетину на основу піраміди. Видимість ла
нок цієї лінії визначено з урахуванням їх видимості для кожної поверхні окремо. 

4.3.2. Побудова лінії перетину поверхонь за допомогою 
посередників-площин загального положення 

На рис. 4.18-4.20 наведено схеми побудови точок лінії перетину двох поверхонь, 
коли найпростіші перерізи поверхонь допоміжною площиною утворює площина• 
загального положення. 

Так, на рис. 4.18 перетинаються циліндр і конус. Січна допоміжна площина, що 
перетинає обидві поверхні по твірних, містить І_Іряму, яка проходить через верши
ну конуса паралельно до твірних циліндра. Друга пряма, що утворює допоміжну 
площину, може бути будь-яка. 

На рис. 4.18 основи поверхонь належать горизонтальній площині проекцій, і така 
пряма є горизонтальним слідом допоміжної площини. Отже, допоміжна площи
на має визначник Г(МТ n h0). Змінюючи положення прямої h0

, о:rримаємо сім'ю 
січних допоміжних площин. 
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Рис. 4.20 

4.3. Взаємний перетин поверхонь 1 О 1 

Характерні точки лінії перетину поверхонь визначено за допомогою площин, до
тичних до конуса. За розташуванням твірних циліндра, які не перетинають конус 
(від початкової точки твірної 1 до точки 2, від точки З дь точки 4), визначаємо 
тип перетину - проникнення. 
За такою схемою визначають лінію перетину для таких пар поверхонь: циліндр -
піраміда, 1,1ризма - конус, призма - піраміда. 
На рис. 4.21 розглянуту схему реалізовано на комплексному рисунку для ви
значення лінії перетину поверхонь піраміди та призми. За допомогою площин 
Г(МТ n h0) та Г''(МТ n h0

t

) визначено тип перетину - проникнення. Порядок 
з'єднання точок визначають проекціюванням точок лінії перетину на основи по-

t 

верхонь. 
На рис. 4.19 наведено схему побудови точок лінії перетину конуса з конусом. 
У цьому разі січна допоміжна площина, що передшає пqверхні по :твірних, міс
тить вершини поверхонь S і Т. Сім'ю допоміж�их площин задано прямою ST та 
прямою, яка належить площині основ поверхонь. Характерні точки лінії перети
ну та тип перетину - врубка - визначено за допомогою площин, дотичних до 
поверхонь. Ця схема застосовна до таких пар поверхонь, як піраміда - піраміда, 
піраміда - конус. 
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Рис. 4.21 

h� 

h� 

На рис. 4.20 зображено схему побудови точок лінії перетину двох циліндрів. До
поміжну січну площину Г(МА n АМ') задано двома прямими, паралельними до 
твірних циліндрів. Сім'ю січних допоміжних площин утворено паралельними до 
Г площинами. Характерні точки лінії перетину та тип перетину - врубка - визна
чено за допомогою площин, дотичних до циліндрів. 

4.3.3. Побудова лінії перетину поверхонь 

за допомогою сферичних посередників 

Спосіб сферичних посередників використовують для побудови лінії перетину

поверхонь обертання чи поверхонь, які мають сім'ю колових перерізів.

Цей спосіб базується на тому, що сфера з центром на осі поверхні обертання пере

тинає таку поверхню по колах (див. рис. 4.15). Коло перетину сфери з поверхнею

обертання проекціюється на їх спільну площину симетрії відрізком прямої ( на

рис. 4.22 - а і Ь). Слід нагадати, що для сфери будь-яка пряма та площина, що

проходять через її центр, є відповідно віссю та площиною симетрії.

Осі поверхонь, , 
мають перетина, 

Реалізація спасо 

• концентрІ;ІЧНИ
центра;

• ексцентричн:и
центрів.

Використанtn1 

На рис. 4.23 пою 
дрів за допомоп: 
циліндрі:в. 

Характерні то� 

1. Найнижчу точ
помагаю сфері
які перетинаю
( 0А) вздовж_
Перетин кіл т

2. Точки пере�
як перетин від]

Допоміжні точки 
рами радіусами в 

Лінія перетину д 

Теорема Глаз}']І(J 
ну симетрії, то лЇі 

порядку. 
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Осі поверхонь, для знаходження лінії перетину яких використовують цей спосіб, 
мають перетинатися та задавати площину, паралельну до площини проекцій. 
Реалізація способу сферичних посередників має два різновиди: 
• концентричних сфер-посере,1.1,ників, коли всіх посередників будують з одного

центра;
• ексцентричних сфер-посер�дників, коли всіх посередників будують з різних

центрів.

Використання концентричних сфер-посередників 

На рис. 4.23 показано побудову фронтальної проекції лінії перетину двох цилін
дрів за допомогою концентричних сфер, центром яких є точка перетину осей 
циліндрів. 
Характерні точки лінії перетину визначають так: 
1. Найнижчу точку 1 (або найвищу 1' для другої кривої лінії перетину) - за до

помогою сфери радіусом Rmш, дотичної до :цайвіддаленішої твірної поверхонь,
які перетинаються. На рис. 4.23 вона дртична до поверхні більшого циліндра
(0А) вздовж лінії т. Така сфе.ра перетинає менший циліндр (0В) по колу п.
Перетин кіл т та п визначає точку 1 лінії перетину поверхонь ..

2. Точки перетину твірщ1х (2, З; 2', З') - також.за допомогою сфери радіусом Rmax

як перетин відповідних кіл-перерізів циліндрів сферою.
Допоміжні точки лінії перетину поверхонь визначають перерізами циліндрів сфе
рами радіусами в проміжку між Rmax та Rmш. 
Лінія перетину двох циліндрів є кривою четвертого порядку. 
Теорема Глазунова. Якщо дві поверхні другого порядку мають спільну площи
ну симетрії, то лінія їх перетину проекціюється на цю площину кривою другого 
порядку. 
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Rmax 

ФВ 

Рис. 4.23 

Rпnn 

На рис. 4.23 лінія перетину двох циліндрів проекціюється на фроmа.льну площи
ну проекцій, паралельну до спільної площини симетрії поверхонь, гіпербол;ою. 
Якщо діаметри циліндрів однакові, то точки 1 та 1' збігаються з точкою С, лінія 
перетину розпадається на два еліпси, а на проекції маємо виродження гіперболи 
у дві прямі, що перетинаються. 

Використання ексцентричних сфер-посередників 

Розглянемо побудову лінії перетину конуса та сфери на комплексному рисунку 
(рис. 4.24). Оскільки сфера має нескінченну множину осей симетрії, будь-яку 
точку осі конуса можна взяти як центр допоміжної січної сфери. 

Характерні точки лінії перетину сфери та конуса визначають так. 

1. Найвищу точку 1 та найнижчу 2 - перетином обрисів поверхонь;

2. Крайню ліву точку З - за допомогою січної сфrри з центра С(С2), дотичної
до твірних конуса вздовж кола т(т2), яка перетинає задану сферу по ко

луп (Rmїn).

Проміжні точю 
на осі конуса. 
раболою. 

