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„Vaizduotė yra kūrybos pradžia.
Jūs įsivaizduojate tai, ko trokštate, 

jūs norite to, ką įsivaizduojate, ir 
galiausiai jūs sukuriate tai, ko norite.“

Dž B Šo

PRATARMĖ

Ši mokomoji knyga pirmiausia skirta Hidrotechnikos inžinerijos, Vandens apsau-
gos inžinerijos ir valdymo ir Žemėtvarkos studijų programų dieninių ir neakivaizdinių 
pagrindinių studijų (bakalauro) studentams, besimokantiems Inžinerinės grafi kos dalyką 
(VŽSKB09; VŽSKB10; VŽSKB30). Ji bent kiek papildys negausią altitudinių projekcijų 
metodą nagrinėjančią literatūrą ir galės būti naudinga ir kitų universitetų studentams (ypač 
statybinių specialybių). Inžinerinė grafi ka yra ne tik braižymas, bet ir vizualizavimas, mod-
eliavimas bei analizė. Modernios kompiuterinės technologijos suteikia galimybes lengvai 
pasiekti šiuos tikslus, tačiau žinoti pagrindinius braižymo principus reikia tiek braižant 
pieštuku, tiek kompiuterinių programų pagalba.

Dabartiniame nepaprastai gausaus informacijos kiekio amžiuje mokymosi efektyvu-
mas ypač priklauso nuo įvairiapusiško raštingumo ir sugebėjimo greičiau mokytis. Pa-
prastai mūsų švietimo sistemoje yra pabrėžiamas kalbų mokėjimas, matematinis ir kom-
piuterinis raštingumas, tačiau inžinerinėje veikloje ypač svarbūs yra grafi nės informacijos 
suvokimo gebėjimai.

Socialinės raidos požiūriu, prasidedančiame naujajame amžiuje, kurį Daniel H. Pink 
pavadino konceptualiu amžiumi, profesinei sėkmei ypač svarbūs bus:

kūrybiškumas,
intuicija,
gebėjimas susieti atrodytų nesusijusius objektus ar
įvykius į kažką naujo ir kitokio.
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ĮVADAS

Brėžiniai yra paprasčiausia iš universalių kalbų, suprantama techniškai išsilavinusiems 
žmonėms visame pasaulyje. Braižomoji geometrija – matematikos sritis, kuri tiksliai 
aprašo trimačius objektus projektuojant jų trimatę realybę į dvimatį paviršių, tokį kaip 
popieriaus lapas ar kompiuterio ekranas – yra šios kalbos gramatika. Braižomosios 
geometrijos principai yra tiek mechaninės, tiek statybinės braižybos pagrindas. Geometri-
ja – formos ir dydžio studijavimas. Žodis „geo+metry” reiškia „žemė+matuoti”.

Geometriniai objektai:
nulmačiai (0-D) – neturi ilgio, pločio ar aukščio (taškai); 
vienmačiai (1-D) – turi tik ilgį, bet neturi pločio ar aukščio (tiesės, spinduliai, at-
karpos);
dvimačiai (2-D) – turi plotį ir aukštį, bet neturi storio (daugiakampiai, apskritimai 
ir pan.);
trimačiai (3-D) – turi ilgį, plotį ir aukštį (briaunainiai, cilindrai, kūgiai, sferos, topo-
grafi nis paviršius).
Grafi nis atvaizdavimas yra seniausias informacijos perdavimo būdas. Apie tai liudija 

ant uolų randami piešiniai. Per daugelį amžių šis atvaizdavimo būdas buvo tobulinamas, 
tačiau pagrindiniai principai, pagal kuriuos yra sudaromi ir šiuolaikiniai brėžiniai, buvo 
suformuluoti tik 18 amžiaus antrojoje pusėje. Braižomosios geometrijos pradininku yra 
laikomas prancūzų geometras Gasparas Monžas (Gaspard Monge), kuris parašė „Analizė 
taikoma geometrijai“ (1795) ir “Braižomoji geometrija” (1799). G. Monžas pasiūlė pro-
jektuoti objektus į dvi tarpusavyje statmenas plokštumas statmenais joms spinduliais ir tas 
plokštumas sutapdinti su viena brėžinio plokštuma.

Viena įdomi detalė – šį metodą G. Monžas buvo pasiūlęs jau anksčiau, tačiau buvo 
prisiekęs jo neatskleisti ir 15 metų jis buvo rūpestingai saugoma karinė paslaptis. Tik 1794 
m. jam buvo leista viešai dėstyti šį metodą.

Dabartiniame aukšto technologijų lygio amžiuje brėžiniai paprastai braižomi kompiu-
teriu, tačiau norint greitai idėjas perduoti, dažnai naudojamas eskizavimas. Tiek braižant 
rankiniu būdu, tiek kompiuteriu būtina išmanyti inžinerinės grafi kos pagrindus. Kad ši 
tiesa, susižavėjus per daug kompiuterinėm technologijom, buvo primiršta, liudija ir vi-
ena iš svarbiausių 2007 m. balandžio 16 – 19 d. Amerikos dizaino ir braižymo asociaci-
jos (ADDA) Techninio mokymo konferencijos minčių: „Mes galime nubraižyti brėžinius 
greičiau nei bet kada anksčiau, bet kas iš to gero, jei jūs negalite suprasti jų“. Projekta-
vimo procese apie 90% informacijos yra perduodama grafi niu būdu. 

Vizualių gebėjimų lavinimas yra labai svarbus ir mokymui pagreitinti. Yra žinomas 
posakis: „vienas paveikslas vertas tūkstančių žodžių“. Moksliniais tyrimais nustatyta, kad 
žmogaus smegenys vizualią informaciją apdoroja 400 000 kartų greičiau nei tekstą. 
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1. INFORMACIJOS MAINAI

Inžinerinė veikla yra susijusi su įvairių gaminių projektavimu bei gamyba, pastatų 
ir kitokios paskirties statinių projektavimu bei statyba ir kita panašia veikla. Tarp atskirų 
bet kurios veiklos srities grandžių nuolat vyksta informacijos mainai, kuriuos galima 
apibūdinti paprasta schema (1.1 pav.).

    

1.1 pav. Informacijos mainai

Informacijos mainai vyksta sėkmingai, jei gavėjas teisingai dekoduoja siuntėjo 
perduodamą informaciją. Dėl to tiek siuntėjas, tiek gavėjas turi „kalbėti ta pačia kalba“, t.y. 
žinoti taisykles, pagal kurias grafi nėmis priemonėmis išreiškiama techninė informacija. 
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2. TECHNINIŲ BRĖŽINIŲ STANDARTAI

Siekiant užtikrinti teisingą bendravimą brėžinių pagalba yra kuriami techninių 
brėžinių standartai. Pagrindinės standartus rengiančios organizacijos yra ISO (Tarptautinė 
Standartų Organizacija) ir ANSI (Amerikos Nacionalinių Standartų Institutas). Standartai 
apima projekcijų metodus, terminologiją, matmenų žymėjimą, simbolius. 

Svarbu žinoti, kad ISO braižymo standartai skiriasi nuo ANSI braižymo standartų, 
ypač tai aktualu brėžiniams braižyti naudojant kompiuterines programas. ISO yra metrinė 
sistema, joje paprastai matmenys nurodomi milimetrais. ANSI yra angliška standartinė 
sistema, joje matmenys nurodomi coliais. 

ISO ir ANSI taip pat naudoja skirtingus projekcijų metodus:
• ISO – pirmojo kampo metodą,
• ANSI – trečiojo kampo metodą.
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3. PROJEKCIJŲ METODAS

Projekcijų metodas nusako taisykles, kuriomis vadovaujantis yra braižomos objektų 
projekcijos. Išskiriami du atvejai pirmojo kampo projekcijų, paprastai naudojamas Europo-
je (ISO standartų sistema), ir trečiojo kampo projekcijų, naudojamas JAV, Australijoje ir kt. 
(ANSI standartų sistema). Pirmuoju atveju braižant objekto projekcijas reikia įsivaizduoti, 
kad vaizduojamasis objektas yra tarp stebėtojo ir plokštumos, į kurią projektuojame (3.1 
pav.). Projekcijos yra gaunamos iš projektavimo centro brėžiant projektuojančiuosius 
spindulius per būdinguosius objekto taškus iki sankirtos su projekcijų plokštuma. 

                         

3.1 pav. Pirmojo kampo projekcijų metodas

Antruoju atveju – objektas yra už plokštumos (3.2 pav.). Projektuojantieji spinduliai 
pirmiausiai kerta projekcijų plokštumą, o po to - objekto taškus. 

                          

3.2 pav. Trečiojo kampo projekcijų metodas
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4. LYGIAGRETUSIS PROJEKTAVIMAS

Projekcijos, gaunamos projektuojant iš vieno centro, yra vadinamos centrinėmis, arba 
perspektyvinėmis, projekcijomis. Jos turi vieną didelį privalumą – yra labai vaizdžios, t.y. 
vaizdą matome tokį, kokį natūroje jį regi mūsų akys, tačiau objektų dydžiai juose yra 
netikri. Šis atvaizdavimo būdas yra naudojamas architektūriniame projektavime ir šioje 
knygoje nebus detaliau nagrinėjamas. 

Techniniams inžinerijos uždaviniams spręsti paprastai taikomas lygiagretusis projek-
tavimas, kai projektavimo centras S nukeliamas į begalybę ir laikoma, kad projektuojan-
tieji spinduliai yra lygiagretūs (4.1 pav.).

                          

4.1 pav. Lygiagretusis projektavimas

Jei projektuojantieji spinduliai statmeni projekcijų plokštumai, lygiagrečios projekcijos 
vadinamos stačiakampėmis, arba ortogonaliosiomis, o jei nestatmeni – pražulniosiomis. 
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5. STAČIAKAMPĖ KOORDINAČIŲ SISTEMA

Ankstesniuose skyreliuose aptarėme brėžinių braižymo taisykles. Atvirkštinis 
uždavinys yra brėžinių skaitymas, t.y. objekto erdvinės padėties atkūrimas pagal jo projek-
cijas. Nagrinėjant 4.1 paveikslo pavyzdį matyti, kad norint vienareikšmiai atkurti objekto 
erdvinę padėtį esamo vieno vaizdo nepakanka. Tuomet pagal G. Monžo pasiūlytą metodą 
objektus projektuojame ne į vieną, o į dvi ar, reikalui esant, tris tarpusavyje statmenas 
projekcijų plokštumas (5.1 pav.), kurios sukant apie atitinkamas ašis yra sutapdinamos su 
viena brėžinio plokštuma. Šios plokštumos erdvę padalija į 8 dalis, vadinamas aštuntadaliais, 
arba oktantais. Frontalioji projekcijų plokštuma su horizontaliąja projekcijų plokštuma 

kertasi tiese, kuri vadinama x ašimi; 
profi lioji – su horizontaliąja – y ašimi 
ir frontalioji su profi liąja – z ašimi. 
Ašių x, y ir z sankirtos taškas O va-
dinamas koordinačių pradžia. Nuo 
koordinačių pradžios į kairę x ašies 
kryptis laikoma teigiama, į dešinę 
– neigiama; į priekį nuo koordinačių 
pradžios y ašies kryptis – teigiama, į 
priešingą pusę – neigiama; į viršų nuo 
koordinačių pradžios z ašies kryptis 
– teigiama, į apačią – neigiama. 

Frontalioji projekcijų plokštuma sutap-
dinama su brėžinio plokštuma; horizontalioji 
– sukama priekine dalimi apie x ašį iki sutap-
dinimo su frontaliąja, o kartu ir brėžinio 
plokštumomis; profi lioji – sukama priekine 
dalimi apie z ašį į dešinę iki sutapdinimo 
su brėžinio bei frontaliąja ir horizontaliąja 
plokštumomis. 

Sutapdintas projekcinių plokštumų vaiz-
das yra vadinamas epiūra (5.2 pav.). 

5.1 pav. Oktantų numeravimo ir projekcijų 
plokštumų sukimo, atliekant sutapdinimą 
ortogonaliosiose projekcijose, schema

5.2 pav. Epiūra
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6. ALTITUDINIŲ PROJEKCIJŲ METODAS

Altitudinių projekcijų metodas yra naudojamas kai kuriems specifi niams uždaviniams 
spręsti, pvz. žemėlapiams, topografi nėms nuotraukoms sudaryti, inžineriniams statiniams 
projektuoti ir pan. Spręsdami šiuos uždavinius mes paprastai susiduriame su tokia situaci-
ja, kuomet objektų planiniai matmenys yra daug didesni už aukščių skirtumus. Šio metodo 
esmė ta, kad objektus mes projektuojame į vieną – horizontaliąją projekcijų plokštumą 
(6.1 pav.), o aukščiai nurodomi skaitinėmis reikšmėmis, kurios vadinamos altitudėmis. 
Altitudė – objekto vertikalus atstumas nuo pasirinktos nulinės plokštumos, tokios kaip 
jūros lygis ar pirmo aukšto grindų lygis (statybiniuose brėžiniuose) ir pan.

6.1 pav. Altitudinės projekcijos



13

7. VAIZDAVIMO BŪDAI IR JŲ PRAKTINIS TAIKYMAS

Dažniausiai literatūroje aptariami vaizdavimo būdai pateikti 7.1 paveikslo schemoje. 
Didesnė dalis jų yra trimačiai (3-D), o pirmojo ir trečiojo kampo ortogonaliųjų projekcijų 
metodai – dvimačiai (2-D) atvaizdavimo būdai. Trimačiai vaizdai žmogaus protui yra geri-
au suvokiami, kadangi mus supančioje aplinkoje objektus mes suvokiame kaip trimačius. 
Dvimačiams vaizdams suvokti reikia daugiau įgūdžių. Paprastai objektams suprasti 
dažniau naudojami trimačiai vaizdai, o techninėms užduotims spręsti patogesni 2-D vaiz-
dai, kadangi juose patogiau parodyti objektų tikruosius dydžius. 

Taigi perspektyviniai vaizdai paprastai naudojami architektūroje. Techniškų sričių 
objektams vaizdžiai perteikti naudojamos aksonometrinės projekcijos. Braižant kom-
piuteriu paprastai naudojamos stačiakampės izometrinės projekcijos kaip bene pačios 
fotorealistiškiausios iš visų aksonometrinių projekcijų. Braižant rankiniu būdu, sieki-
ant palengvinti apskritimų projekcijų braižymą, dažnai naudojamos pražulniosios 
aksonometrinės projekcijos.

   

PROJEKCIJ  METODAI 

Perspektyvin s
projekcijos

Lygiagre ios projekcijos 

Pražulniosios
projekcijos

Statmenos projekcijos 

Sta iakamp s
projekcijosAksonometrin s

projekcijos

1-ojo kampo 

3-ojo kampo 

Izometrin s

Dimetrin s

Trimetrin s

Frontalioji
izometrija 

Frontalioji
dimetrija 

Horizontalioji
aksonometrija 

Vieno taško 

Dviej  tašk

Trij  tašk

7.1 pav. Projekcijų metodai
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8. TAŠKO AKSONOMETRINĖS, ORTOGONALIOSIOS IR 
ALTITUDINĖS PROJEKCIJOS

Taškas yra elementariausias geometrinis elementas arba primityvas. Jo padėtis erdvėje 
pasirinktų plokštumų atžvilgiu nurodoma trimis koordinatėmis x, y, z, kurios nurodo taško 
atstumą nuo atitinkamų plokštumų. Taško A erdvinė padėtis A0 frontaliojoje pražulniojoje 
izometrijoje pateikta 8.1 pav. Pirmiausia pagal koordinates x, y ir z reikia nustatyti kurią 
nors vieną ar daugiau pagalbinių projekcijų, o tuomet galime gauti taško erdvinę padėtį. 
Pavyzdžiui, pirmiausia pagal x(8) ir y(6) reikšmes nustatome taško A pagalbinę horizontaliąją 
projekciją A0

‘, tuomet iš šio taško brėžiame 5 vienetų ilgio statmenį (z=5) ir nustatome 
taško A0 padėtį. Analogiškai galima nustatyti šio taško padėtį ir pagal pagalbinę frontaliąją 
A0“ arba profi linę – A0“‘ projekcijas. Galima panaudoti ir visas tris pagalbines projekci-
jas braižant pilnąjį pagalbinių linijų lygiagretainį, tuomet taško A0 padėtis gaunama iš visų 
pagalbinių projekcijų nubrėžtų projekcinėms plokštumoms statmenų spindulių sankirtoje. 

