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Приклад. У площині α(a×b) побудувати коло заданого радіуса R з 

центром у даній точці О (мал. 43). 

 
Мал. 43 

Загальним при розв’язанні задач на побудову проекцій плоскої кривої є 

виконання (або використання) умов належності точок площини кривизни. 

Проекції найпростіших плоских кривих-кола та еліпса – можна побудувати 

безпосередньо, тобто без перетворення положення площини кривизни і без 

побудови справжнього вигляду кривої. У цьому випадку на заданій площині 

кривизни будують проекції спряжених діаметрів і по них креслять еліпси – 

проекції даних кола чи еліпса. 

У цьому прикладі побудуємо проекції кола, попередньо зробивши задану 

площину кривизни її площиною рівня. 

Розв’язок  

1) Задану площину кривизни α(a×b) разом з точкою О⊃α обертанням 

навколо горизонталі h(i≡h) перемістимо у положення площини рівня: α1||П1. 

Горизонтальну проекцію її позначимо α1
1(a1

1×b1
1). 
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2) Накреслимо коло радіуса R з центром О1
1, що є горизонтальною 

проекцією кола, яке лежить у площині α1. На колі відмітимо ряд характерних 

точок В1
1, C1

1, D1
1, … 

3) Проекції В1 і В2 точки В кола у вихідному положенні площини 

кривизни будуємо зворотним обертанням. Для цього через В1
1 проведемо у 

площині α1 будь-яку пряму, наприклад горизонталь с1
1, і побудуємо її проекції с1 

та с2 у вихідному положенні площини α. На цих проекціях прямої звичайним 

порядком побудуємо шукані проекції В1 та В2. Так само можна побудувати 

проекції решти точок. 

4) Операцію зворотного обертання площини α1 у вихідне положення 

α, споріднених з точками поля α1
1. Віссю спорідненості цих полів буде проекція 

осі обертання h1≡i1. Напрямом спорідненості будуть прямі, перпендикулярні до 

h1, тобто проекції площин обертання точок. 

На колі у полі α1
1 задамося довільною точкою D1

1 і побудуємо споріднену 

з нею точку D поля α. Для цього проведемо пряму О1
1D1

1 і відмітимо подвійну 

точку 20=О1
1D1

1×h1. Споріднена з нею пряма D120. Провівши через D1
1 пряму 

напряму спорідненості до перетину з D120, дістанемо споріднену точку D1, що є 

шуканою горизонтальною проекцією. Фронтальна проекція D2 побудована як 

звичайно. Аналогічно можна побудувати проекції усіх характерних точок кола. 

5) Сполучивши лекальними кривими однойменні проекції точок, 

дістанемо шукані проекції кола, що лежить у площині кривизни α. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


