
Нарисна геометрія вивчає всі геометричні форми, які нас оточують. Вона є 
математичною дисципліною, але вивчає геометричні форми не мовою формул, а графічно, 
тобто з допомогою креслення. Саме слово “нарисна” говорить про це. 

Поняття “геометрія” досить велике. Є геометрія елементарна – частина, яка 
вивчається в школі; є геометрії: аналітична, диференційна, проективна, багатомірна і т.д. 

Ця геометрія – нарисна – покликана стати теоретичною основою для побудови 
технічних креслень. Щоб грамотно писати, людина вивчає граматику. Так і тут: щоб 
грамотно креслити (а це необхідно кожному інженерові), треба пізнати основи нарисної 
геометрії. Один з основоположників цієї науки досить влучно помітив з цього приводу: 

“Якщо креслення – мова техніки, то нарисна геометрія – граматика цієї мови”. 
Основний зміст нарисної геометрії – це уміння зображувати; усілякі сполучення 

геометричних форм на площині, а також проводити дослідження і виміри їх. 
Нарисна геометрія як наука носить прикладний характер. Її методами користуються у 

фізиці, хімії, механіці, астрономії, кристалографії, геодезії, аерофотозніманні, картографії 
та інших галузях науки і техніки. 

Основними задачами нарисної геометрії є:  
1. Вивчення методів зображення геометричних форм на площині, тобто уміння 

виконувати креслення. Це пряма задача нарисної геометрії. 
2. Вивчення геометричних форм по їх плоских зображеннях, тобто уміння читати 

креслення. Це зворотна задача нарисної геометрії. 
3. Вирішення геометричних задач на плоских зображеннях геометричних форм. Це 

конструктивна задача нарисної геометрії. 
4. Використання методів нарисної геометрії при вирішенні питань науки і техніки. 

Це прикладна задача нарисної геометрії. 
Основний метод нарисної геометрії – це метод проеціювання геометричних форм на 

площину. Отримане в результаті проеціювання плоске зображення називається проекцією. 
Як геометричні форми при вивченні нарисної геометрії використовують такі поняття: 

точка, лінія, поверхня. Надалі будемо їх називати геометричними образами. 
Характеристика цих образів буде поступово розкриватися в ході викладу матеріалу. 

Точки позначатимемо прописними, тобто заголовними буквами латинського 
алфавіту: А, В, С, D... 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ НАРИСНОЇ ГЕОМЕТРІЇ.  
ЦЕНТРАЛЬНА І ПАРАЛЕЛЬНА ПРОЕКЦІЇ.  
ОБОРОТНІСТЬ КРЕСЛЕННЯ.  
УТВОРЕННЯ КОМПЛЕКСНОГО КРЕСЛЕННЯ.  
ТОЧКА НА РИСУНКУ  



Лінії позначатимемо малими літерами латинського алфавіту: a, b, c, d... 
Поверхні (у тому числі і площини) – прописними буквами грецького алфавіту: Г, D, 

Q, П...  
Знайомитися з цими позначеннями будемо по ходу викладання матеріалу. 
 
 

 
МЕТОД ПРОЕЦІЮВАННЯ.  
ЦЕНТРАЛЬНІ І ПАРАЛЕЛЬНІ ПРОЕКЦІЇ   
 

 
Розглянемо схему проеціюючого апарата (рис. 1). Нехай точка А є оригіналом у 

просторі. Візьмемо горизонтальну площину і позначимо її П1 (пі). Вона буде називатися 
площиною проекцій, оскільки буде містити проекції геометричних образів.  

Точка S – центр проекцій, з нього будуть виходити проеціюючі промені. 
Щоб одержати проекцію точки А, необхідно з центра проекцій S через точку А 

провести прямолінійний промінь до його перетинання з площиною проекцій П1 у точці 
А1. Ця точка і буде проекцією точки А. 

Отже, щоб одержати проекцію будь-якого геометричного образу, необхідно провести 
з центра проекцій S подібні проеціюючі промені через усі точки даного геометричного 
образу. 

Нехай геометричним образом буде якась крива лінія l (рис. 2). Горизонтальна 
площина проекцій П1 і центр проекцій S залишаються такими ж, як і в попередньому 
прикладі. 

Проведемо з центра проекцій S через кожну точку кривої лінії l проеціюючі промені до 
перетинання з площиною проекцій П1. У результаті утвориться проекція l1 кривої лінії l . 

Оскільки весь пучок проеціюючих променів виходив з єдиного центра, що 
знаходиться в межах креслення, то таке проеціювання називається центральним, а 
отримані при цьому проекції називаються центральними. 

Такий спосіб проеціювання знайшов широке застосування при побудові перспектив 
будинків, автомобільних доріг і різних технічних споруджень. 