            

8.1 pav. Taško aksonometrinė projekcija

Atvaizduojant to paties taško padėtį ortogonaliųjų projekcijų metodu, nustatoma 
tik jo horizontalioji, frontalioji ir profi linė projekcijos, tačiau nematoma erdvinė padėtis 
(8.2 pav.).
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8.2 pav. Taško ortogonaliosios projekcijos (epiūra)

Taško horizontalioji projekcija nustatoma pagal koordinates x ir y bei žymima, pvz., 
A‘, frontalioji projekcija – pagal x ir z bei žymima A“, profi linė projekcija – pagal yP ir z 
bei žymima A“‘. 

Altitudinių projekcijų metodu (8.3 pav.), kuomet projektuojama tik į vieną – 
horizontaliąją projekcijų plokštumą, pagal x ir y koordinates nustatoma taško horizon-
taliosios projekcijos padėtis, o negalint grafi škai parodyti taško atstumo nuo horizontalio-
sios plokštumos – pagal z koordinatę, jos reikšmė žymima skaičiumi 5 šalia projekcijos 
žymens. 

                            

8.3 pav. Taško altitudinė projekcija

Altitudinėse projekcijose skaitinė reikšmė rašoma tokio pat aukščio šriftu, kaip ir 
raidinis žymuo, tik užrašą nuleidžiant žemyn per pusę raidės aukščio.
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9. ALTITUDINĖS PROJEKCIJOS

9.1. Altitudinių projekcijų savybės

Taško projekcija yra taškas. Tiesės, statmenos horizontaliajai projekcijų plokštumai 
(horizontaliai projektuojančios), projekcija yra taškas A‘6≡B‘2 (9.1 pav.). 

                                 
                                  

9.1 pav. Horizontaliai projektuojanti atkarpa

Plokštumos, statmenos horizontaliajai projekcijų plokštumai (horizontaliai 
projektuojančios), projekcija yra tiesė A‘4C‘7B‘1 ( 9.2 pav.). 

                                

9.2 pav. Horizontaliai projektuojanti plokštuma
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Atkarpos, lygiagrečios horizontaliajai projekcijų plokštumai (horizontalės), projekci-
joje matomas tikrasis ilgis ( 9.3 pav.).

                    

9.3 pav. Projekcijoje matomas tikrasis horizontalės ilgis

Geometrinės fi gūros, lygiagrečios horizontaliajai projekcijų plokštumai, projekcijoje 
matomas tikrasis dydis A‘4B‘4C‘4 (9.4 pav.).

                     

9.4 pav. Projekcijoje matomas tikrasis horizontalios geometrinės fi gūros dydis
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9.2. Altitudinių projekcijų pertvarkymai
Įvairioms pozicinėms (tarpusavio padėties, sankirtos nustatymas) bei metrinėms 

(tikrųjų dydžių, atstumų tarp geometrinių elementų nustatymas) užduotims spręsti taikomi 
šie altitudinių projekcijų pertvarkymo būdai:

• vertikalių plokštumų, arba profi lių, metodas;
• sukimo apie horizontalę, arba sutapdinimo, metodas;
• pagalbinio projektavimo metodas.
Šiame skyrelyje bus aptartos tik šių pertvarkymų principinės schemos, o sprendimo 

pavyzdžiai bus pateikti aptariant konkrečių užduočių sprendimą. 
Vertikalių plokštumų, arba profi lių, metodo esmė yra ta, kad reikiama kryptimi pasi-

renkama pagalbinė vertikali plokštuma, kuri kartu su joje esančiais geometriniais elemen-
tais horizontaliojoje projekcijoje yra matoma kaip tiesė. Šią plokštumą sukant kartu su 
joje esančiais elementais apie jos horizontalųjį pėdsaką iki sutapdinimo su horizontaliąja 
projekcijų plokštuma nustatomi geometrinių elementų dydžiai ar jų tarpusavio padėtis. 

Pavyzdžiui, 9.5 paveiksle pateikta schema, kaip galima šiuo metodu nustatyti 9.2 
paveiksle atvaizduotos plokštumos ABC tikrąjį dydį. Per plokštumą ABC parinkta verti-
kali pagalbinė plokštuma α, kuri su horizontaliąja projekcijų plokštuma kertasi tiese αH, 
vadinama horizontaliuoju plokštumos α pėdsaku. Sukant plokštumą α kartu su joje esančiu 
trikampiu ABC apie horizontalųjį pėdsaką αH iki sutapdinimo su horizontaliąja projekcijų 
plokštuma H, sutapdintoje padėtyje α gaunamas trikampio tikrasis dydis A‘B‘C‘. 

                        

9.5 pav. Vertikalių plokštumų arba profi lių metodas

Sukimo apie horizontalę, arba sutapdinimo, metodas yra taikomas kampų tikrie-
siems dydžiams, atstumui nuo taško iki atkarpos, geometrinių fi gūrų tikriesiems dydžiams 
nustatyti. Bendrosios padėties trikampio tikrojo dydžio nustatymo schema pateikta 9.6 
paveiksle. Čia matyti, kaip atliekamas pertvarkymas erdvėje ir kaip tai atsispindi projekcijų 
plokštumoje H. 
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9.6 pav. Sukimo apie horizontalę metodas

Sukimo ašimi pasirinkta 4 vienetų aukštyje esanti plokštumos tiesė, nubrėžta per taškus 
A ir 4, kuri vadinama plokštumos ABC ketvirtąja horizontale. Šioje ašyje visi esantys taškai 
sukimo metu savo padėties nekeičia, o taškai C ir B, nesantys ašyje, juda statmena ašiai 
kryptimi spinduliais, atitinkamai OC ir O1B iki 4 vienetų aukščio plokštumos. Sujungus 
taškus A, B ir C, gaunama trikampio, atsukto į 4 vienetų aukštį, erdvinė padėtis, o sujungus 
taškus A‘4, B‘ ir C‘, gaunama tokio pat dydžio šio trikampio altitudinė projekcija.

Geometrinių objektų sankirtos uždaviniams spręsti kartais gana patogu taikyti 
pagalbinio projektavimo metodą. Pagalbinės projekcijos yra gaunamos panašiai kaip ir 
stačiakampės projekcijos, tačiau skiriasi projektavimo kryptys. Pavyzdžiui, norint gauti 

9.6 paveiksle parodytos ben-
drosios padėties plokštumos 
ABC tokį vaizdą, kuriame 
ji būtų matoma kaip tiesė, 
galima taikyti pagalbinio 
pražulniojo projektavimo 
metodą (9.7 pav.), pagalbinio 
projektavimo kryptį (s) pasi-
renkant lygiagrečią trikampio 
kraštinei CB.

9.7 pav. Pagalbinio projektavimo 
metodas



20

Taško A pagalbinę projekciją Ā‘ sujungus su taškų B ir C pagalbinėmis projekcijo-
mis, kurios sutampa 'B  ≡ 'C , trikampio ABC projekcija matoma kaip tiesė.

Kiekvienu konkrečiu atveju pagalbinio projektavimo kryptis pasirenkama taip, kad 
gautųsi patogus užduočiai spręsti pagalbinių linijų išsidėstymas. 
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10. GEOMETRINIŲ OBJEKTŲ PARAMETRAI IR JŲ 
NUSTATYMAS

10.1. Atkarpos interpoliavimas ir ekstrapoliavimas

Tiesinio interpoliavimo ar ekstrapoliavimo metodas leidžia nustatyti nežinomas taškų 
padėtis pagal bet kurias žinomas dviejų tiesės taškų padėtis. Interpoliavimu yra vadinamas 
veiksmas, kai nustatomos žinomų taškų ribose esančių taškų padėtys, o ekstrapoliavimu 
– už esamų taškų ribų esančių taškų padėtys. Pavyzdžiui, atkarpoje AB (10.1 pav.) reikia 
nustatyti taškų, turinčių 3, 4, 5 ir 6 vienetų aukščius, projekcijas. Iš atkarpos AB bet ku-
rio galinio taško laisvai pasirinkta kryptimi brėžiama pagalbinė tiesė. Joje laisvai pasir-
inktu masteliu pažymimos 5 vienodo ilgio atkarpėlės ir pagalbiniai taškai 30, 40, 50, 60 ir 
70. Po to pirmiausiai jungiamas galinis pagalbinis taškas 70 su atkarpos galiniu tašku B’7 
tiese (raudona tiesė). Per kitus pagalbinius taškus brėžiame pagalbinės tiesės, lygiagrečios 
galinius taškus jungiančiai (raudonajai) tiesei, ir jų sankirtoje su atkarpos AB projekcija 
gaunamos taškų, turinčių 3, 4, 5 ir 6 vienetų aukščius, projekcijos.

                      

10.1 pav. Atkarpos interpoliavimas

Ekstrapoliavimo pavyzd-
ys pateiktas 10.2 paveiksle 
– atkarpos AB tęsinyje reikia 
nustatyti taško, turinčio 9 
vienetų aukštį, projekciją. 

10.2 pav. Atkarpos 
ekstrapoliavimas
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Sprendimas atliekamas panašiai, kaip ir interpoliavimo atveju. Laisvai pasirinktoje 
tiesėje pagalbiniai taškai pažymimi iki 90, tiese sujungiamas pagalbinis taškas 70 su atkar-
pos galiniu tašku B’7 (raudona tiesė), o per galinį tašką 90 brėžiama jai lygiagreti tiesė, 
kurios sankirtoje su atkarpos AB projekcijos tęsiniu ir nustatoma 9 vienetų aukščio taško 
projekcija 9‘.

10.2. Atkarpos nuolydis ir intervalas
Nuolydis apibūdina linijos statumą, kuo didesnė nuolydžio reikšmė, tuo statesnė lini-

ja. Kylančios linijos nuolydis yra teigiamas, krintančios – neigiamas. Horizontalios linijos 
nuolydis yra nulis. Vertikalios linijos nuolydis neapibrėžtas. 

Nuolydis (i) gali būti išreikštas linijos dviejų taškų aukščių skirtumo (Δh) bei projek-
cijos ilgio (l) santykiu, kampo (α), kurį linija sudaro su horizontalia plokštuma, tangentu, 
taip pat procentais arba promilėmis. 

10.3 pav. Atkarpos nuolydis ir intervalas

Atkarpos AB (10.3 pav.) nuolydis gali būti išreikštas taip:

i = tg α = (hB – hA)/l = Δh/l = (7 – 2)/7 = 5/7 = 
= 1/1,4 = 0,714 = 71,4% = 714‰.  (10.1)

Keleto būdingesnių kampų nuolydžiai:

15º - 0, 268 - 26,8%
30º - 0,577 - 57,7%
45º - 1,000 - 100%
60º - 1,732 - 173,2%
75º - 3,732 - 373,2%.
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Intervalu (L) yra vadinamas atkarpos horizontaliosios projekcijos ilgis, kuriame 
atkarpos aukštis pakinta vienetiniu dydžiu. Kadangi atkarpos AB galinių taškų aukščių 
skirtumas yra 5 vienetai, tai galime sakyti, kad atkarpos projekcijos ilgis A‘2B‘7 yra 
5 intervalai. Jei nuolydžio formulėje vietoje Δh įrašysime 1, o vietoje projekcijos il-
gio l – intervalą L, tai matysime, kad nuolydis ir intervalas yra atvirkščiai proporcingi 
dydžiai:

i = 1/L arba L = 1/i , (10.2)

t. y. kuo nuolydis didesnis, tuo intervalas mažesnis, ir atvirkščiai, – kuo nuolydis 
mažesnis, tuo intervalas didesnis.

Intervalo dydis gali būti apskaičiuojamas analitiškai, žinant nuolydį, arba nustatomas 
grafi škai ne tik 10.3 pav. nurodytu būdu, bet ir interpoliuojant atkarpą (10.4 pav.).

                       

10.4 pav. Intervalo nustatymas interpoliuojant atkarpą

Atkarpos CD interpoliavimas kiek skiriasi nuo 10.1 pav. parodyto pavyzdžio, 
kadangi galinių taškų aukščių skirtumas nėra sveikasis skaičius. Šiuo atveju iš taško 
D nubrėžtoje pagalbinėje tiesėje reikia pažymėti pagalbinius taškus ne vienodais ats-
tumais, o įvertinti tai, kad pradinio taško aukštis yra 1,7, todėl pirmąjį tarpelį, kuriame 
aukštis padidėtų iki 2, reikia pasirinkti 0,3 vienetų ilgio, antrąjį ir trečiąjį – po 1 vienetą, 
o paskutinįjį – 0,6 vnt. ilgio. Tolesnė eiga analogiška bet kuriam kitam interpoliavimui 
– pirmiausiai jungiamas galinis pagalbinis taškas 4,60 su galiniu dalijamos atkarpos 
tašku C tiese (raudona), o per kitus taškus brėžiamos jai lygiagrečios tiesės. Atkarpos 
CD projekcijoje einant nuo taško D gaunamos 0,3 intervalo ilgio, dvi po intervalą ir 0,6 
intervalo ilgio. 
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10.3. Atkarpos tikrasis ilgis
Altitudinėse projekcijose atkarpos projekcija yra tikrojo ilgio (įvertinant mastelį) tik 

tuomet, jei ji yra lygiagreti horizontaliajai projekcijų plokštumai. Atkarpos tikrajam ilgiui 
nustatyti naudojamas vertikaliųjų plokštumų, arba profi lių, metodas. Tikrasis ilgis gali būti 
nustatomas trapecijos arba trikampio būdu. Atkarpos tikrojo ilgio nustatymo trapecijos 
būdu schema pateikta 10.5 paveiksle.

                            

10.5 pav. Atkarpos tikrojo ilgio nustatymo trapecijos būdu schema

Kadangi atkarpa AB nėra lygiagreti horizontaliajai projekcijų plokštumai H, tai jos 
projekcija į šią plokštumą A‘2B‘7 nelygi atkarpos tikrajam ilgiui. Tikrajam ilgiui nustatyti 
per atkarpą AB parinkta pagalbinė vertikalioji plokštuma α, kuri su plokštuma H kertasi 
tiese αH - plokštumos α horizontaliuoju pėdsaku. Sukant plokštumą α apie jos pėdsaką 
αH iki sutapdinimo su plokštuma H (padėtis α), sutapdintoje padėtyje nustatome atkarpos 
tikrąjį ilgį A‘B‘. 

Panašiai nustatomas atkarpos tikrasis ilgis ir trikampio būdu (schema 10.6 pav.).

                           

10.6 pav. Atkarpos tikrojo ilgio nustatymo trikampio būdu schema
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Šiuo atveju per atkarpą AB parinkta plokštuma α sutapdinama ne su nulio aukščio 
horizontaliąja plokštuma H, o su sąlygine lygio plokštuma H2, pakelta į 2 vienetų aukštį. 
Sukant plokštumą α apie jos horizontalųjį pėdsaką αH2 iki sutapdintos padėties α nustato-
mas atkarpos tikrasis ilgis A‘B‘. 

Užduoties sprendimo altitudinėse projekcijose pavyzdys pateikiamas 10.7 paveiksle.

                  

10.7 pav. Atkarpos tikrojo ilgio nustatymas trikampio ir trapecijos būdais 
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11. DVIEJŲ TIESIŲ TARPUSAVIO PADĖTYS 

Dvi tiesės viena kitos atžvilgiu erdvėje gali būti:
• lygiagrečios,
• susikertančios (ypatingas atvejis – statmenos),
• prasilenkiančios.