На рис. 4.25 навс: 
значення фронт.а 
тор, тобто трубч 
Поверхні мають 

Характерні точк 
них конуса та ко 
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Проміжні точки 4-6 визначено за допомогою січних сфер із центрами С', С", С"' 

на осі конуса. Проекція лінії перетину на фронтальну площину проекцій є па
раболою 

І 

�j 
І 

с" 
2 

На рис. 4.25 наведено приклад застосування способу ексцентричних сфер для ви
значення фронтальної проекції лінії перетину поверхонь, коли одна з поверхонь -
тор, тобто трубчаста поверхня, що має сім'ю колових перерізів, а друга - конус. 
Поверхні мають спільну площину симетрії. 

Характерні точки - найнижчу 1 й найвищу 2 задано перетином контурних твір
них конуса та контурної твірної тора на фронтальцій проекції. 
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Для визначення проміжних точок через вісь тора проводять пучок фронтально
проекціювальних площин Г(Г2), які перетинають тор по колових перерізах m(m2). 
Кожен коловий переріз вважають «миттєвим» циліндром обертання, точку пере
тину якого з поверхнею конуса можна визначити за загальним алгоритмом: 
• провести вісь «миттєвого» циліндра, яка є перпендикуляром до колового пе

рерізу ту центрі К;
• знайти точку перетину С осі циліндра з віссю конуса;

• провести сферичний посередник; який перетинає «миттєвий» циліндр по ко
лу т, а конус - по колу п;

• перетин перерізів т та � визначає точку З лінії перетину конуса з тором.
Аналогічно будують інші проміжні точки.

4.3.4. Особливі випадки перетину поверхонь другого порядку 

Перетин поверхонь другого порядку по плоских кривих широко застосовують 
' 

. . 

у розв язуванш техшчних задач. 
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Лінія перетину двох поверхонь другого порядку є просторова крива четвертого 
порядку, яка може розпадатися на простіші лінії: дві криві другого порядку, пряму 
та криву третього порядку, чотири прямі, криву другого порядку та дві прямі; 

Для розв'язання технічних задач найважливіше те, що крива розпадається на дві 
плоскі криві другого порядкУ.. Умови, за яких це можливо, відображено в наведе
них нижче теоремах. 

Теорема 1. Якщо дві поверхні другого порядку перетинаються по одній кривій 
другого порядку, то вони перетинаються ще по одній кривій другого порядку. 

На рис. 4.26 показано перетин прямого кругового конуса з еліптичним циліндром. 
Обидві поверхні мають спільну напрямну - коло АС. Друга крива їх перетину -
частина еліпса NM також плоска. На рис. 4.27 зображено перетин сфери з еліп
тичним конусом, основа якого - екватор АС сфери. Тоді й друга лінія перетину 
поверхонь являє собою коло. 

Рис.4.26 

Рис.4.27 
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Теорема 2 (про подвійний дотик). Якщо дві поверхні другого порядку мають 
дві точки дотику, то лінія їх перетину розпадається на дві криві другого порядку, 
площини яких проходять через пряму, що сполучає точки дотику. 

Розглянемо комплексні рисунки перетину кругового циліндра й еліптичного ко
нуса (рис. 4.28), а також двох циліндрів: кругового та еліптичного (рис. 4.29). Лі
нія перетину поверхонь складається з двох плоских кривих, які проходять через 
пряму АВ, що з'єднує точки доп,ку. 

Рис. 4.28 

ІА1 

{---�+3----� 
В1 

Рис. 4.29 

На рис. 4.30, 4.31 показано; як за допомогою січної сфери, що має з поверхнями 
еліптичного циліндра та еліптичного конуса дві точки дотику, знайти на цих по
верхнях колові перерізи. 
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Рис. 4.30 

Рис. 4.31 
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Теорема З (Монжа). Якщо дві поверхні другого порядку описано навколо тре
тьої поверхні другого порядку або вписано в неї, то вони перетинаються по двох 

плоских кривих. Площини таких кривих проходять через пряму, що сполучає 
точки дотику. 

Теорема Монжа є окремим випадком теореми про подвійний дотик. 

На рис. 4.32, 4.33 наведено приклади використання теореми для знаходження лі
нії перетину двох конусів, описаних навколо сфери, та двох еліпсоїдів, вписаних 
у сферу. 
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І 

І 
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І -
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Рис. 4.32 
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Запитання для самоперевірки 

1. Яку лінію називають перерізом?

Запитання для самоперевірки 111 

2. Наведіть алгоритм побудови лінії перерізу поверхні площиною.

З. Які точки лінії перерізу називають характерними? 

4. Як побудувати лінію перерізу поверхні січною площиною загального поло

ження?

5. Наведіть алгоритм знаходження точок перетину прямої та поверхні.

6; Які площини використовують для знаходження точок перетину прямої та по
верхні? 

7. У яких випадках для знаходження точок перетину прямої та поверхні викори
стовують площину загального положення?

8. Які типи ліній отримують унаслідок перетину двох поверхонь?

9. Який метод використовують для знаходження точок лінії перетину?

10. Які типи посередників та у яких випадках використовують для знаходження

лінії перетину двох поверхонь?

11. У чому полягають особливості перетину двох поверхонь другого порядку?

•
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Аксонометричніпроекцu 

+ Прямокутна аксонометрія

• Косокутна аксонометрія

В і�женерній практиці кресленики, як правило, складаються з двовимірних пря
мокутних проекцій просторових об'єктів, що дає можливість розв'язувати різно
манітні конструкторські та технологічні задачі. Однак коли на проекції немає 
одного з вимірів об'єкта, наочність зо6ражень зменшується. 

Сучасні графічні пакети мають потужні засоби для моделювання об'єктів у три
вимірному просторі, що не тільки надає зображенню наочності, але й дає змогу 
застосувати до створеної моделі операції зафарбовування, тонування, анімації. 

Теоретичною базою тривимірного моделювання об' єктів є положення аксономет
ричного проекціювання. В інженерній практиці, як правило, використовують па
ралельне аксонометричне проекціювання. 

Таке проекціювання оборотне, тому що об'єкт прив'язано до просторової декар
тової системи координат, і він разом з нею проекціюється на площину аксоно
метричних проекцій. Основною теоремою паралельної аксонометрії є теорема 

Польке-Шварца: будь-які три відрізки на площині, що виходять з однієї точки, 
можна розглядати як паралельні проекції трьох рівних та взаємноперпендикуляр
них відрізків у просторі. 

Теорема передбачає свободу вибору осей аксонометричних зображень. 

На рис. 5.1 наведено схему проекціювання точки А на аксонометричну площи
ну проекцій П'. Напрямок проекціювання s показано стрілкою. Він не збігаєть
ся з жодною з осей проекцій. Осі ОХ, ОУ, OZ ортогональної системи координат 
проекціюються на П' в осі.аксонометричної системи О'Х', О'У', O'Z'. 

Точку А(х, у, z) задано в декартовій системі координат. Якщо спроекціювати її на 
горизонтальну площину ХОУ, то можна побудувати'координатну ламану ОАхА1А, 
довжина ланок якої відповідає дійсним координатам точки А. У площині аксо
нометричних проекцій такій ламаній відповідає аксонометрична координатна 
ламана 0' А�А1А', де точка А' - аксонометрична проекція точки А, а А1 - її вто
ринна проекція. Довжина ланок такої ламаної відрізняється від дійсних коорди
нат точки А. 
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5.1. Прямокутна аксонометрія 11 З 

Відношення аксонометричних проекцій відрізків до їх дійсних величин назива
ють коефіцієнтами (показниками) спотворення: 

О'А; х'--=-=р,

ол.. х 

О'А' у' __ Y ___ q 

ОАу - у - ' 

A'At z'
--=-=r.