Основна і переважна частина сучасних технічних креслень побудована за принципом 
паралельного проеціювання (рис. 3). 

При такому проеціюванні центр проекцій S вважається вилученим у нескінченність 
(що відзначено знаком нескінченності ∞). У цьому випадку пучок проеціюючих променів, 
які виходять з нескінченно вилученого центра проекцій S∞, являє собою пучок 
паралельних прямих, і його зручніше задавати напрямком проеціювання S. 

Таке проеціювання називається паралельним, а отримані при цьому проекції 
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називаються паралельними. 
Якщо напрямок проеціювання S не 
перпендикулярний площині проекції П1, то 
проекції називаються косокутними. Якщо 
напрямок проеціювання S перпендикулярний 
площині проекції П1, то проекції називаються 
прямокутними, або ортогональними (від 
грецьких слів “ortos” – прямий і “gonia” – 
кут). 
 У практиці це буде основне 
проеціювання. Косокутними проекціями 
будемо користуватися при вивченні 

аксонометричних проекцій. 
 
 
 
ОБОРОТНІСТЬ КРЕСЛЕННЯ.  
КОМПЛЕКСНЕ КРЕСЛЕННЯ 
 
У техніці важливо не тільки вміти побудувати зображення (проекцію) предмета на 

площині, але і необхідно уміти вирішувати зворотну задачу – по плоскому зображенню 
(проекції) предмета реконструювати, тобто відновлювати, сам оригінал. Якщо плоске 
креслення має таку властивість, то воно називається оборотним. 

Усі креслення повинні бути оборотними, тобто подавати повну інформацію про 
форму, розміри і положення предмета в просторі. Інакше креслення втрачає всякий сенс. 

Уявимо собі ортогональну проекцію деякого геометричного образу у вигляді кола m1 
(рис. 4) 

Щоб відновити оригінал, тобто сам геометричний образ у просторі, необхідно з 
кожної точки проекції m1 провести вертикальні проеціюючі промені. Але далі цього нам 
просунутися не вдасться. 

Яку ж інформацію може дати ця ортогональна проекція про загадковий геометричний 
образ? 

Абсолютно ніякої. Тут можливі всілякі припущення, тобто рішення задачі стає 
невизначеним. Таким чином, креслення предмета, що складається тільки з однієї 
паралельної (у даному випадку ортогональної) проекції, є необоротним. 

У цих випадках креслення якимсь чином доповнюють. Одним зі способів доповнення 
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Рис. 5 



креслення є введення в проеціюючий апарат другої площини проекцій, а, отже, і другого 
зображення геометричного образу (рис. 5). 

Цю другу площину проекцій позначаємо П2 і розташовуємо її перпендикулярно до 
першої площини проекцій П1 по фронту перед глядачем. Відтепер ця вертикальна площина 
П2 буде називатися фронтальною площиною проекцій, а площина П1 – горизонтальною 
площиною проекцій. Лінія ОХ пересічення площин проекцій П1 і П2 називається віссю 
проекцій. 

Як геометричний образ візьмемо звичайний конус обертання з вертикальною віссю і 
спроеціюємо його ортогонально спочатку на площину проекцій П1 за напрямком 
проеціювання S1. Одержимо горизонтальну проекцію образу у вигляді кола. 

Потім ортогонально (тобто паралельно напрямку проеціювання S2) спроеціюємо 
конус на фронтальну площину проекцій П2. Одержимо фронтальну проекцію образу у 
вигляді рівнобедреного або рівностороннього трикутника. 

Щоб одержати єдине плоске креслення конуса, треба обидві площини проекцій П1 і 
П2 разом з їх зображеннями сполучити в одну площину. Це можна зробити, наприклад, 
поворотом горизонтальної площини проекцій П1 навколо осі проекцій ОХ. 

У результаті одержуємо плоске креслення об’ємного предмета, що складається з 
комплексу двох проекцій, або двох зображень, або двох картин (рис. 6). 

Він так і буде називатися – комплексне двокартинне креслення. 
Звичайно на комплексному кресленні не показують границь площин П1 і П2 і не 

позначають їх (рис. 7). 
Тепер питання у відношенні осі проекцій ОХ. Адже її теж без необхідності можна не 

показувати на кресленні. Справді, звернемося до рис. 5. Скільки не переміщуй площини 
проекцій П1 і П2 паралельно їм самим, проекції самі по собі анітрошки не змінюються. 
Буде тільки змінюватися відстань між проекціями, і сама вісь проекцій ОХ буде 
переміщуватися вгору або вниз. Виходячи з цих розумінь, вісь проекції ОХ звичайно 
опускають на комплексному кресленні (за виключенням тих випадків, коли нею 
користуються як базою відліку координат або відстаней). 