11.1. Lygiagrečiosios tiesės 
Altitudinėse projekcijose lygiagrečiosios tiesės turi tokias savybes:
• jų projekcijos yra lygiagrečios arba sutampa (jei jos abi yra vienoje vertikalioje 

plokštumoje);
• jų pakilimo arba kritimo kryptys yra tos pačios;
• jų intervalai (arba nuolydžiai, arba kampai, kuriuos jos sudaro su horizontaliąja 

projekcijų plokštuma) yra vienodi.
Kaip matome iš 11.1 paveiksle pateikto pavyzdžio, atkarpų AB ir CD projekcijos yra 

lygiagrečios, abi turi tas pačias pakilimo ar kritimo kryptis ir vienodus intervalus. Visa 
tai rodo, kad jos yra lygiagrečios. Be to, šiame pavyzdyje matome ir kitą būdą tiesių ly-
giagretumo sąlygai patikrinti. Jei lygiagrečiųjų tiesių projekcijose sujungsime jų vienodų 
aukščių taškus tiesėmis (žalios), tai šios tiesės bus lygiagrečios.

                  

11.1 pav. Lygiagrečiosios atkarpos

11.2. Susikertančiosios tiesės

Susikertančiųjų tiesių projekcijos duotame ilgyje arba tęsinyje susikerta (arba su-
tampa, jei jos abi yra vienoje vertikalioje plokštumoje) ir sankirtos taškas abiems tiesėms 
yra bendras, t.y. turi tą pačią altitudę. Patikrinti, ar tiesės susikerta, galima įvairiais būdais. 
Pavyzdžiui, 11.2 paveiksle pateiktų atkarpų AB ir CD projekcijos susikerta ir sankirtos 
taškas abiems yra bendras, kadangi interpoliavimo būdu nustatyta, kad viena ir kita at-
karpa šiame taške turi 6 vienetų aukštį. 
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11.2 pav. Susikertančiosios atkarpos

Atkarpų sankirtą patvirtina ir analogiška lygiagrečiųjų atkarpų atvejui (11.1 pav.) 
sąlyga, kadangi ir susikertančiųjų atkarpų vienodų aukščių taškus jungiančios tiesės 
(žalios) yra lygiagrečios. 

Vienoje vertikalioje plokštumoje esančių tiesių tarpusavio padėtį patogu patikrinti 
taikant vertikaliųjų plokštumų, arba profi lių, metodą (11.3 pav.). 

                

11.3 pav. Vienoje vertikalioje plokštumoje esančios susikertančiosios atkarpos
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Atkarpų AB ir CD projekcijos A‘6B’0 ir C’4D’2 yra matomos kaip viena tiesė, todėl 
jos gali būti arba susikertančiosios, arba lygiagrečiosios, kadangi jų aukščiai didėja ar 
mažėja į tą pačią pusę. Atkarpų tarpusavio padėčiai nustatyti jų projekcijų kryptimi parink-
ta pagalbinė vertikali plokštuma α, kurią matome kaip tiesę αH (plokštumos horizontalu-
sis pėdsakas). Sukdami plokštumą kartu su joje esančiomis atkarpomis apie šią tiesę iki 
sutapdinimo su horizontalia projekcijų plokštuma, gauname šių tiesių sutapdintas padėtis 
A‘B‘ ir C‘D‘. Atkarpos susikerta taške K‘. Šio taško projekcija yra K‘3. Brėžinio masteliu 
pažymėti braižant profi lį ir išmatuotas nubraižius profi lį (K‘K‘3), statmenų ilgiai nurodyti 
mėlyna spalva.

Tiesių tarpusavio padėtį galima nustatyti ir pagalbinio projektavimo metodu.

11.3. Prasilenkiančiosios tiesės
Turbūt paprasčiausia prasilenkiančiąsias atkarpas apibūdinti taip: prasilenkiančiosios 

yra tos atkarpos, kurios neturi lygiagrečiųjų ar susikertančiųjų atkarpų savybių. Jų tar-
pusavio padėtį taip pat galima nustatyti įvairiais būdais. Vienas sprendimo pavyzdys pa-
teiktas 11.4 paveiksle.

                             

11.4 pav. Prasilenkiančiosios atkarpos

Pagal tai, kad atkarpų A‘2B‘8 ir C‘4D‘8 projekcijos nelygiagrečios, galimos dvi jų 
tarpusavio padėtys - jos yra arba susikertančiosios, arba prasilenkiančiosios. Atlikus 
atkarpų interpoliavimą ir sujungus tiesėmis (žaliomis) vienodų aukščių taškus atkarpose, 
matyti, kad šios tiesės nėra lygiagrečios, todėl galima teigti, kad atkarpos AB ir CD yra 
prasilenkiančiosios. 

11.4. Tiesinių kampų projekcijos
Tiesės susikirsdamos tarpusavyje sudaro tiesinius kampus, kurių tikrieji dydžiai ma-

tomi tik tuomet, kuomet atkarpos yra lygiagrečios plokštumai, į kurią jos yra projektuo-
jamos, altitudinių projekcijų atveju – horizontaliai plokštumai. Kampo tikrajam dydžiui 
nustatyti patogu taikyti 9.6 pav. aptartą sukimo apie horizontalę metodą. Kampo tarp 
susikertančiųjų atkarpų radimo pavyzdys pateiktas 11.5 paveiksle. 
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11.5 pav. Kampo tarp susikertančiųjų atkarpų radimas

Užduotį galima suformuluoti taip: per tašką C reikia nubrėžti atkarpą CD, susikertančią 
su atkarpa AB, ir nustatyti kampo tarp šių susikertančių atkarpų tikrąjį dydį. Užduoties 
sprendimo eiga tokia: interpoliuojama atkarpa AB ir pasirenkamas taškas, kuriame susikirs 
abi atkarpos (šiuo atveju taškas 4’). Per taškus C‘ ir 4’ brėžiama tiesė, nurodanti atkar-
pos CD projekcijos kryptį. Šioje kryptyje taško D padėtis parinkta taip, kad nereikėtų 
sprendime dar kartą naudoti interpoliavimo, atkarpa 4’D’7 pasirinkta tokio pat ilgio kaip 
ir atkarpa C‘14’, tad galime lengvai nustatyti, kad tuomet taško D altitudė yra 7. Tarp 
atkarpų projekcijų A‘0B’6 ir C’1D’7 brėžinyje matomas kampas nėra lygus šio kampo tikra-
jam dydžiui, kadangi abi atkarpos nėra lygiagrečios horizontaliajai projekcijų plokštumai. 
Kampo tikrasis dydis nustatytas sukimo apie horizontalę metodu. Sukimo ašimi pasirinkta 
1 vieneto aukščio horizontalė h‘1, nubrėžta per tašką C’1 ir interpoliavimu nustatytą to-
kio pat aukščio tašką 1‘, esantį atkarpos AB projekcijoje. Apie šią ašį abi atkarpas reikia 
atsukti į 1 vieneto aukštį. Sukimo metu visi taškai, esantys ašyje, savo padėčių nekeis, o 
nesantys ašyje taškai erdvėje brėš lankus, kurie projekcijoje matomi kaip tiesės, statmenos 
ašiai h‘1. Abiems atkarpoms bendras taškas 4 juda spinduliu O’4’, taškas A – spinduliu 
O’1A’0, taškas D – spinduliu O‘2D‘7, taškas B – spinduliu O‘3B‘6. Norint nustatyti taškų 4, 
A, D ir B naujas padėtis, kuriose jie atsidurs atsukus atkarpas į horizontalią padėtį, reikia 
nustatyti jų judėjimo ašies atžvilgiu spindulių tikruosius ilgius. Bendro abiems atkarpoms 
taško spindulio O‘4’ tikrasis ilgis nustatytas trikampio būdu. Iš taško 4’ statmenai spindu-
lio projekcijai O‘4’ atidedama 3 vienetų ilgio atkarpa 4’4’, kadangi aukščių skirtumas tarp 
taškų O ir 4 yra 3 vienetai, ir sujungus taškus O‘ su 4’ gaunamas nustatytas spindulio O‘4’ 
tikrasis ilgis. Tikroji taško 4’ naujoji padėtis 4’1, kurioje jis atsidurs atsukus atkarpas į 1 
vieneto aukštį, nustatoma brėžiant iš taško O‘ lanką spinduliu O‘4’ iki taško 4’ judėjimo 
krypties, statmenos ašiai h‘1. 

Taškų A, D ir B naujas padėtis būtų galima nustatyti analogiškai, tačiau įvertinant tai, 
kad taškai, esantis ašyje, sukimo metu savo padėties nekeičia, tolesnį uždavinio sprendimą 
galima sutrumpinti. Atkarpos CD naujoji padėtis C‘1D‘ nustatoma brėžiant tiesę per taškus 
C‘1 ir 4’1 iki sankirtos su taško D judėjimo ašies atžvilgiu krypties O‘2D‘7 tęsinio. Taškų A 
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ir B naujos padėtys A‘ ir B‘ nustatomos brėžiant tiesę per taškus 1‘ ir 4’1 iki sankirtos su 
taškų A ir B judėjimo sukimo metu krypčių, statmenų ašiai. 

Tarp naujų atkarpų padėčių C‘1D‘ ir A‘B‘ gautasis kampas λ yra tikrojo dydžio. Gre-
tutinis kampas tuomet lygus 180º - λ. 

11.5. Statmenosios tiesės
Ypatingas tiesių tarpusavio padėties atvejis yra tuomet, kai tiesės susikerta stačiu 

kampu. Šiuo atveju šio kampo tikrasis dydis projekcijoje matomas ne tik tuomet, kai abi 
kampą sudarančios tiesės yra horizontalios, bet ir tuomet, kai viena iš jų horizontali, o 
kita su horizontaliąja plokštuma sudaro bet kokį kampą (išskyrus statmeną horizontaliajai 
plokštumai). Šio teiginio vizualaus įrodymo pavyzdys 11.6 paveiksle pateiktoje schemoje. 

                     

11.6 pav. Stačiais kampais susikertančios atkarpos ir jų projekcijos

Parinkta horizontali 8 vienetų aukštyje esanti atkarpa AO ir su ja stačiais kampais 
susikertančios atkarpos – horizontali OB ir bendrosios padėties atkarpos OC bei OD. 
Taškai C ir D taško B atžvilgiu juda vertikalioje padėtyje esančiu apskritimu, kuris projek-
cijoje matomas kaip atkarpa B‘8E‘8, statmena atkarpos AO projekcijai A‘8O‘8, tad ir tarp 
atkarpos AO bei atkarpų OB, OC, OD projekcijų yra status kampas. 
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12. PLOKŠTUMA

12.1. Plokštumos padėties erdvėje vaizdavimas

Altitudinėse projekcijose plokštumos erdvinė padėtis gali būti atvaizduojama:
• trim taškais, nesančiais vienoje tiesėje;
• tiese ir šalia jos esančiu tašku;
• dviem susikertančiomis tiesėmis;
• dviem lygiagrečiomis tiesėmis;
• plokščia fi gūra;
• plokštumos nuolydžio masteliu.
Kalbant apie plokštumos dydį, visais atvejais ji suvokiama kaip neriboto dydžio, 

išskyrus atvejį kai ji atvaizduojama plokščia fi gūra (trikampiu, keturkampiu ir pan.)., 
Plokštuma vaizduojama plokštumos nuolydžio masteliu tik altitudinėse projekcijose.

12.2. Plokštumos nuolydžio mastelis
Norint išsiaiškinti šią sąvoką, pirmiausiai reikia aptarti tiesių, esančių plokštumoje, 

galimas padėtis (12.1 pav.). 

                  

12.1 pav. Plokštumos nuolydžio mastelis

Jei bet kokią plokštumą α kirstų horizontalios plokštumos, nutolusios viena nuo kitos 
per 1 vienetą, tai tos plokštumos iškirstų plokštumoje α tieses, vadinamas horizontalėmis. 
Nulinė plokštuma H kertasi su plokštuma α tiese αH, kuri yra 0 vienetų aukštyje ir vadina-
ma nuline plokštumos α horizontale arba jos horizontaliuoju pėdsaku. Ši tiesė sutampa su 
savo horizontaliąja projekcija, kadangi yra plokštumoje H. Plokštumos, esančios 1, 2, 3 ir 
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t.t. vienetų aukščiuose, kirstųsi su plokštuma α atitinkamo aukščio horizontalėmis h1, h2, 
h3 ir t.t., kurių horizontaliosios projekcijos yra h‘1, h’2, h’3 ir t.t. 

Horizontalių nuolydis yra nulinis. Jei plokštumoje α nubrėžtume tiesę k, einančią 
per tašką A, tai matytume, kad jos nuolydis jau nėra nulinis. Kitos per tą patį tašką A 
plokštumoje nubrėžtos tiesės l nuolydis dar didesnis, o didžiausią nuolydį turėtų plokštumos 
tiesė, nubrėžta kryptimi, statmena plokštumos horizontalių krypčiai (mėlyna spalva per 
tašką A nubrėžta tiesė), ir ji yra vadinama plokštumos didžiausio nuolydžio linija.

Taigi plokštumos nuolydžio masteliu (arba plokštumos nuolydžio mastelio linija) 
yra vadinama plokštumos didžiausio nuolydžio linijos horizontalioji projekcija su joje 
pažymėtais taškais, turinčiais sveikas altitudžių reikšmes. Nuolydžio mastelis yra vaizdu-
ojamas dviem linijomis – viena siaura ir viena plačia, iš kurios pusės kuri nėra svarbu, 
tačiau horizontalių aukščiai turi būti rašomi iš siaurosios linijos pusės, paprastai virš 
atitinkamų horizontalių taip, kad skaičiai būtų orientuoti „galva“ į plokštumos pakilimo 
pusę. Viename ar kitame nuolydžio mastelio linijos gale rašomas plokštumos pavadinimas 
su nuolydžio simboliu i, šiuo atveju αi, arba vietoje simbolio rašomas konkretus nuolydžio 
dydis, pavyzdžiui α1:2. 

Kampas tarp plokštumos didžiausio nuolydžio linijos ir jos horizontaliosios projekci-
jos α yra vadinamas plokštumos kritimo kampu. 

12.3. Plokštumų padėties nustatymo elementai
Plokštumos padėtį horizontalios projekcijų plokštumos atžvilgiu nusako plokštumos 

kritimo kampas α, kuris gali kisti nuo 0 iki 90 laipsnių. Jo dydis nustatomas braižant profi lį 
nuolydžio mastelio linijos kryptimi (12.2 pav.).

        
                            

12.2 pav. Plokštumos αi kritimo kampas ir tįsos azimutas
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Per siaurąją nuolydžio mastelio liniją pasirinkta pagalbinė vertikali plokštuma β, kuri 
projekcijoje matoma kaip jos horizontalusis pėdsakas βH. Sukant plokštumą β apie βH kartu 
su joje esančia tiese, kuria erdvėje susikerta plokštumos α ir β, į dešinę iki horizontalios 
padėties, gaunamas plokštumos kritimo kampo α dydis. Šiame pavyzdyje plokštumoje α 
iškirstos tiesės padėčiai nustatyti pasirinkti plokštumos nulio ir penkių vienetų aukščių 
taškai, tačiau gali būti pasirenkami ir bet kurie kiti du žinomo aukščio plokštumos taškai. 

Plokštumos orientavimą pasaulio šalių atžvilgiu nusako plokštumos tįsos azimutas 
φ. Plokštumos tįsos azimutu yra vadinamas horizontalus kampas, atskaitomas laikrodžio 
rodyklės kryptimi nuo šiaurės krypties (šiaurinio meridiano galo) iki plokštumos tįsos 
krypties. Jis gali kisti nuo 0 iki 360 laipsnių. Plokštumos tįsos kryptimi yra vadinama 
plokštumos bet kurios horizontalės kryptis į dešinę pusę, žiūrint į plokštumos pakilimo 
pusę didžiausio nuolydžio linijos kryptimi. Šiame pavyzdyje plokštumos tįsos krypčiai 
nustatyti pasirinkta plokštumos trečioji horizontalė. 

Jei plokštuma atvaizduota ne nuolydžio masteliu, tai norint nusakyti plokštumos 
padėtį, pirmiausia reikia nubrėžti plokštumos horizontales. 12.3 paveiksle plokštuma 
nustatyta dviem lygiagrečiomis tiesėmis AB ir CD. Interpoliavus atkarpą CD, galima 
nubrėžti plokštumos ketvirtąją horizontalę, o kita (septintoji), jai lygiagreti horizontalė, 
nubrėžta per tašką D. Norint nustatyti plokštumos kritimo kampą bet kurioje vietoje stat-
menai plokštumos horizontalėms pasirenkama pagalbinė vertikalioji plokštuma β. Jai 
ir plokštumoje AB, CD iškirstai tiesei sutapdinti pasirinkta sąlyginė 4 vienetų aukščio 
plokštuma ir sutapdintoje padėtyje nustatytas plokštumos kritimo kampas α. 

