
Площина – це найпростіша поверхня. Поверхні в нарисній геометрії розглядаються з 
кінематичної точки зору, тобто як сукупність усіх послідовних положень лінії, що 
рухається. 

Уявимо пряму лінію l (рис. 55), що проходить через нерухому точку S і 
переміщується по прямій t, перетинаючи її в точках А, А1, А2, А3… 

 

 
 
Якщо точки А, А1, А2... знаходяться на нескінченно близьких відстанях одна від одної 

(згадайте утворення лінії), то положення l, l1, l2... переміщуючої прямої l настільки близькі 
один до одного, що одержується одна безперервна поверхня – площина ∆ (дельта). Тут 
можна сказати, що сімейство прямих l, l1, l2, l3... суцільно заповнює площину ∆. 

Пряму l, що утворить цю найпростішу поверхню – площину ∆, називають твірною. 
Пряма t називається направляючою. 

Площина відноситься до незамкнутих поверхонь, тобто вона може бути продовжена 
як завгодно довго. 

Площина не має товщини. У задачах будемо вважати її непрозорою надтонкою 
плівкою.  

Площина, не паралельна і не перпендикулярна ні до однієї з площин проекцій П1, П2, 
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ПЛОЩИНИ ЗАГАЛЬНОГО Й ОКРЕМОГО  
ПОЛОЖЕННЯ І ЇХ ЗАДАННЯ.  
ТОЧКИ І ПРЯМІ В ПЛОЩИНІ.  
ПРЯМІ, ПАРАЛЕЛЬНІ І ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ 
ПЛОЩИНІ.  
ВЗАЄМНІ ПОЛОЖЕННЯ ДВОХ ПЛОЩИН   

Рис. 55 



П3, називається площиною загального положення.  
Площина загального положення на комплексному кресленні не може бути задана 

безпосередньо своїми проекціями (як, наприклад, точка і лінія), тому що вона безмежна і 
покриває собою все поле проекцій. Отже, її задають або її відсіком (шматком) у вигляді  
n-кутової пластинки (рис. 56), або елементами, що визначають цю площину Θ (тета): 

 

 
 
− трьома точками, що не лежать на одній прямій (рис. 57); 
− прямою і точкою поза неї (рис. 58);  
− двома мимобіжними прямими (рис. 59);  
− двома паралельними прямими (рис. 60).  
Є ще один спосіб задання площини – це задання її слідами. На рис. 61 зображена час-

тина площини загального положення Λ (лямбда). 
 

 
 

Прямі ho і fo, по яких площина Λ перетинає площини проекцій П1 і П2, називаються її 
слідами. Якщо тепер розгорнути цю модель у плоске креслення (прибравши оригінал-

Рис. 56 Рис. 57 Рис. 58 

Рис. 59 Рис. 60 

Рис. 61 Рис. 62 



площину Λ), то на комплексному кресленні залишаються тільки сліди площини: прямі ho і 
fo (рис. 62).  

Такий спосіб задання площини не буде використовуватися, оскільки він вимагає 
обов’язкової наявності осей проекцій (тобто фіксованого положення площин проекцій П1 
і П2), а це звужує можливості в рішеннях задач. І для зорового сприйняття цей спосіб 
задання площин створює невиправдані ускладнення. 

 
 
ПЛОЩИНИ ОКРЕМОГО ПОЛОЖЕННЯ 
 
Площини рівня 
 
Площина, паралельна площині проекцій, називається площиною рівня, тому що всі 

точки такої площини знаходяться на однаковому рівні від відповідної площини проекцій. 
На рис. 63 представлена горизонтальна площина рівня Ξ (кси). Праворуч від наочного 

зображення площини розташоване комплексне креслення цієї площини. В фронтальній 
проекції ця площина “вироджується” у горизонтальну пряму лінію Ξ2, а в горизонтальній 
проекції займає собою усе поле проекцій. 

 
 
Необхідно звикнути до такого незвичайного креслення, що складається тільки з однієї 

прямої лінії. Тут площина Ξ задана не елементами, які її визначають (як на рис. 56-60), а 
безпосередньо своїми проекціями. Тільки одна з проекцій тут зорово відсутня (у даному 
випадку Ξ1), тому що площина безмежна і покриває собою усе поле проекцій. 