АА1 z 

Аксонометричні проекції поділяють на mpuJtempuчнi, коли всі три коефіцієнти 
спотворення різні, диметричні, коли два з них однакові, та ізометричні, коли всі 
три коефіцієнти однакові. 
Якщо напрям s проекціювання перпендикулярний до площини П', то аксономет
рична проекція називається прямокутною, в іншому разі - косокутною. У прямо
кутній аксонометрії залежність між коефіцієнтами спотворення має вигляд 

р2 + q2 + r- = 2. 

У косокутній ця залежність така: 

р2 + q2 + r- = 2 + ctg2q>, 

де q> - кут між напрямком проекціювання та площиною аксонометричних проекцій. 
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В інженерній практиці відповідно до ГОСТ 2.317-69 використовують дві прямо
кутні аксонометричні проекції: ізометрію та диметрію - і три косокутні: фрон
тальну ізометрію, диметрію та горизонтальну ізометрію. Найбільшого поширення 
надобули три типи аксонометричних проекцій: дві прямокутні - ізометрія та 
диметрія - й одна косокутна - фронтальна диметрія. 

5.1. Прямокутна аксонометрія 

У прямокутній ізометрії (рис. 5.2) коефіцієнти спотворення за всіма трьома коор
динатними осями однакові р = q =,r. Згідно із залежністю р2 -f q2 + r' = 2 коефі
цієнти спотворення р = q = r =. 0,82. Точний аксонометричний кресленик в ізомет
рії виконують за координатами .х' = О,82х, у'= О,82у, z'= 0,82z. 

Для спрощення побудови користуються коефіцієнтами спотворення, які дорів
нюють одиниці: р = q = r = 1. Такі коефіцієнти називають зведеними. У цьому разі 
зобр�ення збільшується в 1,22 рази відносно прямокутних проекцій. Отриманий 
аксонометричний кресленик називають зведеним. 

Для графічних побудов зазвичай користуються лише зведеними коефіцієнтами. 

В прямокутній дu.метрії (рис. 5.3) коефіцієнти спотворення для двох координат
них осей однакові: р = r. Для третьої координатної осі коефіцієнт спотворення 
q = О,5р. Точні значення коефіцієнтів спотворення в диметрії такі: р = r = 0,94, 
q = 0,47. Точний аксонометричний кресленик у диметрії виконують за координата
ми.х' = 0,94.х, у'= О,47у, z'= 0,94z. Аксонометричні координати зведеного креслени
ка дорівнюють.х'= х, у'= О,5у, z'= z. Зведене зображення збільшується в 1,06 рази. 
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Прямокутною аксонометричною проекцією кола, яке роз:rашоване у площині, 
паралельній до будь-якого .відображення площини проекцій, є еліпс. Напрям ма
лої осі еліпса збігається з напрямом аксонометричної осі, перпендикулярної до 
площини кола (рщ. 5.4). 

Z' 
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х' 
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Рис. 5.4 

Розміри осей еліпса такі. 

• Для зведеного зображення кола в ізометрії (див. рис. 5.4, а) велика вісь дорів
нює 1,22D, мала - 0,71D, де D - діаметр кола.

• Для зведеного зображення кола у диметрії (рис. 5.4, б) велика вісь дорівнює
1,06D. Мала вісь еліпса в площинах, пtІ.ралельних до площини X'O'Z', дорів
нює 0,95D, а в площинах, паралельних до площин Х'О'У' та Z'O'Y', - 0,35D.

На рис. 5.4 наведено аксонометричні кресленики деталей із циліндричними отво
рами, осі яких перпендикулярні до різних площин проекцій, а також приклади 
побудови розрізів та штрихування перерізів, паралельних до площин проекцій. 

У креслениках дозволено заміняти еліпси як зображення кіл в аксонометрії ова
лами. Побудову таких овалів проілюстровано на рис. 5.5 (а - в ізометрії, б -
у диметрії). 
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Побудову аксонометричного кресленика деталі за ортогональними проекціями 
виконують у такій послідовності (рис. 5.6). 

1. Поб�увати основу деталі.

2. Провести аксонометрІJчні осі для всіх елементів деталі.

3. Побудувати перерізи, що утворюються у площинах розрізів на ортогональних
проекціях деталі.

4. Виконати зображецня елементів деталі.

5. Виконати штрихування.
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5. 2. Косокутна аксонометрія

Для косокутної аксонометрії площиною зображення обирають площину, пара
лельну до однієї з площин проекцій. У цьому разі геометричні образи, що нале
жать площинам, паралельним до обраної площини аксонометричних зображень, 
іІроекціюються на неї без спотворень, а побудована аксонометрія має в назві по
значення відповідної площини проекцій. 

На рис. 5. 7 наведено схему побудови косокутних аксонометричних проекцій: а -
фронтальної ізометрії (р = q = r = 1 ), б - горизонтальної ізометрії (р = q = r = 1 ), 
в - фронтальної диметрії (р = r =•1, q = 0,5).
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Рис. 5.7 

Запитання для самоперевірки 
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1. У чому полягає принцип утворення аксонометричних зображень?

2. Назвіть основні типи аксонометричних проекцій.

З. Який аксонометричний кресленик називають зведеним?

z' 

у' 

в 

4. Яка послідовність виконання аксонометричного кресленика деталі за її ортого
нальними проеіСЦіями?
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• Стандартизація в оформленні конструкторської
документації

• Визначення, призначеність, сфера застосування

та правила позначання стандартів ЄСКД

• Види виробів

• Основні види конструкторських документів

• Стадії розробляння конструкторської документації

• Комплектність конструкторської документації

• Позначання виробів і конструкторських документів

6.1. Стандартизація в оформленні конструкторської 
документації 

Розробляння та оформлення конструкторської документації мають здійснюва
тися відповідно до вимог чинних стандартів, що забезпечує єдину технічну мову 
і термінологію, взаємообмін конструкторською документацією без її переофор
млення між галузями промисловості й окремими підприємствами, розширення 
уніфікації під час конструкторського розробляння проектів промислових виробів, 
спрощення форми документів і скорочення їх номенклатури, автоматизоване 
створення документації й організацію виробництва будь-якого виробу на під
приємстві у найкоротший термін. 

Станом на О 1.01.2008 р. на.території України чинні такі нормативні документи (НД). 

1. Міждержавні стандарти, настановчі документи, рекомендації.

2. Державні стандарти України.

З. Республіканські стандарти колишньої УРСР, затверджені Держпланом колиш
ньої УРСР чи Міністерством економіки України до 1 серпня 1991 р. 

4. Настановчі документи Держспоживстандарту України.

5. Державні класифікатори.

6. Галузеві ст.
джені до 1 (
НД не cynei
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6. Галузеві стандарти (ОСТ) і технічні умови (ТУ ) колишнього СРСР, затвер
джені до 1 січня 1992 р., термін чинності яких продовжено, якщо вимоги цих
НД не суперечать чинному законодавству України.

7. Галузеві стандарти та -стандарти організацій Укр�ни (ГСТУ та СОУ ), зареєст
ровані Державним підприємством �Український науково-дослідний і навчаль
ний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості� (ДП �УкрНДНЦ� ).

8. Технічні умови, зареєстровані органами Держспоживстандарту України - цен-
трами стандартизації, метрології та сертифікації.