Plokštumos tįsos kryptis pažymėta pagal septintąją horizontalę ir tarp šiaurės krypies 
bei plokštumos tįsos krypties pažymėtas tįsos azimutas φ.

 
    

12.3 pav. Plokštumos AB, CD kritimo kampas ir tįsos azimutas
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12.4. Plokštumos tikrojo dydžio radimas
Plokštumos, atvaizduotos plokščia fi gūra, tikrasis dydis matomas tik tuomet, kai yra 

lygiagreti horizontaliajai projekcijų plokštumai. Jei plokštuma vertikali, tai jos tikrąjį dydį 
galima rasti naudojant vertikalių plokštumų arba profi lių metodą (schema 9.5 pav.). Tokio 
uždavinio sprendimo altitudinėse projekcijose pavyzdys parodytas 12.4 paveiksle.

12.4 pav. Vertikalios plokštumos ABCD tikrojo dydžio radimas

Kadangi keturkampis yra vertikalus, tai projekcijoje jis matomas kaip tiesės at-
karpa. Pasirinkus šia kryptimi pagalbinę vertikalią plokštumą α, ji kartu su plokštuma 
ABCD sukama apie horizontalųjį pėdsaką αH iki horizontaliosios plokštumos ir sutapd-
intoje padėtyje gaunamas plokštumos tikrasis dydis A‘B‘C‘D‘. Mėlyna spalva nurodyti 
skaičiai rodo, kokius dydžius brėžinio masteliu reikia pažymėti statmenyse, iškeltuose iš 
atitinkamų taškų projekcijų. 

Bendrosios padėties geometrinės fi gūros tikrąjį dydį galima rasti taikant sukimo apie 
horizontalę metodą (schema 9.6 pav.). Sprendimo altitudinėse projekcijose pavyzdys pa-
teiktas 12.5 paveiksle.

12.5 pav. Trikampio tikrojo dydžio radimas
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Trikampio ABC projekcija nėra tikrojo dydžio, kadangi jo viršūnės yra skirtinguose 
aukščiuose. Ašimi trikampiui atsukti į vienodą aukštį pasirinkta plokštumos ketvirtoji 
horizontalė h‘4, nubrėžta per tašką C‘4 ir tokio pat aukščio tašką 4‘ kraštinėje AB, nustatytą 
interpoliuojant šią kraštinę. Sukimo ašyje esantys taškai savo padėties nekeičia. Reikia 
nustatyti tik taškų A ir B naująsias padėtis. Jų judėjimo kryptys statmenos horizontalei. 
Taškas B skrieja apie ašį spinduliu OB, kurio tikrasis ilgis O‘4B‘ nustatytas trikampio būdu 
(4 – brėžinio masteliu pažymėtas aukščių skirtumas). Atsukę tikrąjį ilgį į taško B judėjimo 
kryptį, gauname tašką B‘1, kuriame atsidurs trikampio viršūnė B, atsukus trikampį į 4 
vienetų aukštį. 

Taško A naująją padėtį galima būtų nustatyti analogiškai, tačiau galima tai padaryti 
ir paprasčiau. Įvertinant tą sąlygą, kad trikampio kraštinė AB tiek pradinėje sąlygoje, tiek 
atsukus trikampį į horizontalią padėtį kerta horizontalę h‘4 taške 4‘, galima brėžti tiesę 
per taškus B‘1 ir 4‘. Šios tiesės sankirtoje su statmeniu, nubrėžtu per tašką A, ir gaunama 
naujoji A taško padėtis A‘. Tad trikampio tikrasis dydis yra A‘B‘1C‘4.

Tą patį uždavinį galima spręsti ir kitu, gal kiek vaizdesniu sprendimo būdu, tačiau 
šiuo atveju reikia atlikti daugiau pertvarkymų. 

             

12.6 pav. Trikampio tikrojo dydžio radimas pagalbinio projektavimo metodu

Kaip ir pirmuoju atveju, nubrėžiama plokštumos ketvirtoji horizontalė h‘4. Už pradinės 
sąlygos ribų statmena plokštumos horizontalėms kryptimi pasirenkama pagalbinė verti-
kali plokštuma α. Suprojektuojamas trikampis ABC kryptimi s, lygiagrečia horizontalių 
krypčiai, į plokštumą α, ir trikampis pagalbinėje projekcijoje matomas kaip atkarpa 'A 1

'B 8. Nubraižomas šios atkarpos profi lis A‘B‘, sutapdinant su 4 vienetų aukščio plokštuma 
(αH4), ir visas trikampis atsukamas į 4 vienetų aukštį. Pagal naujai gautas taškų A ir B 
padėtis A‘1 bei B‘1 šie taškai projektuojami lygiagrečiai, bet priešingai s‘ krypčiai iki taškų 
A ir B judėjimo krypčių, statmenų h‘4. Sujungus taškus A‘2B‘2C‘4 gaunamas tikrasis tri-
kampio dydis.
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Jei užduotyje kuri nors geometrinės fi gūros kraštinė horizontali, tai tokios užduoties 
sprendimas yra paprastesnis. Pavyzdžiui, keturkampio ABCD (12.7 pav.) dvi kraštinės yra 
horizontalios. Tuomet galima laisvai pasirinkti, į kokį aukštį atsukti plokštumą.

                            

12.7 pav. Keturkampio tikrojo dydžio radimas

Šiame pavyzdyje sukimo ašimi pasirinkta šeštoji horizontalė h‘6, einanti per kraštinę 
AD. Tokiu atveju taškai A ir D liks tose pat vietose, o kitos dvi keturkampio viršūnės pro-
jekcijoje judės kryptimis, statmenomis horizontalei. Trikampio metodu nustačius taško B 
skriejimo apie ašį spindulio O‘6B’1 tikrąjį ilgį O‘6B’ ir atsukus jį į taško B judėjimo kryptį, 
gaunama taško B naujoji padėtis B’1. Kadangi taškas C juda tokiu pat spinduliu kaip ir 
taškas B, tai iš taško B’1 brėžiama tiesė, lygiagreti kraštinei B’1 C’1, ir gaunama taško C 
naujoji padėtis C‘. Keturkampio tikrasis dydis yra A‘6B’1C‘D‘6. 

12.5. Dvi plokštumos
Dvi plokštumos viena kitos atžvilgiu gali būti lygiagrečios arba susikertančios. Iš 

geometrijos yra žinoma plokštumų lygiagretumo sąlyga, kuri formuluojama taip: jei vienos 
plokštumos dvi susikertančios tiesės lygiagrečios kitos plokštumos dviem susikertančioms 
tiesėms, tai tos plokštumos yra lygiagrečios. Pavyzdžiui, duota tokia užduotis: per tašką D 
reikia nubrėžti plokštumą, lygiagrečią plokštumai ABC (12.8 pav.).

                                     
12.8 pav. Lygiagrečiosios plokštumos ABC ir EDF
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Per tašką D nubrėžta atkarpa DE, lygiagreti atkarpai AB, o atkarpa DF, lygiagreti 
atkarpai BC. Taigi įvykdyta plokštumų lygiagretumo sąlyga. 

Jei lygiagrečios plokštumos nustatytos nuolydžių masteliais, tai jų nuolydžių maste-
liai lygiagretūs, jos turi tą pačią pakilimo arba kritimo kryptį ir vienodus intervalus. 12.9 
paveiksle parodytos plokštumos α ir β yra lygiagrečiosios, kadangi atitinka šias sąlygas.

                                    

12.9 pav. Lygiagrečiosios plokštumos αi ir βi

Tarkim duota plokštuma α ir taškas A, nesantis šioje plokštumoje. Reikia per tašką 
A nubrėžti plokštumą β, lygiagrečią plokštumai α. Brėžiama plokštumos β nuolydžio 
mastelio linija lygiagrečiai plokštumos α nuolydžio masteliui. Šioje linijoje pažymima 
devintoji horizontalė taip, kad ji eitų per tašką A. Nuo devintosios horizontalės į vieną ir 
į kitą pusę pažymimos kitų horizontalių vietos tokiais pat intervalais kaip ir plokštumos 
α intervalai. Horizontalių aukščiai surašomi tokia pat tvarka kaip ir plokštumos α 
horizontalių aukščiai. 

Jei plokštumos nėra lygiagrečios, tai jos susikerta. Dviejų plokštumų sankirtos linija 
yra tiesė. Norint nubrėžti šią tiesę reikia mažiausiai dviejų taškų. Taškai gaunami ten, kur 
susikerta abiejų plokštumų vienodų aukščių horizontalės. 

                              

12.10 pav. Plokštumų sankirtos tiesės radimo schema
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12.10 paveiksle matyti, kad plokštumos α ir β susikerta tiese, einančia per taškus K ir 
L. Šie taškai gauti panaudojus pagalbines horizontaliąsias plokštumas H ir H1. Plokštuma 
H iškerta plokštumoje α horizontalę hα, o plokštumoje β - horizontalę hβ, kurios susik-
erta taške K. Kita horizontalioji plokštuma H1 iškerta plokštumose horizontales h1α ir h1β, 
susikertančias taške L. Šių dviejų taškų pakanka plokštumų sankirtos tiesei nubrėžti.

Šiuo būdu patogiausia nubrėžti sankirtos tiesę plokštumoms, kurios atvaizduotos 
nuolydžio masteliais (12.11 pav.).

                           

12.11 pav. Plokštumų, atvaizduotų nuolydžio masteliais, sankirtos tiesės radimas

Plokštumų α ir β sankirtos tiesė nubrėžta per taškus K ir L, kuriuose susikerta abiejų 
plokštumų trečiosios ir šeštosios horizontalės. 

Kitokiais būdais atvaizduotoms plokštumoms sankirtos tiesę galima nubrėžti 
pagal tą pačią schemą, tik reikėtų atlikti daugiau pagalbinių veiksmų, plokštumų 
horizontalėms nusibraižyti. Tačiau šią užduotį galima spręsti ir pagalbinio projektavimo 
metodu (12.12 pav.). Duotos dvi trikampės plokštumos ABC ir DEF. Pagal trikampių 
viršūnių aukščius matyti, kad šios plokštumos turi skirtingas pakilimo arba kritimo 
kryptis, tad jos yra susikertančios. Norint nustatyti šių plokštumų sankirtos tiesę pagal-
binio projektavimo metodu, reikia nubraižyti tokį pagalbinį vaizdą, kuriame bet kuri 
viena iš šių plokštumų būtų matoma kaip tiesė. Duotame pavyzdyje pagalbinio pro-
jektavimo kryptis s pasirinkta lygiagreti trikampio ABC kraštinei AC. Interpoliuojant 
šią kraštinę nustatomas projektavimo krypties s intervalas L. Projektuojant trikampį 
kryptimi s į horizontaliąją nulio aukščio plokštumą, jo kraštinė CA matoma kaip vi-
enas taškas, sutampantis su taško A pradine projekcija A‘0, o viršūnės B pagalbinė 
projekcija 'B  yra matoma per du intervalus (2L) nuo pradinės projekcijos B‘2 kryp-
timi, lygiagrečia krypčiai s, kadangi taškas B erdvėje yra 2 vienetų aukštyje, tad visa 
plokštuma ABC matoma kaip atkarpa. 
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12.12 pav. Plokštumų sankirtos tiesės radimas pagalbinio projektavimo metodu

Trikampio DEF pagalbinė projekcija matoma kaip trikampis, gautas sujungus 
taškus 'D 'E 'F , kurių naujos padėtys gautos atitinkamai per 3L, 6L ir 1L kryptimis, 
lygiagrečiomis pagalbinio projektavimo krypčiai s. Kur trikampio ABC pagalbinė pro-
jekcija kerta trikampio DEF pagalbinę projekciją, gaunami taškai 1 ir 2, per kuriuos eina 
ir šių plokštumų sankirtos tiesė, pagalbinėje projekcijoje sutampanti su trikampio ABC 
projekcija. Norint nustatyti šių taškų padėtis pradinėje užduoties sąlygoje, taškai '1  ir '2  
projektuojami priešinga s kryptimi, ir kraštinėje DE gaunamos 1, o kraštinėje EF – 2 taško 
projekcijos, per kurias ir nubrėžta plokštumų sankirtos linijos projekcija. Jei sankirtos 
linija būtų nubrėžta tik plokštumų ribose, tai šiuo atveju ji būtų tik tarp taškų 1‘ ir 2‘, o į 
plokštumas žiūrint kaip į neriboto dydžio, tai šios tiesės ilgis taip pat neribotas.

Galima spręsti tą patį uždavinį ir kitu būdu, t.y. horizontalių metodu (12.13 pav.).

                          

12.13 pav. Plokštumų sankirtos tiesės radimas horizontalių metodu
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Sankirtos linijai nubrėžti panaudotos abiejų plokštumų trečia ir šešta horizontalės. 
Plokštumoje ABC taikant interpoliavimą nubrėžiama antroji horizontalė, o trečioji ir šeštoji 
jai lygiagrečiai. Plokštumoje DEF nubrėžiama trečioji ir jai lygiagreti šeštoji horizontalės. 
Per vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus 3‘ ir 6‘ brėžiama abiejų plokštumų 
sankirtos tiesė, kuri trikampio DEF kraštines kerta taškuose 1‘ ir 2‘.
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13. TIESĖ IR PLOKŠTUMA

13.1. Tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtys

Gali būti tokios tiesės ir plokštumos tarpusavio padėtys:
• tiesė plokštumoje;
• tiesė, lygiagreti plokštumai;
• tiesė, kertanti plokštumą;
• ypatingas sankirtos atvejis – tiesė, statmena plokštumai.

13.2. Tiesė plokštumoje
Jau aptariant plokštumos nuolydžio mastelį, buvo aiškinta kas yra plokštumos 

horizontalės, plokštumos didžiausio nuolydžio linija ir bet kokio nuolydžio linijos 
plokštumoje. Sprendžiant įvairius uždavinius plokštumoje prireikia nubrėžti kokio nors 
konkretaus nuolydžio liniją. Vienas iš tokių pavyzdžių matomas 13.1 paveiksle. Per tašką 
B reikia nubrėžti tiesę BD, esančią plokštumoje ABC ir turinčią nuolydį 1:4. Tiesė yra 
plokštumoje, jei bent du jos taškai yra šioje plokštumoje. Taškas B jau pagal sąlygą yra 
plokštumoje. Taško D padėtį reikia parinkti tokią, kad jis būtų plokštumoje ABC ir per 
taškus B ir D nubrėžta tiesė turėtų duotą nuolydį. Pirmiausiai interpoliuojama atkarpa BC, 
jungianti aukščiausią ir žemiausią plokštumos taškus ir per du vienodų aukščių taškus A‘5 
ir 5’ nubrėžiama plokštumos penktoji horizontalė h‘5. 

                    

13.1 pav. Duoto nuolydžio tiesės plokštumoje nubrėžimas

Kitos plokštumos horizontalės jai lygiagrečios. Iš taško B‘2 brėžiamas lankas 4 
vienetų spinduliu taip, kad kirstų gretimą trečiąją horizontalę, iš šio taško tokiu pat spin-
duliu lankas iki ketvirtosios horizontalės ir t.t. Per gautus plokštumos taškus nubrėžta tiesė 
turi nuolydį 1:4, kadangi tarp gretimų taškų aukščiai skiriasi po 1 vienetą, o projekcijų 
ilgiai yra po 4 vienetus. Taškas D pasirinktas ketvirtoje plokštumos horizontalėje. 
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13.3. Duoto nuolydžio plokštumos per tiesę nubrėžimas
Projektuojant inžinerinių statinių šlaitus dažnai per tiesę reikia nubrėžti duoto 

nuolydžio plokštumą. 13.2 pav. pateiktas pavyzdys, kaip nubrėžti plokštumą nurodyta 
kryptimi ir nurodytu nuolydžiu per horizontalią tiesę.