 

 
 

Рис. 63 

Рис. 64 



На рис. 64 представлена фронтальна площина рівня Р (ро). Комплексне креслення 
складається з “виродженої” горизонтальної проекції Р1 і зорово відсутньої фронтальної 

Рис. 65 

Отже, ми розглянули площини рівня. Залишається додати, що всі геометричні образи, 
розташовані в таких площинах, проеціюються в натуральну величину на ту площину 
проекцій, якій вони паралельні.  

Рекомендується самостійно вирішити наступні задачі: у площині Ξ, зображеної на 
рис. 63, побудувати довільних розмірів квадрат; у площині Р (рис. 64) – коло і в площині 
Σ (рис. 65) – трикутник. Ці задачі вирішити тільки на комплексних кресленнях. 

 
Проеціюючі площини 
 
Проеціюючою називається площина, перпендикулярна одній площині проекцій. 
На рис. 66 представлена одна з таких площин – площина Т (тау). Вона 

перпендикулярна фронтальній площині проекцій П2 і називається фронтально-
проеціюючою площиною. 

У фронтальній проекції ця площина “вироджується” у похилу пряму лінію Т2, а в 
горизонтальній проекції покриває собою усе поле проекцій. 

На рис. 67 і 68 представлені ще дві проеціюючі площини: горизонтально-проеціююча 
площина Φ (фі) – рис. 67 і профільно-проеціююча площина Ψ (псі) – рис. 68. Праворуч 
від наочних зображень поміщені комплексні креслення площин. 

 

 
Рис. 66 



 
 
Рекомендується самостійно вирішити наступні питання: 
1. На комплексних рис. 66-68 визначити кути нахилу площин Т, Ф, Ψ до площин 

проекцій. 
2. Зобразити в площині Т довільний трикутник, у площині Ф – коло, у площині Ψ – 

квадрат. Задачі вирішити на комплексних кресленнях. 
 
 
 

ТОЧКИ І ПРЯМІ ЛІНІЇ В ПЛОЩИНІ 
 
Побудова точок і прямих ліній у площинах окремого положення не викликає 

труднощів, оскільки одна з проекцій цих геометричних образів збігається з однойменною 
“виродженою” проекцією цих площин. 

 

Рис. 67 

Рис. 68 

Рис. 69 Рис. 70 



 
Так, на рис. 69 зображена фронтально-проеціююча площина Ω (омега) із точкою А, 

що знаходиться в ній. Знак ⊂ означає взаємну належність (інцидентність) двох 
геометричних образів. 

На рис. 70 зображена фронтальна площина рівня Г с прямою а, що знаходиться в ній. 
Отже, зображення точок і прямих у площинах окремого положення – справа досить 

проста. А як побудувати довільну точку в площині загального положення? Адже ця точка 
не задається на комплексному кресленні безпосередньо своїми проекціями, а лише 
елементами, які її визначають. Точка також не має “вироджених” проекцій. 

Нехай площина загального положення ∆ задана двома прямими, що перетинаються, b 
та c (рис. 71). 

Одну з проекцій точки В (наприклад, фронтальну проекцію В2) можемо задати 
довільно. А от другу проекцію В1 точки В, приналежної площині D, без додаткових 
побудов вказати не зможемо. 

 
 
Для цього необхідно “прив’язати” точку В до площини ∆ за допомогою будь-якої 

прямої е, проведеної в цій площині. З елементарної геометрії пам’ятаємо, що пряма 
належить площині в тому випадку, якщо дві точки цієї прямої належать даній площині. 

Такими точками можуть бути точки 1 і 2 на прямих b і c. Фіксуємо їх фронтальні 
проекції 12 і 22. За допомогою ліній зв’язку визначаємо їх горизонтальні проекції 11 і 21. 
Тепер маємо можливість побудувати горизонтальну проекцію е1 допоміжної прямої е. 

І, нарешті, визначаємо відсутню проекцію В1 шуканої точки В. Так можна задати 
будь-яку точку і будь-яку пряму в площині загального положення. 

 
 

Рис. 71 



ПРЯМІ ЛІНІЇ, ПАРАЛЕЛЬНІ ПЛОЩИНІ 
 
Побудова прямих ліній, паралельних площинам окремого положення, не представляє 

особливих труднощів, і це питання рекомендується вирішити самостійно на 
комплексному кресленні. Тут не потрібно ніяких допоміжних побудов. 