9. Норматив:nі документи центральних органів виконавчої влади України.
Познака нормативних документів сКJІадається з індексу, цифрової познаки та
відщ<ремлених рискою двох останніх цифр року затверджецня. Рік затвердження
НД, починаючи з 2000 р., проставляють повністю і відокремлюють двокрапкою.

Вимоги до позначання національних стандартів викладено у ДСТУ 1.5:2003, а тех
нічних умов -у ДСТУ 1.3:2004. Розпочинаючи з 01.07.2001 р. міжнародні та ре
гіональні стандарти, прийняті як національні, позначають згідно з ДСТУ 1.7:2001
із зазначенням ступеня їх відповідності.

Індекси познак НД:

• ДСТУ -національні стандарти, затверджені Держспоживстандартом України;

• ДСТУ .. ./ГОСТ ... -національні стандарти України, які прийняті Міждержав
ною радою зі стандартизації, метрології та сертифікації як міждержавні стан
дарти;

• ДСТУ ГОСТ - національні стандарти, через які впроваджено міждержавні
стандарти (ГОСТ) методом перевидання;

• ДСТУ ISO -національні стандарти, через які впроваджено стандарти Між
народної організації зі стандартизації (ISO). Номер стандарту відповідає но
мерові міжнародного стандарту, а рік - рокові затвердження національного
стандарту. За таким самим правилом.позначаються національні стандарти,
які впроваджують стандарти Міжнародної електротехнічної комісії (ІЕС ) чи
стандарти, прийняті спільно цими організаціями (з індексом ISO/IEC);

• ДСТУ EN -національні стандарти, через я:кі впроваджено європейські стан-
дарти (EN);

• РСТ УССР - республіканські стандарти колишньої УРСР;

• ДК - державні класифікатори;

• ГСТУ - талузеві стандарти України;

• СОУ -стандарти організацій України.

Розробляючи конструкторську документацію на вироби машинобудування та
приладобудування, слід керуватися національними стандартами, що входять до
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комплексу стандартів Системи конструкюрської документації (СКД), та між
державними стандартами, що входять до комплексу стандартів Єдиної системи 
конструкторської документації (ЄСКД). При цьому слід використовувати 11ермі
ни та визначення основних понять, установлені ДСТУ 3321 :2003. Зазначимо, що 
терміни, установлені цим стандартом, треба використовувати в конструкторській 
документації усіх видів, а також у довідковій та навчально�методич;ній літературі, 
що стосується конструкторської документації. 

6.2. Визначення� призначеність, сфера застосування 
та правила позначання стандартів ЄСКД 

ЄСКД - це комплекс стандартів, що встановлюють взаємопов'язані норми та 
правила з розробляння, оформлювання та обігу консtрукторської документа
ції, яку розробляють та застосовують на усіх стадіях життєвого циклу вярббу 
(під час проектування, розробляння, виготовлення, контролювання, приймання, 
експлуатації, ремонту, утилізації). 

Призначеність, сферу застосування, класифікацію та правила позначання між
державних стандартів, що входять до комплексу ЄСКД, а також порядок їх впро
вадження визначає ДСТУ ГОСТ 2.001:2006. Згідно з його положеннями основною 
призначеністю ЄСКД є встановлення єдиних норм і оптимальних правил вико
нання, оформлення та обігу конструктррської докумелтаці�, які забещ1ечую;rь: 
• застосування сучасних методів та засобів на усіх стадіях життєвого циклу ви

робу;
• можливість взаємообміну конструкторською документацією без її переоформ

лення;
• оптимальну комплектність конструкторської докумеІJтації;
• механізацію й автоматизаціД) обробляющ конструкторських докумен;:rів та

інформації, що у ній містить,ся;
• високу якість виробів;
• наявність у конструкторській документації вимог, що забезпечу,юІГь безпеку

використання виробів для життя та здоров'я споживачів, довкілля, а також
запобігання заподіянню шкоди майну;

• можливість розширення уніфікації та стандартизації в ході проектування ви-
робів та розробляння конструкторської документації;

• можливість проведення сертифікації виробів;
• скорочення термінів та зниження трудомісткосrі підготовки виробництва;
• правильну експлуатацію виробів;
• оперативну підготовку документаnії для швидкого переналагодження діючо

го виробющтва;
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• спрощення форм конструкторських документів та графічних зображень;
• можливість створення та ведення єдиної інформаційної бази автоматизова

них систем ( САПР, АСУП тощо);
• можливість інформаційного забезпечення підтримки життєвого циклу виробу;
• можливість гармонізування стандартів ЄС:КД з міжнародними стандартами

(ISO, ІЕС) в галузі конструкторської документації.
Встановлені стандартами ЄСКД норми та правила поширюються на усі види 
конструкторських документів, на обліково-реєстраційну, нормативну та техно
логічну документацію, а також на науково-технічну та навчальну літературу. 
Міждержавні стандарти ЄСКД розподіляються за десятьма класифікаційними 
групами, які наведено табл. 6.1. 

Таблиця 6. 1 . Класифікаційні групи стандартів ЄСКД 

Номер rрупи Найменування класифікаційної rрупи стандартів 

о 
1 
2 
з 
4 
5 
6 

7 

8 

9 

Загальні положення 

Основні положення 

Класифікація та позначання виробів і конструкторських документів 

Загальні правила виконання креслеників 

Правила виконання креслеників різних виробів 

Правила змінювання та обігу конструкторської документації 

Правила виконання експлуатаційної та ремонтної конструКl'орської 
документації 

Правила виконання схем 

Правила виконання документів у разі макетного методу проектування 

Інші стандарти 

Познака стандартів ЄСКД складається з таfИХ елементів: 
• індексу категорії стандарту - ГОСТ;
• цифри 2, яку присвоєно комплексу стандартів ЄС:КД;
• цифри ( після крапки), що позначає номер групи стандартів відповідно до

табл. 6.1;
• двозначного числа, яке позначає пррядковий номер стандарту в даній групі;
• двох остацніх цифр ( після тире), які вказують дві останні цифри року затвер

дження стандарту. Починаючи з 2000 р. познаку року вказують чотирма циф-
рами.

Структуру познаки ілюструє наведений нижче приклад познаки стандарту «ЄСКД. 
Правила внесення змін» (ГОСТ 2.503). 
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гост 2.5 03 - 90 

Індекс категорії стандарту 

Номер комплексу стандартів 

Номер групи стандартів відповідно до табл. 2.1 

Порядковий номер стандарту в групі 

Дві останні цифри року затвердження стандарту 

б.З. Види виробів 

Виробом називається будь-який предмет або набір предметів, що їх виробляють 
на підприємстві (ДСТУ 3321:2003). 

Вироби залежно від їх призначеності поділяють на вироои основ1юго виробництва 
та вироби допоміжного виробницrrzва (ГОСТ 2.1 О 1 :....68). 

До вир,обів основного виробництва відносять такі, що призначені для постачан
ня (реалізації). До виробів допоміжного виробництва відносять вироби, які при
значені тільки для власних потреб підприємства, що їх виготовляє. Вироби, які 
призначені для поставки (реалізації) та водночас використовуються для власних 
потреб підприємства, що їх виготовляє, слід відносити до виробів основного ви
робництва. 

ГО СТ 2.1 О 1-68 встановлює такі види виробів: деталі, складанні одиниці, комп
лекси, комплекти. 