                              

13.2 pav. Duoto nuolydžio plokštumos per horizontalią tiesę nubrėžimas

Kadangi atkarpa AB yra 3 vienetų aukštyje, tai ji kartu yra ir plokštumos, kurią reikia 
nubrėžti per šią atkarpą, trečioji horizontalė. Bet kurioje vietoje statmenai šiai horizon-
talei brėžiama plokštumos nuolydžio mastelio linija, kurioje pažymimi intervalai L po 3 
vienetus ir per gautus taškus nubrėžiamos kitos plokštumos horizontalės. Nustatyta tvarka 
pažymimi horizontalių aukščiai ir užrašomas plokštumos pavadinimas α1:3. 

Kiek sudėtingiau spręsti analogišką uždavinį tuomet, kai plokštumą reikia nubrėžti 
per bendrosios padėties tiesę (13.3 pav.).

                      

13.3 pav. Duoto nuolydžio plokštumos per bendrosios padėties tiesę nubrėžimas
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Atkarpa AB nėra horizontali, todėl iš karto nubrėžti nuolydžio mastelio linijos ne-
galima. Šiame pavyzdyje parodyta, kaip nubrėžti plokštumos antrąją horizontalę, kuri turi 
eiti per tašką A‘2, o nuo taško B‘6 iki šios horizontalės statmena jai kryptimi turi būti keturi 
intervalai (4L) arba 8 vienetai brėžinio masteliu. Iš taško B‘6 brėžiamas lankas spinduliu 
R, o iš taško A‘2 nubrėžta tiesė, liečianti šį lanką, ir yra plokštumos antroji horizontalė h‘2. 
Tad nuo taško B‘6 iki taško, kuriame horizontalė liečia lanką, atstumas ir yra 4L statmena 
horizontalei kryptimi. Čia ir nubrėžtas plokštumos nuolydžio mastelis. Kitų horizontalių 
padėtys nustatytos nuolydžio mastelio linijoje pažymint intervalus L=2. Kitas horizon-
tales galima būtų nubrėžti interpoliavus atkarpą AB bei per gautus taškus brėžiant tieses, 
lygiagrečias horizontalei h‘2. 

13.4. Tiesė, lygiagreti plokštumai
Jei tiesė lygiagreti kuriai nors plokštumoje esančiai tiesei, tai ji lygiagreti plokštumai. 

Per tašką galima nubrėžti daug tiesių, lygiagrečių plokštumai. Per tašką D (13.4 pav.) gali-
ma nubrėžti tieses, lygiagrečias bet kuriai trikampio ABC kraštinei, ir jos bus lygiagrečios 
pačiai plokštumai. 

Pavyzdyje pateiktas kiek ilgesnis sprendimo variantas. Plokštumoje ABC atlikus 
pagalbinius veiksmus parinkta atkarpa A‘06’ ir per tašką D nubrėžta jai lygiagreti atkarpa 
D‘11E‘5.

                       

13.4 pav. Tiesė, lygiagreti plokštumai

13.5. Tiesė, kertanti plokštumą
Tiesė ir plokštuma kertasi viename taške. Šį tašką galima nustatyti įvairiais būdais:
• naudojant pagalbines vertikalias plokštumas (profi lių metodu);
• naudojant bendrosios padėties pagalbines plokštumas;
• pagalbiniu projektavimu.
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Uždavinio sprendimas profi lių metodu parodytas 13.5 paveiksle. 

                     

13.5 pav. Tiesės ir plokštumos sankirtos taško radimas profi lių metodu

Per atkarpą DE parinkta pagalbinė vertikalioji plokštuma α, kuri su plokštuma ABC 
susikerta tiese, projekcijoje sutampančia su plokštumos α horizontaliuoju pėdsaku αH. 
Kur ši tiesė susikerta su atkarpa DE, ten ir yra atkarpos DE ir plokštumos ABC sankir-
tos taškas. Kadangi šios susikertančios tiesės yra vienoje vertikalioje plokštumoje, tai jų 
sankirtos tašką galima nustatyti tik sutapdinant jas su pasirinkto aukščio horizontaliąja 
plokštuma, t.y. braižant profi lį. Šiame pavyzdyje jos yra sukamos apie αH ir sutapdintos 
su nulio aukščio horizontaliąja plokštuma. Nubrėžus statmenis sukimo ašiai ir pažymėjus 
nuo taško D brėžinio masteliu 2 vienetus, o iš taško E – 5 vienetus ir sujungus šiuos taškus 
gaunamas atkarpos DE profi lis D‘E‘. 

Norint nubrėžti plokštumų α ir ABC sankirtos tiesės profi lį, reikia žinoti bent 
dviejų šios tiesės taškų aukščius. Atlikus interpoliavimą, nubrėžiama plokštumos ABC 
trečioji horizontalė (h‘3) ir jai lygiagreti aštuntoji horizontalė (h‘8). Iš taškų, kuriuose šios 
horizontalės kerta plokštumą α, brėžiami atitinkamai 3 ir 8 vienetų ilgio statmenys sukimo 
ašiai αH ir sujungus šiuos taškus gaunamas plokštumų sankirtos tiesės profi lis 3’8’. Kur 
susikerta D‘E‘ su 3’8’, gaunama atkarpos DE ir plokštumos ABC sankirtos taško sutapd-
inta padėtis K‘. Taško K projekcija gaunama brėžiant statmenį iš K‘ į αH, o brėžinio mas-
teliu išmatavus šio statmens ilgį užrašoma ir taško altitudė K‘3,7. 

Sprendžiant sankirtos uždavinį reikia nustatyti geometrinių objektų tarpusavio 
matomumą. Atkarpa plokštumos matomumui įtakos neturi, o plokštuma užstoja tą dalį 
atkarpos, kuri yra žemiau plokštumos. Ribinis taškas, nuo kurio keičiasi matomumas, yra 
atkarpos ir plokštumos sankirtos taškas K. Gerai galima matyti iš profi lio, kai nuo taško K‘ 
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į taško E‘ pusę atkarpa DE kyla aukštyn, o plokštuma ABC leidžiasi žemyn, tad atkarpos 
dalis tarp taškų K‘3,7 ir E‘5 yra matoma. Į priešingą pusę nuo taško K‘ matyti, kad atkarpa 
DE leidžiasi žemyn, o plokštuma ABC kyla aukštyn, tad atkarpa DE jau yra po plokštuma 
ir dėl to yra nematoma. Tačiau šiuo atveju yra nematoma tik iki trikampio kraštinės AB, 
kadangi plokštumos dydis yra apribotas trikampiu. Jei plokštuma būtų neriboto dydžio, tai 
visa atkarpos DE dalis nuo taško K‘3,7 iki taško D‘2 būtų nematoma.

Siekiant palyginti galimus sprendimo variantus, to paties uždavinio sprendimas, pan-
audojant bendrosios padėties plokštumą, parodytas 13.6 paveiksle. Šiuo atveju per atkarpą 
DE parenkama ne vertikali plokštuma, o laisvai pasirinkta bendrosios padėties plokštuma. 
Tačiau, kad būtų patogu toliau spręsti uždavinį, pirmiausia, atlikus interpoliavimą tarp 
žemiausio ir aukščiausio plokštumos taškų, nubrėžiama trečioji plokštumos ABC 
horizontalė h‘3 ir papildomai jai lygiagrečios antroji h‘2 ir penktoji h‘5 horizontalės, ati-
tinkamai pagal atkarpos DE galinių taškų altitudes. Plokštumą, einančią per atkarpą DE, 
galime atvaizduoti dviem susikertančiomis tiesėmis, iš kurių viena yra pati atkarpa DE, o 
kita pasirenkama horizontali tiesė, pavyzdžiui, h‘5, einanti per tašką E patogiai pasirinkta 
kryptimi, kad brėžinio ribose kirstųsi su plokštumos penktąja horizontale. Tuomet kita 
pasirinktos plokštumos horizontalė h‘2 bus lygiagreti h‘5. Per taškus, kuriuose susikerta 
abiejų plokštumų vienodų aukščių horizontalės 5’ ir 2’, brėžiama abiejų plokštumų sankir-
tos tiesė, o kur ši tiesė kerta atkarpos DE projekciją, gaunamas taškas K, kuriame atkarpa 
kerta plokštumą ABC. 

                     

13.6 pav. Tiesės ir plokštumos sankirtos taško radimas naudojant bendrosios padėties plokštumą

Taško K altitudei rasti brėžiama ryšio liniją (raudona), lygiagreti plokštumos ABC 
horizontalėms iki kraštinės BC, o iš šio taško lygiagrečiai interpoliavimo linijoms ir 
pagalbinėje tiesėje nustatomas aukštis 3,70. Atkarpos DE matomumui nustatyti galima pa-
sitelkti tą pačią logiką kaip ir pirmuoju sprendimo atveju, tik čia nėra tokio akivaizdaus 
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vizualaus įrodymo, kaip buvo matoma profi lyje. Nuo taško K į E taško pusę atkarpa bus 
matoma, kadangi joje aukščiai šia kryptimi didėja , o plokštumos ABC aukščiai ta pačia 
kryptimi mažėja. Į taško D pusę yra atvirkščiai, tad atkarpa DE nuo taško K iki trikampio 
kraštinės, kur baigiasi plokštuma, yra nematoma, o toliau matoma. 

Nustatyti atkarpos DE ir plokštumos ABC sankirtos tašką galima ir pagalbi-
nio projektavimo metodu (13.7 pav.). Pagalbinio projektavimo kryptis s pasirinkta 
lygiagreti trikampio kraštinei BA ir plokštuma ABC bei atkarpa DE suprojektuotos 
lygiagrečiai šiai krypčiai į nulio aukščio plokštumą. Taškų pagalbinėms projekcijoms 
nustatyti reikia žinoti projektavimo spindulio intervalo dydį L, todėl interpoliuojama 
atkarpa AB. Taškų A ir B pagalbinės projekcijos sutampa ( 'A ≡ 'B ), tad, sujungę šį 
tašką su taško C pagalbine projekcija 'C , plokštumą ABC matome kaip atkarpą. Taškų 
D ir E pagalbinės projekcijos 'D  ir 'E  sujungiamos tiese ir šios tiesės sankirtoje su 
plokštumos ABC pagalbine projekcija nustatoma atkarpos DE ir plokštumos ABC 
sankirtos taško pagalbinė projekcija 'K . Šio taško projekcija pradinėje sąlygoje nus-
tatoma iš taško 'K  brėžiant ryšio liniją lygiagrečiai pagalbinio projektavimo spinduliui, 
bet priešinga kryptimi. Taško K aukštį gauname išmatavę atkarpos 'K K‘ ilgį interva-
lais L. Atkarpos DE matomumo nustatymas, sprendžiant šiuo metodu, gana paprastas. 
Iš pagalbinių projekcijų aiškiai matyti, kad atkarpos dalis 'K 'E  yra virš plokštumos, 
o 'K 'D  – žemiau plokštumos.

            

13.7 pav. Tiesės ir plokštumos sankirtos taško radimas pagalbinio projektavimo metodu

13.6. Tiesė, statmena plokštumai
Tiesės ir plokštumos statmenumo sąlyga apibrėžiama taip: tiesė statmena plokštumai, 

jeigu ji statmena dviem susikertančioms tos plokštumos tiesėms. Šią sąlygą vizualiai pat-
virtina 13.8 pav. parodytas iš dviejų stačių trikampių sudarytas modelis.
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13.8 pav. Tiesė (raudona), statmena plokštumai

Statmuo iš taško į plokštumą brėžiamas sprendžiant tokius uždavinius: atstumui nuo 
taško iki plokštumos rasti, atstumui tarp tiesės, lygiagrečios plokštumai, iki tos plokštumos 
rasti, atstumui tarp dviejų lygiagrečių plokštumų rasti, atstumui tarp prasilenkiančiųjų 
atkarpų rasti ir kt.

13.7. Atstumas nuo taško iki plokštumos
Trumpiausias atstumas nuo taško iki plokštumos yra statmens, nuleisto iš taško į 

plokštumą, ilgis. Anksčiau minėtą tiesės ir plokštumos statmenumo sąlygą galima papildy-
ti taip: tiesė, statmena plokštumai, yra statmena ne tik kokiom nors dviem susikertančioms 
plokštumos tiesėms, bet statmena ir visoms kitoms plokštumos tiesėms, einančioms per 
statmens ir plokštumos sankirtos tašką. Vadinasi, statmena ir plokštumos horizontalei. Ši 
sąlyga yra labai svarbi sprendžiant altitudinių projekcijų uždavinius, kadangi statmens į 
plokštumą projekcijos kryptis yra statmena plokštumos horizontalių krypčiai, nes, kaip 
žinoma iš stataus kampo projekcijos atvejo (11.6 pav.), jei bent viena iš tarpusavyje 
statmenų tiesių yra horizontali, tai projekcijoje jos matomos stačiu kampu.

                                     

13.9 pav. Statmens iš taško į plokštumą nubrėžimo modelis
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Pavyzdyje (13.9 pav.) atkarpa AK yra statmena plokštumai β, kadangi statmena 
šios plokštumos horizontalei, einančiai per tašką K (žalia), ir šios plokštumos didžiausio 
nuolydžio linijai, nubrėžtai per tašką K (mėlyna). Per atkarpą AK nubrėžta pagalbinė ver-
tikali plokštuma α su plokštuma β kertasi tiese, sutampančia su plokštumos β didžiausio 
nuolydžio linija, einančia per tašką K. Sukant plokštumą α, kartu su joje esančiomis lini-
jomis, iki horizontalios plokštumos, sutapdintoje padėtyje α matomas tikrasis statmens 
ilgis A K. 

Atstumo nuo taško A iki plokštumos BCD radimo pavyzdys parodytas 13.10 paveik-
sle. Atlikus interpoliavimą, per taškus D‘2 ir 2‘ nubrėžiama plokštumos antroji horizontalė 
h‘2 ir per tašką C‘6 - jai lygiagreti šeštoji horizontalė h‘6. Kaip jau aptarta ankščiau, stat-
mens, nubrėžto iš taško A į plokštumą BCD, projekcijos kryptis yra statmena plokštumos 
horizontalių krypčiai. Šia kryptimi per tašką A parenkama pagalbinė vertikali plokštuma 
α, kuri brėžinyje pažymima jos horizontaliuoju pėdsaku αH.

                 
 
13.10 pav. Atstumo nuo taško iki plokštumos radimas

Sukant į dešinę plokštumą α iki horizontalios padėties, gaunama taško A sutapdinta 
padėtis A‘ ir tiesės, kuria susikerta plokštumos α bei BCD, sutapdinta padėtis 2’6’.Iš taško 
A‘ brėžiamas statmuo į tiesę 2’6’ ir nustatoma taško, kuriame statmuo kirstų plokštumą 
BCD, sutapdinta padėtis K‘. Taško K projekcija K‘1,3, gauta nuleidus statmenį iš taško K‘ 
į αH, o aukštis nustatytas pagal šio statmens ilgį, išmatuotą brėžinio masteliu. Taigi stat-
mens, nuleisto iš taško A į plokštumą BCD, projekcija yra atkarpa A‘9 K‘1,3, o tikrasis 
statmens ilgis yra matomas sutapdintoje padėtyje A‘K‘. 
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13.8. Atstumas tarp dviejų lygiagrečių plokštumų
Trumpiausias atstumas tarp dviejų lygiagrečių plokštumų yra statmuo, nubrėžtas 

iš vienos plokštumos į kitą. Kadangi atstumas tarp lygiagrečių plokštumų bet kurioje 
vietoje yra vienodas, tai galima vienoje plokštumoje parinkti bet kokį tašką ir prieš tai 
aprašytu būdu nubrėžti statmenį iš šio taško į kitą plokštumą. Arba (13.11 pav.) galima abi 
plokštumas kirsti pagalbine vertikalia plokštuma γ, statmena jų horizontalėms kryptimi, 
ir nubraižius abiejose plokštumose iškirstų tiesių profi lius 2‘8‘ plokštumos α bei 8’14’ 
plokštumos β, bet kurioje vietoje tarp šių tiesių nubrėžti statmenį A‘B‘. Statmens A‘B‘ 
ilgis ir yra atstumas tarp plokštumų α ir β, matomas tikrojo ilgio.

