
Лінію в загальному випадку будемо розглядати як сукупність усіх послідовних 
положень точки, що рухається в просторі, тобто неперервний ряд точок. 

Лінія також може бути результатом взаємоперерізу поверхонь і як окремий випадок – 
границею (або краєм) відсіченої частини поверхні. 

Розглянемо криві лінії, що найбільш часто зустрічаються в практиці. 
Криві можуть бути закономірними (якщо їх можна виразити рівнянням) і 

незакономірними, котрі звичайно зображуються графічно, тобто на рисунках. 
Будь-яка крива лінія на рисунку звичайно визначається проекціями ряду її точок, що 

потім з’єднуються плавною кривою лінією за допомогою лекала. Тут велике значення має 
точність графічної побудови проміжних точок кривої. Від цього залежить точність кривої 
лінії і її плавність. 

Крива лінія може бути плоскою (якщо твірна точка переміщується в площині) і 
просторовою. 

 
Плоскі криві лінії 
 
Прикладом плоских закономірних кривих є алгебраїчні криві другого порядку: коло, 

еліпс, парабола, гіпербола. Аналітично порядок кривої визначається ступенем рівняння, а 
графічно – числом точок перетинання даної кривої з довільною прямою лінією. 
Наприклад, з кожної з перерахованих кривих пряма перетинається максимум у двох 
точках. 

Найбільш докладно властивості кривих другого порядку вивчаються аналітичною 
геометрією. У нарисній геометрії ці криві більш відомі під загальною назвою “конічні 
січення”, тому що вони можуть бути отримані при перетині поверхні конуса обертання 
площиною (рис. 77-79). 

При перетинанні площиною всіх твірних конуса виходить або еліпс (якщо січна 
площина нахилена до осі конуса), або коло (якщо січна площина перпендикулярна осі 
конуса) – рис. 77. 

Якщо перетнути поверхню конуса площиною, паралельною тільки одній твірній 
конуса (рис. 78), у перетині вийде парабола з вершиною в точці Н. Друга гілка конуса, що 
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знаходиться по іншу сторону вершини S, тут не перетинається площиною. 

 
 

І, нарешті, при перетині поверхні конуса площиною, паралельною двом його твірним 
(рис. 79), виходить гіпербола з вершинами в точках К і L. У цьому випадку 
перетинаються обидві гілки конуса. 

Перераховані криві другого порядку досить часто будуть зустрічатися в практиці, і їм 
необхідно приділити більше уваги. 

Часто потрібно буде проектувати дві замкнуті криві другого порядку – коло і еліпс. 
Тут необхідно пам’ятати, що проекцією кола може бути еліпс, і навпаки – проекцією 
еліпса може бути коло. Зберігати порядок кривої при проеціюванні – це одне з 
властивостей плоских кривих ліній. 

На рис. 80-83 зображені ці дві криві. Рекомендується самостійно визначити, яка з цих 
кривих є колом, і яка – еліпсом. 

 

 
 
Плоскі незакономірні криві лінії (тобто графічні) звичайно є результатом перетину 

деякої незакономірної поверхні площиною. 
Такою незакономірною поверхнею, наприклад, є поверхня корпуса судна (рис. 84). 

Незакономірна вона в тому, що її не можна задати математичним рівнянням. 
При проектуванні корпуса судна розробляють так званий теоретичний рисунок, що 

представляє собою комплекс графічних ліній, одержуваних при перетині поверхні 
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корпуса системою площин рівня. Горизонтальні площини дають у перетині ватерлінії, 
фронтальні – батокси і профільні – шпангоути. 

 
 

Ці лінії, як було сказано вище, не підкоряються математичним законам утворення і 
будуються по їх окремих точках. 

 
Просторові криві лінії 
 
Прикладом закономірної просторової кривої лінії є циліндрична гвинтова лінія 

(геліса), широко розповсюджена в техніці (рис. 85). 
 