Залежно від наявності складових частин вироби поділяють на такі: 

• нерозспецифіковані (деталі), що не мають складових частин:

• розспецифі1е0вані ( складанні одиниці, комплекси, комплекти), що складають-
ся з двох і більше складових частин.

ДСТУ 3321:2003 подає такі визначення видів виробів. 

Деталь - виріб, що його виготовляють із матеріалу одної марки, не виконуючи 
складальних операцій. 

Складанна одиниця - виріб, складові частини якого з'єднують між собою на під
приємстві-виробнику. 

Комплекс - кілька розспецифікованих виробів взаємопов'язаної призначеності, 
які не з'єднують між собою на підприємстві-виробнику. 

Комплект - кілька виробів спільної функційної при:значеності, переважно допо
міжного характеру, які не з'єднують між собою на підприємств1-виробнику. 

Структуру різних видів виробів показано на рис. 6.1. 

На всі види виробів створюють відповідну конструкторську документацію. 

6.4. Осно� 
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Рис. 6.1 
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Конструкторс-ь1СUЙ документ - це документ, який окремо чи разом з іншими 
документами визначає склад і конструкцію виробу та містить змістовну та рекві
зитну частини, в тому числі встановлені підписи. 
До конструкторських документів відносять графічні, теl\СТові, аудіовізуальн;і 
(мультимедійні) та інші документи, що містять інформацію про виріб, необхідну 
для його розробляння, виготовлення, контролювання, приймання, експлуатації, 
ремонту (модернізації) та утилізації. 

Конструкторські документи можуть бути виконані в паперовій та (або) елект
ронній формах. 
Паперовий конструкторський документ (д9кумент у паперовій формі) - доку
мент, виконаний на паперовому або аналогічному за призначеністю носії ( папері, 
кальці, мікрофільмах, мікрофішах тощо). 
Елеюпронний конструкторський документ (дощр1,ент у електронній формі) - до
кумент, виконаний як структурований набір даних, які створюють програмно
технічним засобом. Встановлені підписи в електронному конструкторському 
документі виконують у вигляді електронного цифрового підпису. 
Конструкторські документи залежно від інформації, що її у них подають, поділя
ються на zрафічні, текстові та аудіовізуальні (мул-ьтимедійні). 

Графічний конструкторсь1СUЙ документ - це документ, що містить переважно 
графічне зображення виробу і (або) його складових частин, будови, принципу дії 
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та внутрішніх і зовнішніх зв'язків його функційних частин. До графічних конс
трукторських документів відносять кресленики, схеми, електронні моделі виробу 

та його складових частин. 

Текстовий констру1Сmорський документ - це документ, що містить переважно 

суцільний чи поділений на колонки текст. До текстових документів відносять 

специфікації, технічні умови, розрахунки, пояснювальні записки, інструкції, таб

лиці тощо. 

Аудіовізуальний (мультимедійний) конструкторський документ - конструк

торський документ, що містить звукову та (або) відео інформацію. 

Види та комплектність конструктdрських документів на вироби усіх галузей 

промисловості встановлює міждержавний стандарт ГОСТ 2.102-68. Визначення 
(відповідно до ДСТУ 3321:2003 та ГОСТ 2.102-68) найуживаніших видів конс

трукторських документів подано в табл. 6.2. 

Таблиця 6.2. Види конструкторських документів 

Вид документа Визначення 

Електрон�а Документ, який містить електронну геометричну модель детаJІі 
модель деталі та вимоги до її виготовлення (включаючи граничні відхили роз

мірів, шорсткості поверхонь тощо) 

Кресленик деталі Графічний конструкторський документ, що містить зображення 
деталі та інші дані, згідно з якими її виготовляють і контролюють 

Електронна модель Документ, який містить електронну геометричну модель складан
складанної одиниці ної одиниці, відповідні еле�<:тронні геометричні моделі складових 

частин, властивості, характеристики та інші дані, необхідні для 
складання(виготовлення)та контролювання 

Складальний Графічний конструкторський документ, що містить зображення 
кресленик складанної одиниці та інші дані, згідно з якими її складають (ви

готовляють) і контролюють 

Кресленик Графічний конструкторський документ, що визначає конструк-
загального виду цію виробу, взаємодію його складових частин і пояснює принцип 

роботи виробу 

Теоретичний 
кресленик 

Габаритний 
кресленик 

Електромонтажний 
кресленик 

Кресленик 
на пакування 

Графічний конструкторський документ, що визначає геометрич
ну формУ, (обриси) виробу і координати розташунку складових 
частин 

Графічний конструкторський документ, що містить контурне 
(спрощене) зображення виробу з' габаритними, установчими 
і приєднавчими розмірами 

Графічний конструкторський документ, що містить зображення 
монтованих електричних і радіоелектронних виробів, електрич
них комунікацій між ними і дані, згідно з якими їх монтують 

Графічний конструкторський документ, що містить дані, згідно 
з якими виріб пакують 

Вид докумеІfІ'3 

Монтажний 
кресленик 

Схема 

Електронна 
структура вироб 

Специфікація 

Розпис технічно 
пропозиції 

Розпис ескізноn: 
проекту 

Розпис технічно 
проекту 

Пояснювальна 
.записка 

Розпис елеКТроІІ 
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Таблиця 
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Вид документа

Монтажний 
кресленик 

Схема 

Електронна 
структура виробу 

Специфікація 

Розпис технічної 
пропозиції 

Розпис ескізного 
проекту 

Розпис технічного 
проекту 

Пояснювальна 
записка 

Розпис електрон
них документів 

Технічні умови 

Таблиця 

Розрахунок 

Інструкція 

6.4. Основні види.конструкторських документів 

Вианачення

Графічний конструкторський докумеН'І', що містить 
контурне (спрощене) зображення виробу, а також дані, 
згідно з якими його встановлюють (монтують) на місці 
експлуатування 

Графічний іонструкторський документ, на якому 
за допомогою умовних познак і зображень показано 
складові частини виробу і зв'язки між ними 
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Докумещ:, який містить в електронній формі склад складанної 
одиниці, комплексу або комплекту та ієрархічні зв'язки між 
його складовими частинами, а також інші дані залежно 
від його призначеності 

Текстовий конструкторський документ, у якому зазначають 
склад розспецифікованого виробу ( складанної одиниці, 
комплексу або комплекту) та ро�робленої на нього к�нструк
торської документації 

Текстовий конструкторський документ, що містить перелік 
документів, долучених до технічної пропозиції 

Текстовий конструкторський документ, що містить перелік 
дQ>:кументів, долучених до ескізного проекту 

Текстовий конструкторський документ, що містить перелік 
докумен-rів, долучених до технічнего проекту 

Текстовий коn:струК'юрський документ, що містить опис 
конструкції та принципу дії розроблюваного виробу, 
обrрунтування прийнятих на стадії його розробляння 
технічних і техніко-економічних. розв' язків 

Документ, який містить перелік документів, виконаних 
в електропній форм\ 

Текстовий конструкторський документ, що містить 
вимоги до виробу, його виготовлення, контролювання, 
rtриймання і постачання, які недоцільно зазначати 
в інших конструкторських.документах на цей виріб 

Текстовий конструкторський документ, що містить 
залежно від його призначеності певні дані, зведені 
в таблицю 

Текстовий конструкторський документ, що містить алгоритм 
і (або) результати обчислення параметрів і величин 

Текстовий конструкторський документ, що містить вказівки 
і правила щодо виготовлення виробу ( складання, регулювання, 
ко}Jтролювання, приймання тощо) 

Конструкторські документи залежно від стадії їх розробляння поділяють на про
ектні ( технічна пропозиція, ескізний проект і технічний проект) і робочі (робоча 

документація). 
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6. 5. Стадії розробляння конструкторської
документації 

Основним вихідним документом для розробляння продукції та конструкторської 
документації на неї є технічне завдання ( ТЗ). Технічне завдання (ДСТУ 3973-2000) 
має відображати вимоги до продукції та основні елементи її розробляння 
і не обмежувати ініціативу рqзробника відносно пошуку та вибору оптималь
ного розв'язання поставленої задачі. Технічне завдання не належить до кон
структорської документації, але його вимоги поширюються на всі стадії її роз
робляння. 