                                       

13.11 pav. Atstumo tarp lygiagrečių plokštumų radimas

13.9. Atstumas tarp prasilenkiančiųjų tiesių

Atstumas tarp dviejų prasilenkiančiųjų tiesių yra ilgis atkarpos, statmenos abiem 
tiesėms. Jei atstumą tarp lygiagrečių plokštumų galima rasti bet kurioje vietoje nubrėžiant 
statmenį iš vienos plokštumos kokio nors taško į kitą plokštumą, kadangi jis visuose 
taškuose vienodas, tai prasilenkiančiųjų tiesių atveju reikia tiksliai rasti taškus, tarp kurių 

jis yra mažiausias. Norint uždavinį pertvarkyti į jau 
žinomą sprendimo variantą (13.12 pav.), galima 
per vieną iš prasilenkiančiųjų tiesių AB nubrėžti 
pagalbinę plokštumą ABE, lygiagrečią kitai atkar-
pai CD. Tuomet reikia rasti atstumą nuo laisvai pa-
sirinkto atkarpos taško iki pagalbinės plokštumos, 
o tai jau yra iš anksčiau žinomas atstumo nuo taško 
iki plokštumos radimo uždavinys.

13.12 pav. Atstumo tarp prasilenkiančiųjų tiesių radimo schema
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Jei iš taško C būtų nubrėžtas statmuo CK į plokštumą ABE, tai atstumas tarp 
prasilenkiančiųjų tiesių jau būtų žinomas. Taškams atkarpose AB ir CD, tarp kurių ir yra 
šis trumpiausias atstumas, nustatyti iš taško K brėžiama pagalbinė tiesė, lygiagreti atkar-
pai CD ir gaunamas taškas L atkarpoje AB, o taškas M atkarpoje CD gaunamas iš taško L 
brėžiant statmens tarp atkarpų AB ir CD projekcijos kryptį, lygiagrečią KC. Šio uždavinio 
sprendimas parodytas 13.13 paveiksle.

                  

13.13 pav. Atstumo tarp prasilenkiančiųjų tiesių radimas

Atkarpos AB ir CD yra prasilenkiančiosios, kadangi atkarpos AB tęsinyje iki 
sankirtos su atkarpos CD projekcija jos aukštis būtų didesnis nei 9 vienetai, o atkar-
pos CD aukštis tame taške būtų mažesnis. Atstumui tarp prasilenkiančiųjų atkarpų 
nustatyti atliktas toks pertvarkymas – per tašką B nubrėžta atkarpa BE, lygiagreti at-
karpai CD ir dviem susikertančiomis atkarpomis AB bei BE sudaryta plokštuma, ly-
giagreti atkarpai CD. Laisvai pasirenkamas atkarpos CD taškas C ir ieškomas atstu-
mas nuo taško iki plokštumos. Kaip žinoma, statmuo, nubrėžtas iš taško į plokštumą, 
turi kryptį, statmeną plokštumos horizontalėms, todėl atlikus atkarpos interpoliavimą 
nubrėžiama plokštumos ABE penktoji h‘5 ir devintoji h’9 horizontalės. Per tašką C‘4 stat-
mena plokštumos horizontalėms kryptimi parenkama pagalbinė vertikali plokštuma α ir, 
pasirinkus sutapdinimui 4 vienetų aukščio horizontalią plokštumą, pažymimas jos hori-
zontalusis pėdsakas αH4. Kadangi sutapdinimui parinkta 4 vienetų aukščio plokštuma, tai 
taško C sutapdinta padėtis sutampa su pradine projekcija C‘4≡C‘. Plokštumos penktosios 
horizontalės sankirtos su plokštuma α taškas 5’nutolsta nuo horizontalaus pėdsako αH4 
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per 1 vienetą, o devintosios horizontalės taškas 9‘ – per 5 vienetus brėžinio masteliu. Iš 
taško C‘ nubrėžus statmenį į 5’9‘, nustatomas statmens, nubrėžto iš taško C į plokštumą 
ABE, tikrasis ilgis C‘K‘, o iš taško K‘ nuleidus statmenį į αH4 - ir šio statmens projekcija 
C‘4K‘6,8. 

Norint rasti taškus atkarpose AB (L) ir CD (M), tarp kurių ir yra trumpiausias atstu-
mas iš taško K‘6,8 brėžiama pagalbinė tiesė, lygiagreti atkarpai CD, iki atkarpos AB pro-
jekcijos, ir randamas taškas L. Šio taško aukštis 8,4 randamas iš interpoliavimo pagalbinės 
linijos. Iš gauto taško L‘8,4 brėžiama tiesė, lygiagreti K‘6,8C‘4 ir jos sankirtoje su atkarpos 
CD projekcija randamas taškas M. Šio taško aukštis randamas pagal taškų C ir K aukščių 
skirtumą (6,8 – 4 = 2,8 taigi 8,4 – 2,8 = 5,6). Taško M aukštį galima nustatyti ir interpo-
liuojant atkarpą CD, tačiau tai būtų ilgesnis sprendimo būdas. 

13.10. Kampo tarp susikertančių plokštumų radimas
Kampo tarp susikertančių plokštumų altitudinėse projekcijose tikrasis dydis matomas 

tik tuomet, jei abi plokštumos būtų vertikalios ir projekcijoje būtų matomos kaip tiesės. 
Kampas tarp šių tiesių ir būtų lygus kampui tarp susikertančių plokštumų. Kitais atvejais 
kampui tarp susikertančių plokštumų rasti reikia nubraižyti pagalbinę plokštumą, statmeną 
abiem susikertančioms plokštumoms (13.14 pav.). 

                            

13.14 pav. Kampo tarp susikertančių plokštumų radimo modelis

Plokštumos ABC ir BCD tarpusavyje susikerta tiese BC. Jos abi kertamos joms 
statmena pagalbine plokštuma α, kuri kartu statmena ir jų sankirtos tiesei BC (ši sąlyga 
svarbi sprendžiant tokius uždavinius). Plokštuma α plokštumoje ABC iškerta tiesę k, 
o plokštumoje BCD – tiesę l. Kampas tarp šių tiesių λ ir yra kampas tarp susikertančių 
plokštumų. Taigi, ir šiame uždavinyje susiduriama su tiesės BC ir plokštumos α statme-
numo sąlyga, tik šiuo atveju reikia nubrėžti ne plokštumai statmeną tiesę, o atvirkščiai – 
tiesei statmeną plokštumą. 
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Šio uždavinio sprendimo pavyzdys pateiktas 13.15 paveiksle.

       

13.15 pav. Kampo tarp susikertančių plokštumų radimas

Plokštumos αi ir βi yra susikertančios, kadangi jų nuolydžių masteliai nėra lygiagretūs. 
Plokštumų sankirtos linijai nustatyti pasirinktos abiejų plokštumų 2 ir 5 vienetų aukščių 
horizontalės. Per jų sankirtos taškus 2‘ ir 5‘ nubrėžiama plokštumų sankirtos tiesė. Tolesnė 
užduotis – bet kurioje vietoje statmenai šiai tiesei nubrėžti pagalbinę plokštumą. Plokštumą, 
kaip žinoma, galima atvaizduoti įvairiais būdais. Šiuo atveju - pasirenkamas plokštumos 
atvaizdavimas dviem susikertančiomis tiesėmis, iš kurių viena yra norimos nubrėžti 
plokštumos penktoji horizontalė h‘5, nubrėžta statmenai tiesei 2‘5‘, kuri su plokštumos 
αi penktąja horizontale kertasi taške 5‘1, o su plokštumos βi penktąja horizontale – taške 
5‘2. Horizontalėje h‘5, kur jos projekcija brėžinyje kertasi su tiesės 2‘5‘ projekcija, pasi-
renkamas taškas L‘5 ir iš jo nubrėžus statmenį į tiesę 2‘5‘ gaunama kita tiesė, susik-
ertanti su horizontale h‘5. 

Kadangi statmens, nubrėžto iš taško L‘5 į tiesę 2‘5‘ projekcijų kryptys sutampa, 
tai reikia pasinaudoti pagalbine vertikaliąja plokštuma γ, kuriai sutapdinti pasirenkamas 
tas pats 5 vienetų aukštis, kaip ir taško L‘5 (taip bus patogiau toliau spręsti uždavinį) ir 
plokštumos γ horizontalusis pėdsakas pažymimas γH5. Iš taško L‘ nubrėžus statmenį į 
plokštumų αi ir βi sankirtos tiesės profi lį 2‘5‘, nustatomas statmens, nubrėžto iš taško L‘5 į 
tiesę 2‘5‘, tikrasis ilgis L‘K‘, o iš taško K‘ nuleidus statmenį į γH5, ir šio statmens projek-
cija L‘5K‘3. 

Kaip matyti iš modelio (13.14 pav.), pagalbinė plokštuma su duotomis plokštumomis 
kertasi tiesėmis k ir l, kurios susikirsdamos ir sudaro ieškomą kampą tarp susikertančių 
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plokštumų. Norint nubrėžti šias tieses, reikia turėti po du taškus. Taškas K‘3, esantis tiesėje 
2‘5‘, abiem tiesėms, kuriomis susikerta nubrėžta plokštuma, atvaizduota susikertančiom 
tiesėmis h‘5 ir L‘5K‘3, su plokštumomis αi ir βi, yra bendras. Plokštumai αi kitas taškas 
yra 5‘1, o plokštumai βi – 5‘2, kadangi čia susikerta plokštumų penktosios horizontalės. 
Tarp nubrėžtų tiesių 5‘1K‘3 bei K‘35‘2 gautas kampas ir yra kampo tarp susikertančiųjų 
plokštumų αi ir βi projekcija, tačiau kadangi taškai nėra vienoduose aukščiuose, čia nema-
tome kampo tikrojo dydžio. 

Kampo tikrasis dydis randamas mums jau žinomu sukimo apie horizontalę metodu. 
Sukimo ašimi pasirinkta horizontalė h‘5, tad taškai 5‘1 bei 5‘2 savo padėčių nekeičia. Taškas 
K‘3 juda statmena horizontalei h‘5 kryptimi, sutampančia su tiesės 2‘5‘ kryptimi. Naujai 
šio taško padėčiai rasti iš taško L‘5 spinduliu L‘K‘, lygiu LK tikrajam ilgiui, brėžiamas 
lankas iki 2‘5‘ ir nustatomas taškas K‘1. Tarp tiesių, nubrėžtų per taškus 5‘1 bei K‘1 ir K‘1 
bei 5‘2, gautas kampas ir yra tikras dydis kampo λ, kurį sudaro susikirsdamos plokštumos 
αi ir βi. 

Galimi ir kitokie šio uždavinio sprendimo variantai. 
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14. PAVIRŠIAI IR KŪNAI

Mus supančioje aplinkoje tiesės (ar kitos linijos) arba plokštumos neegzistuoja 
savarankiškai, jos yra kokių nors kūnų sudedamosios dalys. Kūnų paviršius sudaro 
tiesės, kreivės ar plokštumos. Paviršiai skirstomi į daugiasienius ir kreivus. Daugiasieniai 
paviršiai yra išklojamieji, kadangi juos galima sutapdinti su plokštuma. Kreivi paviršiai, 
kurių sudaromosios yra tiesės, yra išklojamieji, ir neišklojamieji - sudaromosios – kreivės. 
Vieni ir kiti paviršiai turi ir kitų svarbių požymių. Kai kuriuos iš jų aptarsime.

14.1. Briaunainiai
Briaunainiais yra vadinami kūnai, sudaryti iš tam tikro skaičiaus plokštumų, kurios 

tarpusavyje kertasi tiesėmis, vadinamomis briaunainio briaunomis, briaunos tarpusavyje 
kertasi bendruose taškuose, vadinamuose briaunainio viršūnėmis. Braižomosios geometri-
jos kursuose dažniausiai aptariami briaunainiai yra taisyklingi daugiasieniai, prizmės ir 
piramidės. Taisyklingi daugiasieniai, arba „Platono kūnai“, yra penki (14.1 pav.). Tai tokie 
daugiasieniai, kurių visos sienos yra taisyklingi ir lygūs daugiakampiai, o kampai prie 
viršūnių lygūs.

14.1 pav. Taisyklingi daugiasieniai

Taisyklingus daugiasienius ir kai kurias jų savybes daugiau nei prieš du tūkstančius 
metų aprašė graikų fi losofas Platonas.

Taisyklingi daugiasieniai

Pavadinimas  Sienos forma  Sienų skaičius  Viršūnių skaičius  Briaunų skaičius

1. Tetraedras trikampis  4 4 6
2. Heksaedras (kubas)  kvadratas 6 8 12
3. Oktaedras trikampis 8 6 12
4. Dodekaedras penkiakampis 12 20      30
5. Ikosaedras trikampis 20 12 30
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Daugiasienis, kurio dvi plokštumos (pagrindai) yra bet kokie daugiakampiai, esantys 
lygiagrečiose plokštumose, o likusios plokštumos (šoninės sienos) – lygiagretainiai, vadina-
mas prizme. Prizmė, kurios šoninio paviršiaus briaunos statmenos pagrindų plokštumoms, 
vadinamos stačiosiomis, o kurių nestatmenos – pražulniosiomis (14.2 pav.). 

                                    

14.2 pav. Prizmės: a) stačioji; b) pražulnioji

Daugiasienis, kurio viena siena yra bet koks daugiakampis (pagrindas), o likusios 
sienos – trikampiai, turintys vieną bendrą viršūnę (šoninės sienos), vadinamas piramide. 

                          

14.3 pav. Piramidės: a) stačioji; b) pražulnioji

Jei piramidės aukštinė (statmuo, nuleistas iš piramidės viršūnės į pagrindą) eina per 
pagrindo svorio centrą, tai piramidė yra stačioji, o jei ne per centrą – pražulnioji (14.3 pav.).

14.2. Briaunainių kirtimas plokštumomis ir tiesėmis
Galimi trys kūnų kirtimo plokštumomis atvejai: kirtimas horizontaliomis 

plokštumomis, vertikaliomis plokštumomis ir bendrosios padėties plokštumomis. Kadangi 
briaunainio paviršius sudarytas iš plokštumų, o plokštumos tarpusavyje, kaip žinome, ker-
tasi tiesėmis, tai plokštumos ir briaunainio sankirtos linija yra iš atskirų atkarpų sudaryta 
laužtė. Ją nubrėžti galima dviem būdais. Pirmasis – tai kelis kartus spręsti dviejų plokštumų 
sankirtos uždavinį ir kiekvienos, su duota plokštuma susikertančios sienos, nustačius ne 
mažiau kaip du vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus, per juos brėžti tiesę nuo 
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vienos sienos briaunos iki kitos. Antrasis būdas - briaunų, kaip tiesių, sankirtos su duota 
plokštuma taškų nustatymas. Per šiuos taškus ir brėžiama sankirtos linija.

Kertant briaunainius horizontaliomis plokštumomis gautos sankirtos linijos vadinamos 
briaunainio horizontalėmis. Jos dažnai naudojamos sankirtos uždaviniams spręsti. Kertant 
kūnus vertikaliomis plokštumomis, gautos sankirtos linijos altitudinėse projekcijose mato-
mos kaip tiesės, todėl sprendimo tikslui pasiekti paprastai yra braižomas profi lis.

Piramidės kirtimo bendrosios padėties plokštuma pavyzdys parodytas 14.4 paveiksle.

               

14.4 pav. Piramidės kirtimas plokštuma (horizontalių metodas)

Piramidės ABCS ir neriboto dydžio plokštumos DEF sankirtos linijai nustatyti 
taikytas horizontalių metodas, t.y. nubrėžtos piramidės bei plokštumos horizontalės ir 
per vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus nubrėžta sankirtos linija. Piramidės 
horizontalėms nubrėžti interpoliuojama briauna SC (galima ir AS), turinti didžiausią ir 
mažiausią aukščius. Horizontales brėžiame taip pat kaip ir plokštumoms. Sienai BCS per 
tašką B‘2 ir dviejų vienetų aukščio tašką briaunoje CS brėžiame antrąją horizontalę. Kitos 
tos pačios sienos horizontalės jai lygiagrečios. 

Sienai ACS horizontales brėžiame lygiagrečiai kraštinei AC, kadangi ji yra šios si-
enos nulinė horizontalė, o sienai ABS – panašiai kaip ir sienai BCS. 