 
 
Цю лінію можна розглядати як траєкторію точки М, що рівномірно рухається по 

прямій лінії t, що, у свою чергу, обертається навколо паралельної їй осі і. 
Побудуємо цю траєкторію на комплексному рисунку. Нехай вісь і буде вертикальною 

прямою (рис. 86). Точка М повинна зробити повний оберт навколо осі і і за цей час 
піднятися на висоту h, тобто в положення М′. 

При рівномірному русі точка буде проходити в рівні проміжки часу рівні відрізки 
шляху. 

Тому в горизонтальній проекції розділимо проекцію траєкторії – коло r1 –на рівне 
число частин (наприклад, 12). Тоді і висоту переміщення h точки М теж треба розділити 
на таку ж кількість частин. 

За 1/12 повороту точка М піднімається на 1/12 висоти h, тобто займає положення 
точки 1. І так далі. У такий спосіб можна зафіксувати всі проміжні положення точки М, 
що рухається, які потім з’єднуються плавною кривою лінією за допомогою лекала. 
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У горизонтальній проекції геліса зображується колом r1, а у фронтальній проекції – 
синусоїдою r2. Висота h, на яку піднімається точка М за один повний оберт, називається 
кроком гвинтової лінії, а сам відрізок цієї траєкторії називається витком. 

У залежності від напрямку обертання і руху точки гвинтова лінія називається правою або 
лівою. Якщо при погляді уздовж осі і точка М буде віддалятися від глядача, обертаючись за 
годинниковою стрілкою, то гвинтова лінія називається правою. Точка, що віддаляється від 
глядача й обертається проти годинникової стрілки, рухається по лівій гвинтовій лінії. 

Рекомендується самостійно визначити напрямок гвинтових ліній на рисунках 85 і 86. 
Просторові незакономірні криві лінії нас будуть цікавити насамперед як результат 

взаємоперерізу незакономірних поверхонь. Зараз розглянемо деякі властивості кривих 
ліній узагалі. Зверніть увагу на рис. 87. 

 

 
 

Дотичною t до кривої S у точці А називається граничне положення січної t′, що 
проходить через точки А і В, коли точка В переміщується по кривій S і хоче збігтися з 
точкою А. 

Те ж саме відбувається й у проекціях: проекція дотичної – граничне положення 
проекції t1 січної, коли проекція В1 точки В намагаєтсья збігтися з проекцією А1 точки А. 

Звідси формулюємо одну з властивостей кривих ліній: 
– проекція дотичної до будь-якої кривої лінії є дотичною до проекції цієї лінії. 
 
 Нехай тепер точка А разом зі своєю дотичною t переміщується по кривій r (рис. 88). 

Дотична t при цьому начебто обертається навколо точки А. 
 

 
 

Якщо при такому переміщенні напрямок руху точки і напрямок обертання дотичної 
не змінюється, то говорять, що ця крива гладка і що складається з нормальних або 
звичайних точок. З таких точок, наприклад, складаються всі криві другого порядку: коло, 
еліпс, парабола і гіпербола. 

Але на кривих можуть зустрічатися і так звані особливі точки. Наприклад, при 

Рис. 87 

Рис. 88 



проходженні точки А через точку В напрямок обертання дотичної t змінюється на 
зворотне. Точка В називається точкою перегибу. 

У точках С і D напрямок обертання дотичної t не змінюється, але змінюється 
напрямок руху самої точки А. Ці особливі точки С і D називаються точками повернення 
(“вістря” і “дзьоб”). 

У точці Е дотична змінює своє обертання “стрибком”. Такі точки кривої називаються 
точками зламу. Точка F називається подвійною (тут крива перетинає сама себе). Точка Н 
– потрійна і т.д. 

І от одне з властивостей кривих ліній стверджує, що особливі точки кривих також 
проеціюються в особливі точки. Це твердження доказів не вимагає. 

Але просторова крива, що не має особливих точок, може мати їх у своїх проекціях 
(рис. 89). 

 
Проекції кривої m мають подвійні точки, хоча сама крива-оригінал їх не має. 

Конкуруючі точки 1-4 дозволяють краще представити розташування даної кривої m у 
просторі. 

