
Додатковою умовою утворення лінійчатих поверхонь з однієї направляючої, 
розглянутих у попередній лекції, було існування вершини, через яку проходила твірна 
пряма лінія. Інакше поверхня не була б однозначною. 

Зараз розглянемо лінійчаті поверхні з двома направляючими. Додатковою умовою 
утворення таких поверхонь є існування деякої площини, паралельно якої повинна 
залишатися твірна пряма лінія під час свого переміщення по двох направляючих лініях. 

Ця площина має назву площина паралелізму, а твірними поверхнями називаються при 
цьому лінійчаті поверхні Каталана. 

У залежності від форми направляючих ліній утвориться три види таких поверхонь: 
циліндроїди, коноїди, косі площини. 

 
Циліндроїди 
 
Лінійчата поверхня циліндроїда утвориться в тому випадку, якщо обидві направляючі 

– прямі лінії. 
Нехай маємо дві направляючі криві лінії: а і b (рис. 121), за якими переміщається 

твірна пряма лінія l. Якщо не дати такому рухові додаткової умови, то поверхня вийде 
багатозначною, тобто невизначеною. 
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ЛІНІЙЧАТІ ПОВЕРХНІ З ДВОМА  
НАПРАВЛЯЮЧИМИ І ПЛОЩИНОЮ  
ПАРАЛЕЛІЗМУ.  
ГВИНТОВІ ПОВЕРХНІ.  
КАРКАСНІ ПОВЕРХНІ.  
ТОПОГРАФІЧНА ПОВЕРХНЯ 

Рис. 121 



 
Як додаткову умову вводять нерухому площину паралелізму. Нехай такою площиною 

буде фронтальна площина проекцій П2. Виходить, що твірна пряма l при своєму русі по 
направляючої а і b повинна залишатися рівнобіжною площині П2. У результаті 
утвориться однозначна лінійчата поверхня циліндроїда Р. 

Ця поверхня нагадує нам циліндричну, але на відміну від останньої безперервний 
каркас циліндроїда складається з перехресних прямих ліній l, l1, l2... 

 

  
 
 На комплексному рисунку 122 представлений відсік поверхні циліндроїда Р з 

направляючими плоскими кривими a i b. Оскільки площиною паралелізму в даному 
випадку є площина П2, то твірна пряма l у всіх своїх положеннях залишається фронталлю. 

Циліндроїди знаходять широке застосування в інженерній справі: у 
кораблебудуванні, у будівництві гідроенергетичних споруджень, у машинобудуванні. 

Циліндроїди застосовуються при конструюванні дифузорів великих діаметрів і 
систем вентиляції. Вони використовуються також як оболонки покрить великих 
приміщень (ангарів, стадіонів, заводських цехів, ринків і т.д.). 

 
Коноїди 
 
Лінійчата поверхня коноїда утвориться в тому випадку, якщо одна з направляючих – 

крива лінія, а інша – пряма. 
 

Рис. 122 

Рис. 123 



 
Нехай напрямними є крива c і пряма лінія d (рис. 123). Площиною паралелізму 

оберемо горизонтальну площину проекцій П. При русі твірної прямої лінії l по 
направляючих c і d виходить лінійчата поверхня коноїда Ф. 

На комплексному рис. 124 представлений відсік поверхні коноїда Ф. Оскільки 
площиною паралелізму в даному випадку є площина П1, то твірна пряма l у всіх своїх 
положеннях залишається горизонталлю. 

 

 
 
Коноїди використовується в кораблебудуванні – при конструюванні носа льодоріза, 

носа швидкохідного теплохода або судна на підводних крилах; в авіації – при 
конструюванні літальних апаратів. У сільськогосподарському машинобудуванні поверхні 
коноїдів мають овали плугів, шнеки транспортерів і т.д. 

Коноїди широко використовуються й у будівельній техніці при конструюванні оболонок 
покрить промислових і громадських будинків, будівництві гідроенергетичних споруджень. 

 
Косі площини 
 
Лінійчата поверхня косої площини утвориться в тому випадку, якщо обидві напрямні 

– прямі лінії (перехресні). 
Нехай напрямними будуть перехресні прямі лінії АВ і CD, а площиною паралелізму – 

горизонтально-проеціююча площина Ω (рис. 125). 
При переміщенні твірної прямої l по направляючих прямих АВ і CD утвориться 

лінійчата, поверхня косої площини Ξ. Походження такої назви пояснюється тим, що всі 

Рис. 124 

 

Рис. 125 



елементи, її твірні, є прямими лініями. Але це – криволінійна поверхня. 
У перетині звичайною площиною коса площина може дати і гіперболу, і параболу. 

