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Приклад. Побудувати лінію перетину поверхні похилого еліптичного 

конуса площиною α(m×n) загального положення (мал. 62). 

 
Мал. 68 

Розв’язок 

1) Побудуємо опорні точки. Спочатку будуємо обвідну точку А на 

горизонтальній проекції поверхні. Горизонтальна її проекція А1 повинна лежати 

на обводі горизонтальної проекції. Тому допоміжну січну площину треба 

провести так, щоб лінією а перетину її з даною поверхнею була б твірна s1 – лінія 

перетину конура видимості поверхні, що проектується на П1 в лінію обводу S111. 

Для цього проведемо допоміжну січну площину σ(σ1)⊥П1(σ1≡S111). Побудуємо 

лінію а=σ×Φ, a1≡S111, a2≡S2l2, а також лінію b=σ×α, b1≡2131≡σ1, b2≡2232. 

Відмітимо шукану точку А=a×b, А2=S2l2×2232, A1⊃S111. 

Для побудови обвідної точки В на фронтальній проекції поверхні конуса 

треба виконати аналогічну побудову з допоміжною січною площиною, яка 

перпендикулярна до П2 і проходить через контурну твірну, що проектується в 

обвід фронтальної проекції. 
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Для побудови вищої і нижньої точок лінії перетину треба провести 

площини τ, ..., дотичні до поверхні конуса і паралельні горизонталям січної 

площини та знайти точки перетину допоміжних твірних конуса з даною січною 

площиною α. 

Проведемо горизонтальну проекцію h(h1||n1) горизонталі площини τ(h×s4), 

дотичну до горизонтальної проекції основи конуса, і відмітимо точку 41 дотичну. 

Через точку і вершину S проведемо дотичну твірну s4(S141 та S242) і побудуємо 

точку С=s4×α. Ця точка і буде шуканою нижньою точкою лінії перетину конуса з 

площиною α. 

Для побудови вищої точки досить провести другу дотичну до проекції 

основи, паралельну n1, і повторити розгляд операції. 

2) Побудуємо проміжні точки D, E лінії перетину за допомогою 

проеціюючих допоміжних січних площин, що проходять через вершину S конуса. 

Проведемо γ(γ2)⊥П2, побудуємо лінію а (S5 та S6)=γ×Φ, а2(S252 та S262)≡γ2, a1(S151 

та S161). Будуємо лінію b=γ×α, b2(7282)≡γ2, b1(7181) і відмітимо шукані точки D, 

E=a(S5 та S6)×(7,8), D1=61S1×7181, E1=51S1×7181. 

D2 і E2 побудовані за допомогою вертикальних ліній зв’язку. Проекціями 

шуканої лінії будуть лекальні криві, що послідовно сполучають однойменні 

проекції побудованих точок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