Звідси ще одна з властивостей кривих ліній:  
– якщо плоску криву можна вивчати по одній її проекції (зрозуміло, “невиродженій”), 

то для вивчення просторової кривої необхідні дві і більше проекцій. 
 
 
ПОВЕРХНЯ І ЇЇ УТВОРЕННЯ 
 
Як уже згадувалася вище, поверхні ми будемо розглядати в основному з кінематичної 

точки зору, тобто як сукупність усіх послідовних положень лінії, що рухається. Ця лінія 
називається твірною. Згадаємо утворення найпростішої поверхні – площини (рис. 55). Там 
твірна була прямою лінією. Але твірна може бути і кривою лінією. 

Крім того, у процесі утворення поверхні твірна лінія може змінювати свою форму. 
Розглянемо утворення конічної поверхні обертання Λ. Цю поверхню можна утворити 

обертанням прямолінійної твірної l навколо нерухомої осі і (рис. 90). Тут твірна не змінює 
свою форму, тобто залишається постійною. 

 

Рис. 89 

Рис. 90 Рис. 91 



 
Але цю ж саму конічну поверхню Λ можна утворити й іншим способом – рухом 

твірного кола r змінного радіуса так, щоб його центр залишався на прямій і (рис. 91). 
Радіус кола змінюється рівномірно й у точці S дорівнює нулю. Тут бачимо твірну змінної 
форми. 

Отже, розглянуту конічну поверхню Λ можна представити, з одного боку, як 
сімейство прямих ліній, що суцільно заповнюють поверхню, і з іншого боку – як 
сімейство кіл, що також суцільно заповнюють поверхню. 

У такому випадку кінематичну поверхню представляють як неперервний каркас тих 
або інших сімейств ліній (згадаємо, що лінії – “це неперервний ряд точок”...). Таке 
розуміння поверхні досить важливе для подальшого вивчення поверхонь і рішення задач. 
Адже поверхні є основним об’єктом вивчення нарисної геометрії.  

 
 
ВИЗНАЧНИК ПОВЕРХНІ.  
ПОНЯТТЯ “ПРОЕКЦІЯ ПОВЕРХНІ” 
 

 
Для задання поверхні на комплексному рисунку досить мати такі її елементи, що 

дозволяють побудувати будь-яку точку цієї поверхні. Сукупність таких елементів 
називається визначником. 

Визначником прямої лінії є дві точки. Якщо задані дві точки прямої, то можна 
побудувати будь-яку точку цієї прямої. 

Визначником площини є три точки, від яких можна перейти і до інших визначників 
(прямі, що перетинаються, точка, пряма і т.п.). 

Одним словом, якщо задані три точки деякої площини, то можна побудувати будь-яку 
точку цієї площини. 

А який визначник може мати, наприклад, сферична поверхня? Досить задати її центр 
О і будь-яку точку Н на її поверхні (рис. 92). 

 

Рис. 92 Рис. 93 



 
На підставі цього визначника (елементи визначника записують у дужках після 

позначення поверхні) можна побудувати будь-яку точку заданої поверхні. Поки що це 
твердження приймемо на віру, а наприкінці нижче описаного ми зможемо побудувати 
будь-яку точку заданої сферичної поверхні. 

Отже, можна стверджувати, що поверхня сфери Ξ задана на рис. 92 однозначно і цілком. 
На рис. 93 задана циліндрична поверхня своїм визначником: твірною прямою l і 

направляючою кривою r. Тут теж можна побудувати будь-як точку поверхні Р. Виходить, 
ця поверхня також вважається цілком заданою на рисунку. 

Але задання поверхонь їхніми визначниками має великий недолік – відсутність 
наочності. Справді, на рис. 92 і 93 досить важко побачити сферу і циліндр. Ми звикли 
бачити в проекціях самі поверхні або їх відсічені частини (відсіки). 