Щоб вирішити це питання у відношенні площин загального положення, необхідно 
спочатку згадати наступне положення зі стереометрії: 

– пряма в тому випадку паралельна площині, якщо паралельна іншій прямій, 
приналежній цій площині. 

Нехай площина загального положення Θ задана трикутним відсіком СDE (рис. 72). 
Потрібно через задану в просторі точку F побудувати пряму K, паралельну площині Θ. 

 

 
 
Для вирішення задачі спочатку в площині Θ будуємо будь-яку допоміжну пряму l. 

Нехай l проходить через точки С та 1. Потім через задану точку F проводимо шукану 
пряму K паралельно прямій l. 

На підставі вищевикладеного пряма K є паралельною заданій площині Θ. 
Рекомендується самостійно вирішити зворотну задачу: задати на комплексному 

кресленні площину загального положення і пряму поза нею, а потім визначити, чи 
паралельні вони одна одній. 

 
 
ПРЯМІ ЛІНІЇ, ПЕРПЕНДИКУЛЯРНІ ПЛОЩИНІ 
 
У відношенні площин окремого положення це питання рекомендується вирішити 

самостійно. А для площин загального положення необхідно знову звернутися до 
стереометрії: 

– пряма в тому випадку перпендикулярна площині, якщо вона перпендикулярна двом 
пересічним прямим, що перетинаються, цієї площини. 

Спочатку розглянемо це питання на наочному зображенні (рис. 73). Нехай задана 
площина загального положення Λ, і до неї в точці К необхідно побудувати перпендикуляр 
n. 

 

Рис. 72 

Рис. 73 



 
 
Для побудови перпендикуляра до площини необхідно задати в ній дві прямі, що 

перетинаються. Виявляється, що цю пару прямих, які перетинаються, зручніше взяти 
прямими рівня – горизонталь h і фронталь f. І от чому. 

Прямий кут між горизонталлю h і шуканим перпендикуляром n (прямою загального 
положення) повинен спроеціюватися на площину П1 у натуральну величину. 

Точно так прямий кут між фронталью f і перпендикуляром n спроеціюється в 
натуральну величину на площину проекцій П2. 

Виходить, наявність у площині загального положення горизонталі і фронталі дає нам 
можливість знати напрямок перпендикуляра в проекціях, тобто n2 ⊥ f2 та n1 ⊥ h1. Рис. 75 

Рис. 74 



Переходимо до комплексного креслення. Нехай площина загального положення Ξ  
задана двома паралельними прямими m та q (рис. 74). 

 Для побудови перпендикуляра n 
до площини Ξ спочатку проводимо в цій площині горизонталь h і фронталь f. У даному 
випадку h і f проходять через точку К, але їх можна провести в будь-якому місці 
площини, тому що важливо знати тільки напрямок їх проекцій f2 і h1. Потім 
перпендикулярно цим проекціям будуємо з точки К проекції перпендикуляра n, тобто 
n2 ⊥ f2 та n1 ⊥ h1. 

 
 
 
 
 
 

ВЗАЄМНЕ ПОЛОЖЕННЯ ДВОХ ПЛОЩИН 
 
 

Взаємнопаралельні площини 
 
Стереометрія стверджує, що дві площини в тому випадку паралельні, якщо дві прямі, 

що перетинаються, однієї площини відповідно паралельні двом прямим, що 
перетинаються, іншої площини. 

На рис. 75 задана площина загального положення Т своїм відсіком АВС. Потрібно 
через точку D побудувати площину Ф, паралельну площині Т. 

Схема вирішення задачі досить проста: спочатку вибираємо в площині Т декілька 
прямих, що перетинаються (наприклад, прямі l і m), і через точку D проводимо пряму l, 
паралельну АВ і пряму m, паралельну ВС. Ці дві прямі, що перетинаються, l та m, і 
визначають собою шукану площину Ф, паралельну заданій площині Т. 

 

 
Взаємноперпендикулярні площини 
 
Стереометрія затверджує, що дві площини в тому випадку взаємно перпендикулярні, 

якщо одна з них проходить через перпендикуляр до іншої. 
 

Рис. 76 