Тому косу площину ще називають гіперболічним параболоїдом. 

 
На комплексному рисунку 126 представлений відсік поверхні косою Ξ з 

направляючими перехресними прямими АВ і CD. 

 
 

Крива лінія К2 є фронтальною проекцією контуру косої площини Ξ. Вона являє собою 
огинаючу сімейства прямих ліній каркаса поверхні. 

Косі площини широко використовуються в інженерно-будівельній справі. Це оболонки 
покрить виставочних залів і спортивних споруджень, а також укоси залізниць і автострад. 

Косі площини мають крила вітряків і бічні стінки шлюзових споруджень і каналів. 
  
 
ГВИНТОВІ ПОВЕРХНІ 
 

 
При утворенні гвинтової поверхні твірна лінія повинна переміщатися по направляючій 

гвинтовій лінії. Якщо твірною є пряма лінія, то гвинтова поверхня називається гелікоїдом. 
Найбільше поширення в техніці одержали лінійчаті гвинтові поверхні прямого 

гелікоїда і косого гелікоїда. 
На рис. 127 задані дві направляючі лінії: крива r (геліса) і пряма i (вісь поверхні). 

Нехай твірна пряма лінія l так переміщається по цих напрямних, що постійно залишається 
перпендикулярною осі поверхні i. 

Утвориться гвинтова поверхня прямого гелікоїда Ξ (кут між твірною l і віссю i – 

Рис. 126 



прямий). По суті, це знайома нам лінійчата поверхня коноїда (тут площиною паралелізму 
є горизонтальна площина проекцій П1), але в даному випадку це, насамперед, – гелікоїд. 

Тепер розглянемо гвинтову поверхню косого гелікоїда (рис. 128). Ця поверхня 
виходить у тому випадку, якщо твірна пряна l при своєму переміщенні буде складати з 
віссю i постійний кут α, відмінний від прямого. 

Для цього треба побудувати співосний з гелісою r направляючий конус обертання Т, 
у якого твірні складають з віссю i кут α. Потім на поверхню направляючого конуса 
наноситься каркас твірних, по числу рівний твірним одного витка гелікоїда (у прикладі їх 
12). 

Далі з кожної точки 0, 1, 2, 3... на гелісі r проводимо твірні паралельно відповідним 
твірним направляючого конуса. 

У результаті виходить лінійчата гвинтова поверхня косого гелікоїда L. Іноді цю 
поверхню називають Архімедовим гвинтом, тому що в поперечному перерізі косого 
гелікоїда виходить алгебраїчна крива – спіраль Архімеда. Поверхню косого гелікоїда вже 
не можна назвати коноїдом, тому що тут немає площини паралелізму. 

Гвинтові поверхні, і особливо гелікоїди, знаходять широке застосування в техніці. 
Гвинти, різні свердла, пружини, шнеки, кручені сходи, пандуси (похилі в’їзди) 
багатоповерхових автогаражів і складських приміщень, серпантини автодоріг і т.д. мають 
у основі гелікоїди. 

Рис. 127 Рис. 128 



Властивості гвинтових поверхонь використовуються в повітряних і гребних гвинтах 
для створення тяги, що приводить у рух літаки, судна й ін.; в осьових вентиляторах і 
пропелерних насосах, у гвинтових спусках і т.д. 

Рекомендується самостійно задати по одній точці на розглянутих лінійчатих 
поверхнях Каталана (рис. 122, 124, 126) і гвинтових поверхнях гелікоїдів (рис. 127, 128). 
Визначити видимість точок. 

 
 
КАРКАСНІ ПОВЕРХНІ 
 

 
Усі поверхні, що розглядалися дотепер, є кінематичними, тобто вони утворювалися 

рухом деякої лінії. Вони є закономірними, оскільки їх можна задати за допомогою 
математичних рівнянь. 

У суднобудуванні, авіації, автомобілебудуванні, турбінобудуванні і т.д. 
застосовуються такі складні обтічні поверхні, які не можна перевести на мову 
математичних рівнянь. Ці поверхні хоча і гладкі, але з математичної точки зору вони є 
незакономірними. 

Конструктори суднових корпусів, літальних апаратів, кузовів легкових автомобілів, 
лопаток турбін і т.д. спочатку створюють моделі цих поверхонь, досліджують їх 
аеродинаміку й естетичність. 