Стадії розробляння конструкторської документації в загальному випадку вста-
новлює ГОСТ 2.103-68. До них, як уже зазначалося, належать технічна пропози
ція, ескізний проект, технічний проект і робоча конструкторська документація. 
Обов'язковість виконання стадій та етапів розробляння конструкторської доку
ментації визначається технічним завданням. 

Технічна пропозиція - це проектна конструкторська документація, яка містить 
технічне і техніко-економічне обrрунтування доцільності розробляння виробу 
на підставі аналізу технічного завдання та опрацювання можливих варіантів кон
струкції виробу. 

Вимоги до документів та обсяг робіт, що їх виконують у ході розробляння 
технічної пропозиції, встановлює ГОСТ 2.118-73. У загальному випадку це такі 
роботи: 

• виявлення варіантів можливих рішень, встановлення особливостей варіантів,
їх конструкторське розробляння;

• перевірка варіантів на патентну чистоту та конкурентоспроможність, оформ
лення заявок на винаходи;

• перевірка відповідності варіантів вимогам техніки безпеки та виробничої
санітарії;

• порівняльна оцінка варіантів за показниками якості (наприклад, надійності,
економічними, естетичними, ергономічними), а також, у разі необхідності, за
показниками технологічності ( трудомісткості, матеріаломісткості тощо);

• вибір оптимального варіанта виробу, встановлення вимог до виробу (техніч
них характеристик, показників якості тощо); а також до наступних стадій
розробляння.

Документам технічної пропозиції присвоюють літеру �п�. Технічна пропозиція 
після узгодження та затвердження є основою для розробляння ескізного (тех
нічного проекту). 
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Ескізний проект - це проектна конструкторська документація, яка містить при
нципові конструктивні розв'язки, достатні, щоб отримати загальне уявлення про 
конструкцію та принципи дії виробу, а також дані, що визначають його відповід
ність призначеності, основні параметри і габаритні розміри. 

Вимоги до документів та абсяг робіт, що їх виконують під час розробляння 
ескізного проекту, встановлює ГОСТ 2.119-73. Рекомендований перелік робіт 
наступний: 

• виконання варіантів можливих рішень, встановлення особливостей варіантів,
їх конструкторське проробляння;

• попереднє розв'язання питань пакування та транспортування виробу;

• виготовлення та випробування макетів з метою перевірки принципів роботи
виробу та (або) його складових частин;

• розробляння та обrрунтування технічних розв'язків, спрямованих на забез
печення показників надійності, встановлених технічним завданням та техніч
ною пропозицією;

• оцінювання виробу на технологічність і правильність вибору засобів і методів
контролювання ( випробовування, аналіз, вимірювання);

• оцінювання виробу за показниками стандартизації та уніфікації;

• оцінювання виробу щодо його відповідності вимогам ергономіки, технічної
естетики;

• прийняття принципових рішень, підтвердження (або уточнення) вимог, що їх
ставлять до виробу технічне завдання та технічна пропозиція;

• складання переліку робіт, які слід провести на наступній стадії розробляння.

Документам ескізного проекту присвоюють літеру «3�.

Ескізний проект після узгодження та затвердження є основою для розробляння
технічного проекту або робочої конструкторської документації.

Технічний проект - це проектна конструtторська документація, яка містить ос
таточні технічні розв' язки, що дають повне уявлення про конструкцію ро?роб
люваного виробу, та початкові дані для розробляння робочої конструкторської 
документації. 

Вимоги до документів та обсяг робіт, що їх виконують у ході розробляння техніч
ного проекту, встановлює ГОСТ 2.120-73. У загальному випадку під час розроб
ляння технічного проекту виконують такі роботи: 

• розробляння конструктивних розв' язків виробу та його складових частин;

• виконання необхідних розрахунків, у тому числі й таких, що підтверджують
техніко-економічні показники, встановлені технічним завданням;
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• виконання необхідних принципових схем, схем з'єднування та ін.;

• розроблюrnя та обrрунтовування технічних ро:rв' язків, що забезrrечую'rь по-
казники надійності;

• аналіз конструкції виробу на технологічність;

• розробляння, виготовлення та випробування макетів;

• проведення заходів із забез�ечення заданого в технічному завданні рівня
ста,ндартизації та уніфікації;

• виявлення номенклатури покупних виробів;
• складання переліку робіт, які слід.провести на с.тадії розрQбляння робо�ої до

кумент�ії, у доповнення та. (або) уточнення робіт, µередбаче1шх технічним
завданням, технічною пропозицією та ескізним проектом.

Докуме:t1та:м: технічно.го проекту присвоюють літеру « Т ».

Технічний проект після узгодження та затвердження слугує основою для розроб
ляння .робочої конструкторської документації. 
Робоча конетрукторська до7С!Імептація- це Щ>кументація, розроблена на основі 
технічного завдання чи nроект;ної NОІШтрукторської докумешації1 згідно з якою 
виготовляють, .контролюють, приймаюц,, постачають, експлуатують .та ремон
тують вирір. 

На стадії створення робочої документації виконують такі роботи: 

• розробляння конструкторе.ької, документації; призначеної для виготовлення
та випробовував.ня дослідного зразка;

• виготовлення та попереднє випробовування дослідного зразка;

• коригування конструкторсь:юої документації за результатами виготовлення та
попереднього ·вцпробовуванюJ дослідного зразка з присцоєнням документам
літери «О»;

• приймальні вищюбовування дослідного зразка;

• коригуваНJfя кстетрукторської документації за результатами приймальнйх
випробувань дослідного зразка з присвоєнням документам літери• �0 1»�

• виготовлення та випробовування установчої серії за документами з літе
рою �01>);

• коригування конструкторської документації за результатами виготовлення та
випробовування установчої серії з присвоєнням документам літери 1А»;

• у разі необх
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• у разі необхідності виготовлення та випробовування головної (контрольної)
серії за документацшю з літерою �А>> та відповідне коригування документів
з присвоєнням документам літери �Б�.

б. б. Комплектність· конструкторської документації 

Визначаючи комплектність конструкторських документів на вироби, слід рqзріз
няти (ГОСТ 2.102-68): 

• основний конструкторський документ;

• основний комплект конструкторських документів;

• повний комплект конструкторських документів.

Основний конструюпорський доку.мент - це документ, який окремо чи разом з ін
шими зазначеними в ньому конструкторськими документами повністю й одно
значно визначає певний виріб та його склад. 

