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 Приклад. Обертанням навколо осей, перпендикулярних до площин 

проекцій, визначити натуральну величину кута ϕ у вершині А ∆АВС (мал. 31). 

 
Мал. 31 

Кут ϕ спроеціюється в натуральну величину тоді, коли площина 

трикутника стане паралельною одній з площин проекцій, наприклад П1. Отже, 

задачу треба розв’язувати на підставі другої основної задачі на площину: 

площину загального положення зробити площиною рівня. Для цього треба 

виконати обертання навколо двох осей, у даному випадку навколо i1⊥П1, а потім 

навколо і2⊥П2. 

 Розв’язок 

1) Через вершину С проведемо вісь і11 перпендикулярну до П1(С1≡і11, 

і21≡C1C2), і горизонталь h≡C1(h2≡C212⊥C1C2, h1≡C111) площини ∆ АВС. 

2) Повернемо площину ∆АВС у положення, перпендикулярне до 

площини проекцій П2. Для цього горизонтальну проекцію h1 горизонталі h 

повернемо навколо i1
1 так, щоб вона набула положення h1

1≡C111
1≡С1С2 і 

побудуємо ∆А1
1В1

1С1
1=∆А1В1С1 (методом засічок), який є першою допоміжною 

горизонтальною проекцією ∆АВС. Першу допоміжну фронтальну проекцію 
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А2
1B2

1С2
1 ∆ АВС побудуємо за допомогою вертикальних ліній зв’язку та проекцій 

α2, β2 площини обертання вершин А і В. 

Допоміжні фронтальні проекції А2
1 і В2

1 вершин лежатимуть відповідно на 

α2, β2 у точках перетину з вертикальними лініями зв’язку, проведеними через 

допоміжні горизонтальні проекції А1
1 і В1

1. 

Точка С, що лежить на і1, під час обертання площини трикутника не 

змінить свого положення. Сполучивши А2
1, С2, В2

1 прямими, дістанемо першу 

допоміжну фронтальну проекцію ∆АВС, виродилась у пряму. 

3) Через вершину А1 проведемо вісь і2, перпендикулярно до П2 

(11
2≡А1

1A2
1, і22≡А2

1). 

4) Повернемо площину ∆АВС з першого допоміжного положення у 

положення, паралельне площині проекцій П1. Для цього першу допоміжну 

фронтальну проекцію А2
1C2B2

1 ∆ABC повернемо навколо і22 так, щоб вона 

зайняла положення, перпендикулярне до вертикальних ліній зв’язку. Пряма 

А2
1С2

1В2
2 є другою допоміжною фронтальною проекцією ∆АВС. 

Другу допоміжну горизонтальну проекцію А1
1С1

1В1
1∆АВС будуємо за 

допомогою вертикальних ліній зв’язку, проведених через другі допоміжні 

фронтальні проекції С2
1, В2

2
 та проекції γ1 і σ1 площин обертання вершин С й В1. 

Точка А1, що лежить на і2, під час другого обертання площин трикутника свого 

положення не змінює. Одержаний ∆А1
1В1

2С1
1 є другою допоміжною 

горизонтальною проекцією ∆АВС і дорівнює його натуральній величині, оскільки 

А2
1В2

2С2
1⊥А1

1А2
1. 

5) Шуканий кут ϕ=С1
1А1

1В1
2. 