Потім на моделі поверхні намічається сімейство нерухомих ліній визначеного 
напрямку (рис. 129.) 

 

  
 

Це сімейство нерухомих ліній а1, а2, а3… утворить каркас поверхні Ψ. На відміну від 
безперервного каркаса закономірних кінематичних поверхонь (де сімейство ліній 
суцільно заповнює поверхня), цей каркас називається дискретним, тобто переривчастим.  

Потім лінії каркаса з високою точністю викреслюються в натуральну величину на 
великих кресленнях (багатометрових плазах), і по них виготовляються шаблони 
(рис. 129). По шаблонах виготовляють металеві штампи для пресів. Чим щільніше каркас, 
тобто частіше його лінії, тим точніше виготовляється сконструйована поверхня. 

Якщо каркас поверхні складається з одного сімейства нерухомих ліній, то він 
називається простим, або однолінійним (рис. 129). 

Часто застосовується каркас, що складається з двох взаємно пересічних сімейств 
нерухомих ліній (рис. 130). 

Рис. 129 

Рис. 130 



 
 

Тут сімейство ліній с перетинає все сімейство ліній b. Такий каркас називається 
сітчастим, або дволінійним. 

Суднобудівники користуються трилінійним каркасом (рис. 131). Поверхня корпуса 
судна на рисунку, що називається теоретичним, задається трьома сімействами нерухомих 
плоских кривих ліній: 

1) ватерлінії, одержувані при перетині поверхні корпуса судна горизонтальними 
площинами рівня ΣІ, ΣІІ, ΣІІІ, ΣIV… 

2) батокси, одержувані при перетині поверхонь фронтальними площинами рівня ТІ , 
ТІІ , ТІІІ, ТIV… 

3) шпангоути, одержувані при перетині поверхні корпуса судна профільними 
площинами рівня ФІ , ФІІ, ФІІІ, ФIV... 

При розробці теоретичного рисунка на підставі розрахункових даних задається 
сімейство шпангоутів і основні обведення корпуса судна. Ватерлінії і батокси будуються 
на рисунку шляхів узгодження точок перетинання ліній каркаса. 

Вироджені проекції січних площин утворять сітку теоретичного рисунка. 
 
 
ТОПОГРАФІЧНА ПОВЕРХНЯ Рис. 132 

Рис. 131 
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Шпангоути 

Ватерлінії 



 
 

До каркасних поверхонь відноситься і так звана топографічна поверхня, тобто 
незакономірна земна поверхня. Вона задається на рисунку (топографічній карті) простим 
або однолінійним каркасом. 

 

 
Поверхня землі умовно розсікається горизонтальними площинами рівня ΨІ, ΨІІ, ΨІІІ..., 

що знаходяться одна від одної на рівних відстанях, кратних одному метру (рис. 132). 
У результаті виходить сімейство кривих рівня – горизонталей. Кожна горизонталь має 

оцінку, що являє собою висоту даної горизонталі в метрах над рівнем моря. 
Каркасна поверхня з дискретним, тобто переривчастим, каркасом відрізняється від 

закономірної кінематичної поверхні з її безперервним каркасом (поверхонь обертання, 
лінійчатих поверхонь і т.д.) тим, що вона не задає поверхню однозначно. Якщо на 
закономірних поверхнях можна побудувати будь-яку точку з будь-яким ступенем 
точності, то на каркасних поверхнях цього не можна точно зробити, тому що в проміжках 
між лініями каркаса може бути різний вигин поверхні. 

Тут тільки один вихід – ущільнювати каркас, тобто зменшувати відстані між лініями 
каркаса. 

Каркас поверхні може бути і точковим, тобто заданою кінцевою безліччю точок. У 
зв’язку з розвитком електронної обчислювальної техніки в цього каркаса велике майбутнє. 

Наприклад, макет поверхні, поміщений на спеціальному стенді, зондується 
найтоншим лазерним променем. Електронна обчислювальна машина по швидкості світла 
розраховує і записує координати освітлюваних точок поверхні. Відстань між цими 
точками може бути скільки бажано мала. 

Виходить дуже щільний точковий каркас, записаний на магнітну стрічку у вигляді 
числових координат. Потім верстат із програмним управлінням з високим ступенем 
точності відтворює поверхню макета в масштабі. 

Таким чином, сучасна обчислювальна техніка відкриває необмежені можливості для 
проекту самих складних криволінійних поверхонь і автоматичного виготовлення їх. 