Plokštumos DEF horizontalėms nubrėžti interpoliuojama atkarpa ED ir per tašką F‘2 
nubrėžiama antroji plokštumos horizontalė, o kitos - jai lygiagrečiai. 

Sienoje ACS yra 4 taškai, kuriuose kertasi vienodų aukščių horizontalės (nuo pirmųjų 
iki ketvirtųjų). Per juos nuo briaunos AS iki briaunos CS ir brėžiama plokštumos DEF ir 
sienos ACS sankirtos tiesė.
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Sienos BCS ribose yra pirmų ir antrų horizontalių sankirtos taškai, per juos šios si-
enos ribose brėžiama tiesė. Sienos ABS ribose kertasi trečios ir ketvirtos horizontalės, per 
jų sankirtos taškus ir brėžiama sankirtos tiesė. Taigi, sienų sankirtos su plokštuma DEF 
tiesės kertasi briaunose A, B ir C bendruose taškuose. 

Piramidės dalis nuo viršūnės S’7 iki sankirtos linijos yra virš plokštumos, tad ji 
pažymima kaip matoma, o žemiau plokštumos esanti dalis – kaip nematoma.

Siekiant palyginti sprendimo variantus, tas pats uždavinys išspręstas pagalbinio pro-
jektavimo metodu (14.5 pav.).

   

14.5 pav. Piramidės kirtimas plokštuma (pagalbinio projektavimo metodas)

Pagalbinio projektavimo kryptis s parinkta lygiagreti atkarpai DE. Interpoliuojant šią 
atkarpą randamas pagalbinio projektavimo spindulio intervalas L. Pasirinkta projektavimo 
kryptimi pagal taškų aukščius pažymimas reikiamas šių intervalų skaičius ir plokštumos 
pagalbinė projekcija gaunama kaip tiesė ( 'D ≡ 'E 'F ), kuri taškuose '1 , '2  ir '3  kerta 
piramidės pagalbinėje projekcijoje ( 'A 'B 'C 'S ) atitinkamai briaunas 'B 'S , 'A 'S  ir 'C

'S . Suprojektavus šiuos taškus priešinga pagalbiniam projektavimui kryptimi, per taškus 
1’, 2’ ir 3’nubrėžiama plokštumos ir piramidės sankirtos linija. 

Pagal pagalbinę projekciją gana patogu nustatyti piramidės matomumą. Brėžinyje 
dešiniau plokštumos projekcijos 'D ≡ 'E 'F  esanti piramidės dalis yra virš plokštumos, 
tad yra matoma, o kairiau esanti dalis – nematoma.

Pagalbinio projektavimo metodą galima taikyti ir tuomet, kai plokštuma atvaizduota 
nuolydžio masteliu. Horizontalios prizmės ABCD ir plokštumos α sankirtos linijai rasti 
(14.6 pav.) parinktas pagalbinis projektavimas į 1 vieneto aukščio plokštumą, kadangi 
prizmės pagrindas yra tokiame aukštyje. Tuomet jo pagalbinė projekcija sutampa su pra-
dine projekcija. 
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14.6 pav. Prizmės kirtimas plokštuma (pagalbinio projektavimo metodas)

Pagalbinio projektavimo kryptis s lygiagreti plokštumos nuolydžio mastelio linijai, o 
projektavimo spindulio intervalas lygus plokštumos intervalui L. Plokštumos α pagalbinė 
projekcija matoma kaip tiesė, sutampanti su jos pirmos horizontalės projekcija h‘1. Prizmės 
briaunų C ir D viršūnių pagalbinėms projekcijoms nustatyti kryptimi, lygiagrečia s‘, 
pažymima atitinkamai po 4L ir po 5L. Ten, kur plokštumos ir prizmės pagalbinės projek-
cijos susikerta, gaunamos penkių sankirtos taškų ( '1 …5 ) pagalbinės projekcijos. Taškų '1  
ir '4  tikrosios projekcijos sutampa su pagalbinėmis, kadangi šiuose taškuose plokštuma 
α kerta 1 vieneto aukštyje esančias pagrindo briaunas, o likusių trijų taškų projekcijos 
nustatomos šiuos taškus suprojektavus priešinga pagalbiniam projektavimui kryptimi į 
atitinkamų briaunų projekcijas. Per gautas taškų projekcijas nubrėžiama sankirtos linija, 
kuri yra nematoma tik pagrindo plokštumoje. Pačios prizmės yra matoma ta dalis, kuri 
matoma dešiniau plokštumos α pagalbinės projekcijos, o likusi dalis yra nematoma.

Tokiems sankirtos uždaviniams spręsti galima taikyti ir kitokius sprendimo būdus, 
kiekvienu atveju priklausomai nuo uždavinio sąlygos pasirenkant patogesnį.

Tiesių ir briaunainių sankirtos taškus galima rasti pagalbinių plokštumų arba pagalbi-
nio projektavimo metodais. Prieš pradedant spręsti, reikia apgalvoti, kuris sprendimo būdas 
yra patogesnis. Pavyzdžiui, nustatant atkarpos EF ir prizmės ABC sankirtos taškus (14.7 
pav.), uždaviniui spręsti patogu pagalbinę plokštumą, einančią per atkarpą EF, parinkti 
taip, kad ji būtų lygiagreti prizmės briaunoms. 

Per tašką E‘7, nubrėžus atkarpą E‘7D’2, lygiagrečią briaunai A‘16‘, gaunama plokštuma, 
atvaizduota dviem susikertančiomis atkarpomis E‘7F‘1 ir E‘7D’2, lygiagreti prizmės briau-
noms. Tokia plokštuma prizmės paviršiuje iškirs lygiagretainį, tereikia nustatyti, kaip ji 
kirs vieną ar kitą pagrindą. Ekstrapoliuojama atkarpa E‘7D’2 ir nustatoma 1 vieneto aukščio 
taško padėtis. Per taškus 1‘ ir F‘1 nubrėžiama pagalbinės plokštumos pirmoji horizontalė 
h‘1 ir nustatomi taškai M‘ bei N‘, kuriuose plokštuma kerta prizmės pagrindą A‘1B‘1C‘1. 
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Per šiuos taškus nubrėžiamas lygiagretainis, kurį pagalbinė plokštuma iškerta prizmės 
paviršiuje, ir jo sankirtoje su atkarpos EF projekcija nustatomos taškų, kuriuose ši atkarpa 
kerta prizmę ABC, projekcijos K‘ ir L‘. Pažymimas atkarpos EF matomumas. Nuo taško 
E‘7 iki taško K‘ atkarpa yra matoma, kadangi kerta prizmę per matomą sieną AC. Tarp 
taškų K‘ ir L‘ atkarpa EF yra prizmės viduje, todėl nematoma. Nuo taško L‘ iki briaunos 
B‘16‘ atkarpa nematoma dėl to, kad išeina į prizmės išorę per nematomą sieną AB. Likusi 
dalis iki taško F‘1 yra matoma. 

                          
14.7 pav. Atkarpos ir prizmės sankirtos taškų radimas

Panašiai šis uždavinys sprendžiamas ir pagalbinio projektavimo metodu.
Atkarpos ir piramidės sankirtos taškams rasti, pagalbinę plokštumą patogu rinktis 

tokią, kad ji eitų per atkarpą ir piramidės viršūnę (14.8 pav.).

                                 
14.8 pav. Atkarpos ir piramidės sankirtos taškų radimas
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Pagalbinė plokštuma, einanti per atkarpą KL ir piramidės viršūnę S, piramidės 
paviršiuje iškirs trikampį, kurio viena viršūnė yra taškas S, o kitos dvi bus ten, kur plokštuma 
kirs piramidės pagrindą ABC. Kadangi piramidės pagrindas yra nulio vienetų aukštyje, tai 
šiems trūkstamiems dviems taškams rasti reikia nubrėžti pagalbinės plokštumos nulinę 
horizontalę. Interpoliuojama atkarpa KL ir per joje rastą tašką 6‘ ir tokio pat aukščio 
piramidės viršūnės tašką S‘6 brėžiama plokštumos šeštoji horizontalė h‘6, o per tašką L‘0, 
jai lygiagreti nulinė plokštumos horizontalė h‘0. Ten, kur ši horizontalė kerta piramidės 
pagrindą, gaunami dar du pagalbinės plokštumos iškirsto trikampio S‘6E‘0F‘0 taškai. Taškai 
M‘ ir N‘, kuriuose atkarpos projekcija K‘7L’0 kerta iškirsto trikampio projekciją ir yra at-
karpos ir piramidės sankirtos taškai. Atkarpos KL dalis tarp taškų M‘ ir N‘ yra piramidės 
viduje, todėl pažymima kaip nematoma, o likusi dalis yra matoma. 

14.3. Briaunainių sankirta
Du briaunainiai paprastai kertasi viena arba dviem uždaromis laužytomis linijomis. 

Jas rasti galima jau žinomais sprendimo būdais – horizontalių, pagalbinių plokštumų arba 
pagalbinio projektavimo metodais. Kiekvienu atveju pagal uždavinio sąlygą pasirenkamas 
patogesnis sprendimo būdas. 

           

14.9 pav. Prizmės ir piramidės sankirtos linijos radimas horizontalių metodu

Horizontalios prizmės KLM ir piramidės ABCDS (14.9 pav.) sankirtos linijai rasti 
patogu abu briaunainius kirsti horizontaliomis plokštumomis ir, nustačius vienodų aukščių 
horizontalių sankirtos taškus, per juos nubrėžti sankirtos liniją. Atlikus briaunos SD (gali-
ma ir AS) interpoliavimą, nubrėžiama piramidės pirmoji (h‘1), antroji (h‘2) ir penktoji (h‘5) 
horizontalės. Prizmės briaunų K, L ir M sankirtoje su atitinkamo aukščio horizontalėmis 
gaunami 1…6 taškai, per kuriuos ir brėžiama briaunainių sankirtos linija. Taškų sujungimo 
tvarkos ir sankirtos linijos matomumo nustatymui palengvinti galima naudotis pagalbine 
lentele (14.9 pav., dešinėje). Lentelėje viena kryptimi sužymimos vieno briaunainio briau-
nos, kita – kito. Langelis tarp gretimų briaunų schemiškai žymi briaunainio šoninę sieną. 
Kad į lentelę būtų įtrauktos visos sienos, briauna, nuo kurios pradedama rašyti, gale vėl yra 
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pakartojama. Šalia briaunų pavadinimų pažymimas sienų matomumas. Jei siena yra ma-
toma, tame langelyje brėžiama plati ištisinė linija (arba langelis žymimas „+“ ženklu), jei 
nematoma – brėžiama siaura brūkšninė linija (arba žymima „–“ ženklu). Nustatant vieno 
ar kito briaunainio sienų matomumą, laikoma, kad kito briaunainio nėra. Šiame pavyzdyje 
tik viena prizmės siena MK yra nematoma, visos kitos - matomos. 

Į lentelę sužymimi taškai, kuriuose briaunos kerta sienas arba gali būti, kad briau-
nos kerta kito briaunainio briaunas. Prizmės briauna K kerta sieną ABS pirmame taške, 
todėl šis taškas lentelėje žymimas tiesėje K ir per vidurį langelio tarp briaunų A ir B, o 
kadangi briauna K lentelėje yra pakartotinai įrašyta, tai ir taškas 1 pakartotinai įrašomas 
ir dešiniajame lentelės krašte. Analogiškai įrašomas ir antras taškas, kuriame ta pati 
briauna K kerta piramidės sieną CDS. Kiti taškai įrašyti reikiamose vietose tik po vieną 
kartą, kadangi briaunos L ir M nėra pakartotinai įrašytos. Jei tarpusavyje susikirstų abiejų 
briaunainių briaunos, tai taškas lentelėje būtų žymimas šių briaunų sankirtos vietoje.

Taškams lentelėje sujungti galioja dvi taisyklės:
1. Taškus lentelėje galima jungti tik vieno langelio ribose.
2. Taškai jungiami matomo kontūro linija tik tuomet, jei to langelio ribose abi 

susikertančios sienos yra matomos. Jei bent viena iš sienų nematoma – linija 
nematoma.

Pagal tokią tvarką, kaip parodyta lentelėje, taškai sujungiami brėžinyje. Nustačius 
sankirtos liniją, reikia pažymėti ir visų abiejų briaunainių briaunų matomumą. Piramidės 
briaunų AB ir CD dalys, esančios žemiau prizmės, yra nematomos, visos kitos – matomos. 
Prizmės briaunos K dalis tarp taškų 1’ ir 2’, briaunos L dalis tarp taškų 5‘ ir 6‘ bei briaunos 
M dalis tarp taškų 3’ ir 4’ yra nematomos, kadangi yra piramidės viduje.

Kitame pavyzdyje (14.10 pav.) aptariamas pagalbinio projektavimo metodas, taiko-
mas dviejų prizmių sankirtos linijai rasti.

               

14.10 pav. Dviejų prizmių sankirtos linijos radimas pagalbinio projektavimo metodu
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1Pagalbinio projektavimo kryptis s parinkta lygiagreti prizmės KLM briaunoms. At-
likus vienos iš šios prizmės briaunų (šiuo atveju K) interpoliavimą, nustatomas pagalbinio 
projektavimo spindulio intervalas L. Suprojektavus pasirinkta kryptimi į horizontalią nulio 
aukščio plokštumą prizmė KLM matoma kaip trikampis (parodytas mėlyna spalva) 'K 'L

'M , o prizmės ABC vienas pagrindas lieka toje pačioje vietoje, kadangi yra nulio vienetų 
aukštyje, kito pagrindo viršūnės nutolsta kryptimi s‘ per 5L (pagalbinė projekcija parodyta 
žalia spalva). Pagalbinių projekcijų sankirtoje pažymimos šešių taškų, kuriuose prizmės 
ABC briaunos kerta prizmės KLM sienas LM ir KM, pagalbinės projekcijos. Iš šių taškų 
brėžiamos ryšio linijos lygiagrečios projektavimo krypčiai s, bet priešingos krypties ir jų 
sankirtoje su atitinkamų briaunų projekcijomis nustatomos 1…6 taškų projekcijos. Kaip ir 
prieš tai aptartame pavyzdyje, sudaroma sankirtos linijos pagalbinė lentelė. Pagal lentelės 
duomenis sujungus taškus prizmių projekcijose gaunama, kad jos kertasi dviem trikampi-
ais 2’4’6’ ir 1’3’5’. Pažymimos prizmių briaunų nematomos dalys. 

14.4. Inžinerinių statinių šlaitų sankirta
Inžinerinėje praktikoje dažnai susiduriama su įvairių sankasų, iškasų projektavimu. 

Šie uždaviniai sprendžiami panašiai kaip ir pavyzdžiuose su briaunainiais, tik pradiniai 
duomenys paprastai yra statinių būdingųjų paviršių aukščiai ir šlaitų nuolydžiai. Kelio 
pylimo ir nuvažiavimo nuo jo šlaitų projektavimo pavyzdys parodytas 14.11 paveiksle.

14.11 pav. Sankasos šlaitų projektavimas

Reikia nustatyti pylimo, kurio viršus yra trijų vienetų aukštyje, nurodytais nuolydžiais 
duotų šlaitų sankirtos su horizontalia nulio aukščio plokštuma linijas. Taip pat nuvažiavimo 
nuo pylimo sankirtą su nulio aukščio plokštuma ir šio nuvažiavimo šlaitų sankirtą su hori-
zontalia nulio aukščio plokštuma bei su gretimais pylimo šlaitais. 
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Braižymo patogumui sudaroma nuolydžių mastelio diagrama, kurioje brėžinio 
masteliu horizontalia kryptimi pažymimi projekcijų ilgiai, o vertikalia – aukščių skir-
tumai. Kiekvienam sąlygoje duotam nuolydžiui, nubrėžiama šį nuolydį atitinkanti tiesė 
ir šalia jos, diagramos naudojimosi patogumui, užrašomas nuolydis. Šios diagramos 
privalumas, lyginant su įprastu tiesiniu masteliu, yra tai, kad galima patogiai pasima-
tuoti bet kokiam nuolydžiui reikiamą intervalų skaičių. Vienas intervalas bet kuriam 
nuolydžiui matuojamas horizontalia kryptimi nuo aukščių skirtumo 1 iki tą nuolydį 
atitinkančios tiesės, du intervalai – nuo aukščių skirtumo 2 iki atitinkamo nuolydžio 
tiesės ir t.t. 