Отже, одержуємо креслення, що складається тільки з двох проекцій (рис. 8). Але ці 
проекції повинні бути так взаємозалежні, щоб фронтальна і горизонтальна проекції 
кожної точки знаходилися на одній вертикальній лінії, що називається лінією зв’язку 
(наприклад, лінія R1R2 на рис. 8). Звичайно на кресленні досить мати хоча б одну лінію 
зв’язку, тому що всі інші будуть паралельні їй. 

Тепер уже не скажеш про таке креслення, що воно необоротне. Читачеві креслення 
ясно, що зображено конус обертання і розташований він вершиною нагору. Залишилося 
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проставити розміри, вказати матеріал і шорсткість поверхні. 
Отже, метод двох зображень робить креслення предмета оборотним. Згадаємо 

проекцію кола m1 (рис. 4). Одне зображення оригіналу не давало нам можливості 
вирішити задачу. Вирішення було багатозначним і невизначеним. З уведенням другого 
зображення (другої проекції) рішення поставленої задачі стає визначеним і однозначним 
(рис. 9). 

Тут бачимо лінії (коло, еліпс, гвинтова лінія) і об’ємні предмети (циліндр, конус). 

 
 
Однак можливі випадки, хоча і досить рідкі, коли і двокартине комплекснне 

креслення стає необоротним (особливо, коли обидві проекції однакові, тобто 
конгруентні). 

Наприклад, рис. 10 не дає можливості вирішити задачу однозначно. Це може бути і 
плоска фігура (прямокутник), і об’ємне тіло – куб, призма, циліндр і т.д. 

Для однозначного рішення задачі рисунок знову треба якимсь чином 
доповнити. Найкраще звернутися до третього зображення. 
Для цього розглянутий оригінал (наприклад, призму) спроеціюємо 
ортогонально на три площини проекції: П1, П2, П3 (рис. 11). Третя 
площина проекцій П3 розташовується перпендикулярно двом основним 
(П1 і П2) і називається профільною площиною проекцій. 
 Для одержання плоского рисунка профільна площина проекцій П3 
разом із зображенням сполучається обертом із площиною П2 так, щоб 
фронтальна і профільна проекції кожної точки знаходилися на одній 
горизонтальній лінії зв’язку (наприклад, точка М). 
 Отже, одержуємо трикартинне комплексне креслення, що є в 
даному випадку оборотним (рис. 12). 
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Рекомендується самостійно вирішити наступну задачу. 
 На рис. 13 дані дві ортогональні проекції деякого оригіналу. 

Пропонується виконати в трьох проекціях можливі рішення цієї задачі. 
 У практиці часто приходиться вирішувати задачу побудови третьої 

проекції оригіналу за двома заданими (тут мається на увазі через оборотне креслення). 
У школі вирішувалися такі задачи за допомогою осей проекцій (рис. 14). Лінії зв’язку, 

що з’єднують горизонтальні і профільні проекції, будувалися за допомогою циркуля. 
Відтепер будемо користуватися в основному безосними рисунками (рис. 8, 9, 10), на 

яких осі проекцій будуть відсутні. Тут рекомендується користуватися так званою 
постійною прямою креслення Ко (рис. 15). 

Ця пряма Ко проводиться в довільному місці рисунка праворуч від горизонтальної 
проекції під кутом 45° до горизонту “вниз-праворуч”. На цій прямій Ко переломлюються 

лінії зв’язку, 
що з’єднують горизонтальну і профільну проекції 

Рис. 13 
 

Рис. 14 

Рис. 15 

ТОЧКА НА КОМПЛЕКСНОМУ КРЕСЛЕННІ 
 
Вивчення геометричних образів починаємо з точки. Хоча вона і не має вимірів, для 

зручності будемо зображувати її світлим кружечком діаметром 1,5-2 мм. Центром цього 
кружечка і є точка, що розглядається.  

На рис. 16 і 17 представлене відповідно двокартине комплекснне креслення точки А і 
трикартинне комплексне креслення точки В. 

Креслення ці безосні. Вони елементарні й особливих пояснень не вимагають. 
Іноді приходиться будувати точки по їх координатах. Координатами х, у, z точки М 

називаються, відповідно, відстані від даної точки до фіксованих площин проекцій П3, П2, 
П1 (рис. 18). 
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Комплексне креслення в такому випадку повинне мати осі проекцій. Вони будуть 
базами відліку координат. 

Відстань ММ3 = ОМх називається координатою X або абсцисою точки М. 
Відстань ММ2 = МхМ1 називається координатою У або ординатою точки М. 
Відстань ММ1=МхМ2 називається координатою Z або аплікатою точки М. 
Числові величини, що виражають координати X, У, Z точки, записують у дужках 

після найменування точки. Наприклад, N (35, 40, 25). 
На рис. 19 представлене двокартийнне комплексне креслення точки N, побудованої за 

її координатами.  

Рис. 18 
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