Насамперед розглянемо поняття “контур поверхні”. 
При проеціюванні будь-якої поверхні виділяємо ті проеціюючі промені, що 

стосуються поверхні. Наприклад, при проеціюванні сфери на площину П1 (рис. 94) ці 
промені будуть дотикатися до поверхні сфери по колу а. Ця лінія а на сфері і буде 
називатися її контуром. Тоді лінія а1 – проекція контуру на площину П1. 

 

 
 

Аналогічна картина вийде і при проеціюванні сфери на площину проекцій П2. 
Проеціюючись, промені дотикаються до сфери по лінії b. Це також контур сфери, а b2 – 
проекція контура на площину П2.  

Отже, на рисунку поверхня сфери зображена звичайно проекціями своїх контурів 

Рис. 94 Рис. 95 

Рис. 96 



(рис. 95). При одержанні горизонтальної проекції контуром сфери є екватор а, а 
фронтальної проекції – головний меридіан b. 

Але одними проекціями контурів можна зобразити тільки замкнуті поверхні (такі, як сфера). 
А якщо поверхні незамкнуті, наприклад, циліндричні, конічні й ін.? У таких випадках 

поверхню відсікають площинами і показують на рисунку її відсічену частину.  
 

 
 
Наприклад, на рис. 96 тонкими лініями зображена незамкнута конічна поверхня 

обертання Σ з умовними обривами. Проекціями її контурів будуть прямі с2, d2, е1, К1 . 
Відсікаємо цю поверхню двома площинами: Т і Ф. Отримане при відсіченні коло q 

буде називатися лінією відсічення. 
Таким чином, для незамкнутих поверхонь у понятті “проекція поверхні”, крім 

проекцій контурів, входять ще і проекції ліній відсічення. 
На рис. 97-99 зображені проекції відсіків деяких поверхонь.  

 

 
 

Рекомендується самостійно визначити, які це поверхні, а потім знайти проекції 
контурів і проекції ліній відсічення цих поверхонь. 

Примітка. При вивченні нарисної геометрії нас цікавить тільки поверхня, а не 
суцільні тіла, обмежені цими поверхнями. Тому всі розглянуті моделі вважаємо 
виконаними з надтонкого непрозорого матеріалу. 

 
 
ТОЧКИ НА ПОВЕРХНІ 
 

Рис. 97 Рис. 98 Рис. 99 

Рис. 100 



 

Згадаємо, як задаємо довільну точку в площині. 
“Прив’язуємо” точку до площини за допомогою прямої 
лінії.  

Те ж саме будемо робити і стосовно будь-якої 
поверхні (крім тих, котрі “вироджуються” в лінію, тобто є 
проеціюючими). Як допоміжні лінії будемо брати одну з 
ліній неперервного каркаса, тобто сімейства ліній, 
суцільно заповнюючих дану поверхню. 

Наприклад, для задання точки на конічній поверхні 
(повернемося до рис. 90 і 91) можна використовувати 
будь-яку пряму з каркаса прямолінійних твірних l (рис. 
90) або будь-яке коло з каркаса кіл r (рис. 91). 

На рис. 100 одна і та ж точка А задана на конічній 
поверхні обертання двома різними лініями неперервних 
каркасів. У фронтальній проекції точка А невидима. Цей 
факт відзначається дужками. 

 
Зрозуміло, що при рішенні подібних задач лінії каркаса треба вибирати найбільш 

прості в графічному відношенні (прямі й кола). 
Рекомендується повернутися до рис. 97-99 і самостійно задати на зображених відсіках 

поверхонь по одній точці, а також пояснити, чому рис. 98 не вимагає для рішення цієї 
задачі ліній каркаса. 

При завданні точок на гранних поверхнях кожну грань розглядають як відсік площини.  
На рис. 101 зображений правильний чотиригранник – тетраедр. Усі чотири його грані 

– правильні трикутники. Точка М задана на грані SBD, що є відсіком площини загального 
положення. Тому тут використана допоміжна пряма SK для “прив’язки” точки M. 

Точка N задана на проеціюючій грані SBC. Тут допоміжної прямої не потрібно. 

Рис. 101 


