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Приклад. Обертанням навколо горизонталі визначити натуральну 

величину ∆АВС (мал. 32). 

 
Мал. 32 

Цю задачу розв’язують на підставі другої основної задачі на площину: 

площину загального положення зробити площиною рівня. Допоміжна 

горизонтальна проекція площини даного трикутника, повернутої навколо 

горизонталі (фронталі) у положення, паралельне П1, дорівнюватиме натуральній 

величині цього трикутника. 

 Розв’язок  

1) Проведемо через вершину А горизонталь h≡А1 площини ∆АВС. 

При цьому А1≡і(і2≡h2, i1≡h1). 

2) Повернемо вершину В навколо і до положення В1, суміщеного з 

площиною рівня, що проходить через вісь обертання, і побудуємо допоміжну 

горизонтальну проекцію В1
1 точки В. Для цього через В1 проведемо 

горизонтальну проекцію α1 площини обертання точки В, перпендикулярно до і1. 

Точка перетину горизонтальних проекцій α1 та і1 буде горизонтальною проекцією 

О1 центра обертання О точки В. Фронтальну проекцію О2 точки О будуємо як 

звичайно. 
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Проекціями радіуса R обертання точки В будуть: R1=O1B1 та R2=O2B2. 

Способом прямокутного трикутника визначимо натуральну величину R (побудова 

на малюнку). Відрізок B0O1=R. Від O1 на α1 відкладаємо О1В1
1=R. Знайдена 

точка В1
1 є допоміжною горизонтальною проекцією вершини В. 

3) Повернемо вершину С навколо і до положення С1, суміщеного, 

аналогічно точці В, з тією ж площиною рівня, і побудуємо допоміжну 

горизонтальну проекцію С1
1 цієї точки. Для цього через С1 проведемо допоміжну 

горизонтальну проекцію β1 площини обертання точки С перпендикулярно до і1. 

Зауважимо, що точка С лежить на одній прямій з точками В і 1 і після повороту 

має лежати також на одній прямій з цими точками. Тому у повернутому 

положення допоміжна горизонтальна проекція С1
1 точки С лежатиме в точці 

перетину β1 з допоміжною горизонтальною проекцією В1
111

1. 

4) Оскільки під час обертання вершина А, що лежить на осі обертання, 

свого положення не змінює, то, сполучивши А1, В1
1 та С1

1 прямими, дістанемо 

шукану допоміжну горизонтальну проекцію даного трикутника, яка дорівнює 

його натуральній величині (∆А1≡(А1
1)В1

1С1
1=∆АВС). 