За основні конструкторські документи приймають: 

• для деталей - кресленик деталі або електронну модель деталі;

• для складанних одиниць, комплексів і комплектів - специфікацію або елект-
ронну структуру виробу.

Основний комплект конструкторськlІХ документів - комплект конструкторських 
документів, що стосуються виробу в цілому, наприклад, складальний кресле�ик, 
принципова електрична схема, технічні умови, експлуатаційні документи_.

Конструкторські документи складових частин не входять до основного комплекту 
конструкторських документів. 

Повний комплект конструкторськlІХ документів - комплект конструкторських 
док.ументів, складений з основного комплекту конструкторських документів на 
даний виріб і основних комплектів конструкторських документів на всі його 
складові частини, застосовані згідно зі своtми основними конструкторськими 
документами. 

Усі графічні документи (кресленики, схеми) можуть бути виконані в електронній 
формі як електронні кресленики або як електронні моделі виробу. Усі текстові 
документи можуть бути виконані в електронній формі. При цьому зберігаються 
вид документа і його назва. 

Номенклатуру конструкторських документів, що їх розробляють на вироби, за
лежно від стадії розробляння наведено ( не повністю) у табл. 6.3. 
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Таблиця б.З. Номенклатура конструкторських документів за ГОСТ 2.102-68 

Робоча 
документація на 
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проекту 

тп 
Розпис технічно- - • - - - -
го проекту 

Додаткові 
вказівки 

Вимоги 
за ДСТУ 
ГОСТ2.052 
-

Вимоги 
за ДСТУ 
ГОСТ2.052 

-

-

-

-

-

-

Номенкла-
туру різних 
видів схем 
встановлено 
гост 2.701 
Вимоги 

за ДСТУ 
ГОСТ2.052 
-

-

-

-

Код Н3311 
документа доку 

ПЗ Пояс 

запи 

ВДЗ Розп 
них. 

ТУ Техні 
Т Б Таб.m 

РР Розр 

и ... IHC'IJ 

Умовні познаки: • 
теру,призначенес 

6.7. Пози. 

доку 

Усім виробам та 
являють собою< 
позначання коп< 

Познака виробу 
мента ( креслеНИІ 
ної структури ви 
ка не може бути 1 
документа. BИJ)f 
незалежно від те 
ють. Познаки ВИ) 
без скорочень і з 



llltDЇ документації 

о 

о 

о 

• 

Додаткові 
вказівки 

Вимоги 
заДСТУ 
ГОСТ2.052 

Вимоrи 
за ДСТУ 
ГОСТ2.052 

Номенкла-
туру різних 
видів схем 
встановлено 
гост 2.701 

Вимоги 
заДСТУ 
гост 2.052 
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Робоча 
документація на 

Код Назва 
=: = = 

Додаткові �-� 
,=: 

"!--,= = � 
;,: ;,: 

вказівки документа документа = м = !о � !о � � CL) CL) 

.; g 1;;,: :і! � -� І=:(= 2 і·- CL) � � \ І>< Q ;,: Q І>< Q !о 

� §' � с. � §' CL) � І=:( Q Q 
� t:: І=:( � Q ;,: ;,: 

ПЗ 
Пояснювальна 

• • • - - - - -
записка 

Рекомен-
дується 
складати на 
комплекси 
і складанні 
одиниці, 

вдз 
Розпис електрон- - - о 

що мають 
них документів 

о о о о 

у своєму 
складі біль-
ше ніж три 
документи, 
виконані 
в електрон-
ній формі 

ТУ Технічні умови - - о о о о о -

ТБ Таблиці о о о о о о о -

РР Розрахунки о о о о о о о -

И ... Інструкції - - - о о о о -

Умовні познаки:• - документ обов'язковий; о - документ складають залежно від харак
теру, призначеності та умов виrотовлення виробу; - - документ не складають. 

6.7. Позначання виробів і конструкторських 
документів 

Усім виробам та їх конструкторським документам мають бути надані познаки, які 
являють собою сукупність кодів, літер і цифр, складених відповідно до системи 
позначання конструкторських документів (ГОСТ 2.201-80). 

Познака виробу є водночас і познакою його основного конструкторського доку
мента (кресленика чи електронної моделі для деталі та специфікації або електрон
ної структури виробу для складанної одиниці, комплексу, комплекту). Ця позна
ка не може бути використана для позначання іншого виробу та конструкторського 
документа. Вироби і конструкторські документи зберігають надану їм познаку 
незалежно від того, у яких виробах і конструкторських документах їх застосову
ють. Познаки виробів і конструкторських документів записують в інші документи 
без скорочень і змін, за винятком випадків, передбачених ГОСТ 2.113-75. 
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ГОСТ 2.201-80 встановлює таку структуру познаки виробу та його основного 
документа: 

Код орrані!tації-Qфj'jобН1f:&р 
С: :ІІІ Ll-

Код класифікаційної характеристики 

Черговий реєстраційний ном:.ер 

хххх. хххххх. ххх 

Чотиризначний літерний код організації-розробника призначають за класифіка-
тором організацій-розробників. , 

Код класифікаційної характеристики надають виробу за класифікатором виробів 
і конструкторських доt<ументів машинобудування та приладобудування (Класи

фікатором ЄСКД). 

Структура класифікаційної характеристики:· 

хх х х х х 

Клас 

т І J Підклас 

Група 

Підгрупа 

Вид 

Черговий реєстраційний номер надають за класифікаційною характеристикою 
від 001 до 999 у межах коду організації-розробника. 

Познака неосновного конструкторського докум{!Нта має складатися з познаки 

виробу та коду документа, встановленого стандартами tСКД (див. табл. 6.3). 

Познака внробу 

Код документа 

ХХХХ. ХХХХХХ. ХХХ хххх 

І 
Код документа має містити не більше ніж чотири знаки, включаючи Іfомер час
тини документа. 

Електронним документам присвоюють додаткові коди відповідно до табл. 6.4, які 
зазначають у ре1<Візитній частині документа. 

Таблиця 6.4. Дод;J 

Вид докумеmа 

Е.в:ектронна стрJ

Усі кресленики; 
(дета.Jі� складаю

Усі кресленики в

Усі текстові доку

Запитання 

1. Що являє со

2. Що називаю

З. Назвіть ВИДІ

4. Що відноея1

5. Як поділяю'І
подають?

6. Що таке еле1

7. Які існують..

8. Які існують

9. Назвіть стад

нують на кш

10. У чому поля

НОВНИМ КОМІ 

11. Що прийм

НИХ ОДИНИЦІ,

12. Яка структуJ

13. Як позначак

14. У чому поля



-.«ої документації 

його основного 

х::ххх. ххх 

оть за класифіка-

Іікатором виробів 
щування (Класи-

х х х х 

mрактеристикою 

!(аТИСЯ з познаки 
див. табл. 6.3). 

оос хххх 

rшочи номер час-

до табл. 6.4, які 

Запитання для самоперевірки 

Таблиця 6.4. Додаткові коди електронних документів 

Вид документа Додатковий код документа 

Електронна структура виробу зс 

Усі кресленики у вигляді електронної моделі виробу ЗD 
(детщ�і; складанної одиниці) • 

Усі кресленики в електронній формі 

Усі текстові документи в електронній формі 

Запитання для самоперевірки 

2D 

тз 

1. Що являє собою ЄСКД та яка її основна призиаченісц,?

135 

2. Що називають виробом? Як поділяють вироби залежно від їх призначеності?

З. Назвіть види виробів та дайте їх визначення.

4. Що відносять до конструкторських документів?

5. Як поділяють конструкторські документи залежно від інформації, що у них
подають?

6. Що таке електронна модель деталі?.

7. Які існують види графічних конструкторських документів?

8. Які існують види текстових документів?

9. Назвіть стадії розробляння констр�торськ.ої доJСуме111:;щі.ї. Які роботи вико
нують на кожній зі стадій?

10. У чому полягає різниця між основним конструкторським документом та ос
новним комплектом конструктореьких документів?

11. Що приймають за основні конструкторські документи для деталей, складан-
них одиниць, комплексів, комплектів?

12. Яка структура познаки виробів та їх ос.,новних конструкторсь1<.Их документів?

13. Як позначають неосновні кощ:трукторські документи?

14. У чому полягає особливість позначання електронних докум_ентів?



Розділ 7 

Загальні вимоги до оформлення 
конструкторських документів 

• Формати і основний напис

• Масштаби

• Лінії на креслениках

• Шрифти креслярські

• Стандартні зображення - види, розрізи, перерізи

• Графічні познаки матеріалів та правила їх нанесення на креслениках

• Розміри на креслениках

• Правила нанесення на креслениках написів, технічних вимог і таблиць

• Оформлення текстової документації

7. 1 . Формати і основний напис

Конструкторські документи виконують на аркушах певних розмірів, які мають 
назву форматів (ГОСТ 2.301-68, ДСТУ 3321:2003). Формат аркуша визначається 
розмірами зовнішньої рамки конструкторського докумета, виконаного тонкою 
лінією. Формати поділяються на основні та додаткові. 

Формат з розмірами сторін 1189 х 841 мм, площа якого дорівнює 1 м2
, та інші 

формати, що їх отримують послідовним діленням його на дві рівні частини пара
лельно до меншої сторони відповідного формату, приймають за основні. Познаки 
та розміри основних форматів мають відповідати наведеним у·табл. 7.1. 

Таблиця 7. 1 . Познаки та розміри основних форматів 

Познака формату 

АО 

А1 

А2 

АЗ 

А4 

Розміри сторін формату, мм 

841х1189 

594х841 

420х594 

297х420 

210х297 

У разі необхідІІ 
148х210 мм. 

Допускається з: 
меншої сторош 
додаткових фор 
додаткового ФОІ 
наприклад АОх 

Таблиця 7.2. Розм 

Кратнjс;ть 

2 

з 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

І 

1 

На форматі викс 
20 мм зліва та пс 
форма,ти можна 
який компону�m 

У разі виведеР.Ш 
ми сторін, що зі: 
можна ІІе БИКОВ)

то зовнішня рам 
реквізитній часr 
у разі виведення 

Усі конструктор 
додаm"l{овими гра 

Основний напис 
ного на нього коJ 
ними підписами 
розміщеному в П] 
3321:2003). 

Форму, розміри, 
КОБИХ граф ДО НЬ 
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У разі необхідності дозволено використовувати формат AS з розмірами сторін 
148х210 мм. 

Допускається застосування додаткових форматів, які утворюють збільшенням 
меншої сторони основного фор.мату на величину, кратну до її розміру. Розміри 
додаткових форматів рекоменд'ується вибирати відповідно до табл. 7 .2. Познака 
додаткового форм.ату складається з познаки основного формату та його кратнос:rі, 
наприклад АО х 2, А2 х 5. 

Таблиця 7 .2. Розміри додаткових форматів 

Кратність 
Формат 

АО Аі А2 АЗ А4 

2 1189х 1682 

з 1189х2523 841х 1783 594х 1261 420х891 297х630 

4 841х2378 594х1682 420х 1189 297х841 

5 594х2102 420х 1486 297х 1051 

6 420х1782 297х 1261 

7 420х2080 297х 1471 

8 297х1682 

9 297х1892 

На форматі виконують внутрішню рамку суцільною товстою лінією на відстані 
20 мм зліва та по Sмм з інших еторін від контуру зовнішньої рамки. К-омпонувати 
форм�и можна як горизонтально, так і вертикально, за винятком формату А4, 
який компонують тільки вертикально. 

У разі виведення документа в електронній формі на паперовий носій з розміра
ми сторін, що збігаються із зазначеними в табл. 7.1, зовнішню рамку формату 
можна не виконувати. Якщо розмір сторін аркуша більший за вказані в табл. 7 .1, 
то зовнішня рамка має бути відтворена. Документи в електронній формі у своїй 
реквізитній частині мають містити познаку формату аркуша паперового носія, 
у разі виведення на який масштаб зображещm буде відповідати вказаному. 

Усі конструкторські документи мають супроводжуватися основним написом та 
додатковими графами до нього. 

Основний напис - це сукупність установлених характеристик виробу і викона
ного на нього конструкторського документа, які зазначають разом з установле
ними підписами та відомостями про зміну документа в спеціальному штампі, 
розміщеному в правому куті над нижньою лінією рамки поля документа (ДСТУ 
3321:2003). 

Форму, розміри, розташунок та порядок заповнення основного напису та додат
кових граф до нього встановлює ДСТУ ГОСТ 2.104:2006. 
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Основний напис на креСJІениках і схемах виконують за формою 1 (рис. 7 .1 }, 
а в текстових документах -за формами 2 (рис. 7.2) та 2а (рис. 7.3). Для наступ
них аркушів креслеників та-схем можна застосовувати форму 2а.
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У графах основного напису вказують: 

• ( 1) -найменування виробу ( починаючи з іменника) і найменування докумен
та, якщо йому присвоєно код ( наприклад, для робочого кресленика деталі -

�гайка наю 
ги. Схемае 

• (2)-позю

• (3) - пози.
талей);

• ( 4) - літеР,

• (5) - масу

• (6)-мacrn

• (7) -поря,и
куша,граф�

• (8)-загат
шому арК}'l1 

• (9) - назву
(графу не з
мента);

• (10) - xapaJ

• (11) - пріз1

• (12) - підm

• (13)- дату

• (14) ... (18) -

20 

t 
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<<Гайка накидна», для схеми електричної принципової - «Стабілізатор напру
ги. Схема електрична принципова»); 

• (2) - познаку документа відповідно до ГОСТ 2.201-80;

• (3) - познаку матеріалу деталі (графу заповнюють лише на креслениках де-
талей);

• ( 4) - літеру, яка присвоєна даному документу відповідно до ГОСТ 2.103-68;

• (5) - масу виробу відповідно до ГОСТ 2.109-73;

• (6) - масштаб (проставляють згідно з ГОСТ 2.302-68);

• (7) - порядковий номер аркуша (на документах, що складаються з одного ар
куша, графу не заповнюють);

• (8) - загальну кількість аркушів документа (графу заповнюють лише на пер
шому аркуші);

• (9) - назву або розрізнювальний індекс підприємства, що випускає документ
(графу не заповнюють, якщо індекс підприємства міститься у познаці доку
мента);

• (10) - характер роботи, що виконує особа, яка підписує документ;

• ( 11) - прізвища осіб, що підписали документ;

• (12) - підписи осіб, вказаних у графі 11;

• ( 13) - дату підписання документа;

• (14). .. (18) - �міни, які вносяться відповідно до вимог ГОСТ 2.503-90 .
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