Pylimo šlaitų horizontalės bus tiesės, kadangi šie šlaitai yra plokšti. Plokštumų, 
einančių per horizontalią tiesę nurodytais nuolydžiu bei kryptimi, horizontalių brėžimo 
tvarka jau aptarta 13.2 pav. parodytame pavyzdyje. Bet kurioje vietoje statmenai py-
limo briaunoms nubrėžiami plokštumų nuolydžių masteliai. Intervalai antrai, pirmai ir 
nulinei horizontalėms nubrėžti matuojami iš nuolydžių mastelio diagramos. Nulinės 
horizontalės ir yra tiesės, kuriomis kiekvienas šlaitas kertasi su horizontalia nulio 
aukščio plokštuma.

Nuvažiavimo nuo pylimo sankirtos su nulio aukščio plokštuma linija nustatoma 
pažymėjus nuo pylimo briaunos tris intervalus nuolydžiu 1:4 (dėl vietos stokos nuolydžio 
mastelis šiai daliai nebrėžiamas). Nuvažiavimo šlaitų horizontalės nubrėžiamos pagal 13.3 
pav. parodytą schemą. Pirmiausiai brėžiamos šių šlaitų nulinės horizontalės, kurios eina 
per taškus, kuriuose nuvažiavimo nuo pylimo nulinė horizontalė kerta nuvažiavimo plotį 
žyminčius kontūrus. Šių horizontalių projekcijų kryptims nustatyti iš 3 vienetų aukščių 
taškų nuvažiavimo briaunose brėžiami trijų intervalų (atitinkamai šlaitų nuolydžiams) 
spinduliais lankai. Nulinės horizontalės brėžiamos taip, kad šiuos lankus liestų. Pirmo-
sios ir antrosios nuvažiavimo šlaitų horizontalės brėžiamos lygiagrečiai atitinkamoms 
nulinėms horizontalėms. 

Nuvažiavimo ir pylimo šlaitų sankirtos linijos nubrėžiamos per jų vienodų aukščių 
horizontalių sankirtos taškus (kaip ir dviejų plokštumų sankirtos atveju).

Šlaitų nuolydžio krypčiai vizualizuoti šlaitai brūkšniuojami. Nuo pylimo viršaus į 
apačią, statmenai šlaitų horizontalėms (vandens tekėjimo kryptimi) šlaitai brūkšniuojami 
pakaitomis ilgais bei trumpais brūkšniais, atstumai tarp kurių 2..3 mm (dideliems 
brūkšniuojamiems plotams – ir rečiau). Ilgieji brūkšniai brėžiami siaura ištisine linija per 
visą šlaito ilgį (kartais paliekant mažą tarpelį tarp brūkšnio ir šlaito apačios kontūro), o 
trumpieji – plačia (arba siaura) ištisine linija per maždaug pusę šlaito ilgio.

Projekcijose inžinerinių statinių šlaitai matomi ne tikraisiais dydžiais. Kuomet reikia 
nustatyti šlaitų tikruosius dydžius, yra braižomos šlaitų išklotinės (14.12 pav.). Išklotinių 
braižymas yra analogiškas geometrinių fi gūrų tikrųjų dydžių nustatymui, t.y., taikant su-
kimo apie horizontalę metodą, riboto dydžio plokštumos atsukamos į horizontalią padėtį. 
Pylimo šlaitų išklotinės nubraižytos sukimo ašimis pasirenkant šių šlaitų trečiąsias hori-
zontales, sutampančias su pylimo briaunų projekcijomis. Nulinių horizontalių padėtys, 
atsukus jas į trijų vienetų aukštį, nustatomos panaudojant esamą nuolydžių mastelio 
diagramą. Spindulio, kuriuo bet kuris nulinės horizontalės taškas skrietų statmenai suki-
mosi ašiai, tikrasis ilgis (l) diagramoje matuojamas nuo nulinio diagramos taško iki ati-
tinkamo nuolydžio šlaito 3 vienetų aukščio taško. 
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14.12 pav. Šlaitų išklotinės

Nustatant nuvažiavimo nuo pylimo šlaitų tikruosius dydžius patogiau naudotis 
nulinėmis horizontalėmis, kadangi nuvažiavimo briaunos nėra horizontalios. Tuomet šių 
trikampio formos šlaitų nulinės horizontalės liks tose pačiose vietose, o 3 vienetų aukščio 
taškai, esantys briaunose, erdvėje nubrėš lankus, kurie projekcijose matysis kaip tiesės, 
statmenos nulinėms horizontalėms. Šių lankų tikrieji ilgiai taip pat nustatomi iš nuolydžių 
mastelio diagramos. 

14.5. Kreivi paviršiai
Kreivi paviršiai skirstomi į tiesinius, kurių sudaromosios yra tiesės, ir netiesinius 

– sudaromosios – kreivės. Tiesiniai kreivi paviršiai gali būti išklojamieji ir neišklojamieji, 
o netiesiniai – yra neišklojamieji. Dažniausiai susiduriama su cilindriniais ir kūginiais 
paviršiais, todėl juos daugiau ir aptarsime.

Cilindrinių paviršių sudaromosios yra tiesės, judančios lygiagrečiai pačios sau, o 
kreipiančiosios yra kreivės. Panašiai kaip ir prizminių paviršių atveju, cilindriniai paviršiai 
yra statieji, jeigu sudaromosios statmenos pagrindų plokštumoms, ir pražulnieji – sudaro-
mosios nestatmenos pagrindų plokštumoms (14.13 pav.).

14.13 pav. Cilindrai: a) statusis; b) pražulnusis
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Kūginis paviršius sudaromas judant sudaromajai tiesei, einančiai per nejudantį tašką 
(viršūnę), kreipiančiąja kreive. Jei kūgio aukštinė pagrindą kerta svorio centre, kūgis yra 
statusis, jei ne centre – pražulnusis (14.14 pav.).

14.14 pav. Kūgiai: a) statusis; b) pražulnusis

14.6. Kreivų paviršių kirtimas plokštumomis 
Kokią sankirtos liniją iškerta kreivame paviršiuje viena ar kita plokštuma priklau-

so nuo užduotyje nurodyto paviršiaus ir kertančios plokštumos tarpusavio padėties. Bet 
kokį kreivą paviršių kertant horizontalia plokštuma gauta sankirtos linija bus to paviršiaus 
atitinkamo aukščio horizontalė (dažniausiai braižomojoje geometrijoje sprendžiamų 
uždavinių atveju tai apskritimai arba stačiakampiai). 

Cilindrą kertant plokštuma, lygiagrečia jo ašiai, sankirtos linija yra lygiagretainis 
(stataus cilindro atveju – stačiakampis). Kūgį kertant plokštuma, einančia per jo viršūnę, 
kūgio paviršiuje iškertamas trikampis. 

Pražulnaus cilindro ir bendrosios padėties plokštumos sankirtos linijos radimo 
pavyzdys pateiktas 14.15 paveiksle.

14.15 pav. Pražulnaus cilin-
dro kirtimas plokštuma
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Uždaviniui spręsti taikytas horizontalių metodas, kuomet nubrėžus kūno ir plokštumos 
horizontales per vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus brėžiama jų sankirtos 
linija. Plokštumos horizontalės brėžiamos jau gerai žinomu būdu – interpoliuojama tarp 
žemiausio plokštumos taško C ir aukščiausio B nubrėžta pagalbinė atkarpa. Per tašką A 
ir 3 vienetų aukščio tašką atkarpoje BC brėžiama plokštumos trečioji horizontalė, o kitos 
brėžiamos jai lygiagrečiai.

Cilindro apatinio ir viršutinio pagrindų apskritimai jau ir yra jo nulinė ir penkta 
horizontalės. Tarpinės horizontalės bus tokie pat apskritimai, tik norint juos nubrėžti, 
reikia cilindro ašyje rasti centrus. Interpoliuojama ašis O‘0O’5 ir iš ašyje gautų taškų (pvz., 
4’ ir t.t.) brėžiami apskritimai.

Cilindro viršutinis pagrindas yra plokštuma, tad jo sankirtos su plokštuma linija yra 
atkarpa, sutampanti su plokštumos penktąja horizontale. Plokštumos sankirtos su šoniniu 
cilindro paviršiumi linijai nubrėžti gaunama po du taškus, kuriuose kertasi plokštumos ir 
cilindro ketvirtos, trečios bei antros horizontalės. Pirmos horizontalės jau nebesikerta, tad 
darome išvadą, kad žemiausias sankirtos linijos taškas yra tarp antros ir pirmos horizontalių. 
Jam nustatyti parenkama pagalbinė vertikali plokštuma per vidurį tarp antrųjų horizontalių 
sankirtos taškų, lygiagrečiai cilindro ašiai ir ji pažymima horizontaliuoju pėdsaku αH. Ši 
plokštuma iškerta tieses cilindro šoniniame paviršiuje ir plokštumoje. Šių tiesių sankirtos 
taškas ir yra žemiausias sankirtos linijos taškas, tačiau jį galime nustatyti tik sutapdinus tas 
tieses su horizontalia plokštuma (nubraižę profi lį). Cilindro paviršiuje iškirstos linijos pro-
fi lis 0‘5‘ su plokštumoje iškirstos linijos profi liu 1’3’ kertasi taške K‘. Šio taško projekcija 
K‘ gauta nuleidus statmenį iš K‘ į αH. 

Per esamus taškus nubrėžta kreivė kartu su pagrindo plokštumoje iškirsta atkarpa ir 
yra plokštumos ir cilindro sankirtos linija. Po to reikia pažymėti sankirtos linijos ir cilindro 
kontūrų matomumą. Plokštuma ABC yra neriboto dydžio, tad jai nustatyti matomumo ne-
reikia. Sankirtos linijos nematoma dalis yra tik ta, kuri yra nematomoje šoninio paviršiaus 
dalyje, esančioje už ribinės sudaromosios. Cilindro viršutinio pagrindo apskritimas bus 
matomas iki sankirtos linijos. Toliau jis lieka penkių vienetų aukštyje, tačiau plokštuma 
jau yra aukščiau. Didžiąją dalį šoninio paviršiaus plokštuma užstoja, čia matoma tik nuo 
viršutinio pagrindo iki sankirtos linijos esanti vienos ribinės sudaromosios dalis. Apatinis 
pagrindas yra žemiau plokštumos. 

Projektuojant tiltus, pralaidas, vamzdynų ir šlaitų sankirtą, dažnai tenka spręsti hori-
zontalaus cilindro ir plokštumos sankirtos uždavinį. Spręsti galima tuo pačiu horizontalių 
metodu, tačiau šiuo atveju ypatingesnis cilindro horizontalių nubrėžimas (14.16 pav.). Pats 
cilindras projekcijoje matomas kaip stačiakampis, todėl, norint apibūdinti jo formą, reikia 
nurodyti cilindro skersmenį (Ø). Nulio ir šešių vienetų aukščių horizontalios plokštumos 
cilindro paviršių liestų žemiausia ir aukščiausia sudaromosiomis, kurios ir yra cilindro 
nulinė ir šešta horizontalės, projekcijoje sutampančios su cilindro ašine linija. Trijų vienetų 
aukščio horizontali plokštuma cilindro paviršiuje iškirstų stačiakampį, kuris projekcijoje 
matomas kaip paties cilindro projekcija. Tarpinės horizontalios plokštumos iškirstų taip 
pat stačiakampius, kurių ilgiai, lygūs cilindro ilgiui, o pločiai kol kas nežinomi. Joms 
nustatyti per vieną iš cilindro pagrindų pasirenkama vertikali plokštuma β, kuri cilindro 
paviršiuje iškerta apskritimą, projekcijoje matomą kaip atkarpą. Apskritimui sutapdinti 
su 3 vienetų aukščio plokštuma pažymimas pagalbinės plokštumos pėdsakas βH3. Inter-
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poliuojama sutapdinto apskritimo ašis AB ir, per ašyje gautus taškus iki apskritimo ribos 
nubrėžus atkarpas (raudonos linijos), gaunamas kiekvienos horizontaliosios plokštumos 
cilindro paviršiuje iškertamo stačiakampio plotis. Per nubrėžtų atkarpų sankirtos su ap-
skritimu taškus nubrėžiamos cilindro horizontalės (žalia spalva). 

           

14.16 pav. Horizontalaus cilindro kirtimas plokštuma

Plokštumos, atvaizduotos nuolydžio masteliu, horizontalės, kaip žinoma, statme-
nos nuolydžio mastelio linijai. Nustatomi taškai, kuriuose kertasi cilindro ir plokštumos 
vienodų aukščių horizontalės, per juos nubrėžiama sankirtos linija. 

Pažymimas sankirtos linijos ir cilindro matomumas. Nuo trečiosios horizontalės 
žemyn einanti sankirtos linijos dalis yra nematoma, kita dalis, esanti matomoje cilindro 
paviršiaus pusėje, yra matoma. Į kairę nuo trečios plokštumos horizontalės einančios cil-
indro kontūrų ir kairėje pusėje esančio pagrindo linijos nematomos, kadangi yra žemiau 
plokštumos, o į dešinę pusę – matomos (yra virš plokštumos).

Panašiai sprendžiami sankirtos uždaviniai ir kūginių paviršių atveju. Kaip nubrėžti 
pražulnaus kūgio horizontales, matyti iš pavyzdžio, pateikto 14.17 paveiksle. Horizon-
talios plokštumos kūgio šoniniame paviršiuje iškirs apskritimus, kurių centrai nustatomi, 
panašiai kaip ir pražulnaus cilindro atveju, interpoliuojant kūgio ašį OS. Tačiau apskritimai 
brėžiami skirtingais spinduliais R1, R2 ir t. t., gaunamais iš kūgio ašyje gautų atitinkamo 
aukščio taškų keliant statmenis į kūgio ribinę sudaromąją. Plokštumai ABC per tašką C‘3 
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ir interpoliavimu nustatytą 3 vienetų aukščio tašką tarp taškų A ir B brėžiama plokštumos 
trečia horizontalė, o kitos jai lygiagrečiai. Sankirtos linija, kaip ir kituose pavyzdžiuose, 
brėžiama per vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus. Pagrindo ribose kūgis ir 
plokštuma susikerta tiese, kuri yra nulio vienetų aukštyje ir yra nematoma. Su šoniniu 
paviršiumi plokštuma ABC kertasi kreive (parabole), kuri yra matomoje pražulnaus kūgio 
dalyje ir rodoma matomo kontūro linija. 

                         

14.17 pav. Pražulnaus kūgio kirtimas plokštuma

Kūgio pagrindo apskritimo matoma dalis yra tik kairiau nuo nulinės plokštumos 
horizontalės, o paviršius matomas nuo šio lanko iki sankirtos linijos. Likusi kūgio dalis 
yra žemiau plokštumos, todėl nematoma.

14.7. Kreivų paviršių ir tiesių sankirta
Kreivų paviršių ir tiesių sankirtos atveju, taip pat kaip briaunainių, paprastai gau-

name du sankirtos taškus. Juos nustatyti taip pat galima pagalbinėmis plokštumomis 
arba pagalbiniu projektavimu. Atkarpos KL ir pražulnaus cilindro sankirtos taškams rasti 
(14.18 pav.) taikysime pagalbinio projektavimo metodą. Pagalbinio projektavimo kryptis 
s parenkama lygiagreti cilindro ašiai. Šia kryptimi suprojektavus cilindrą į vieno vieneto 
aukščio plokštumą jis matomas kaip apskritimas, sutampantis su cilindro apatinio pagrindo 
kontūru. Interpoliuojama cilindro ašis O‘1O’5 ir nustatomas projektavimo krypties interva-
las. Atkarpos pagalbinė projekcija 'K 'L  gaunama iš taško K‘4 pažymėjus 3L, o iš taško 
L‘2 – L projektavimo spindulio kryptimi. Ten, kur pagalbinė atkarpos projekcija kerta cil-
indro pagalbinę projekciją, gaunamos taškų, kuriuose atkarpa kerta cilindrą, pagalbinės 
projekcijos 'M  ir 'N . Šių taškų projekcijos M‘ ir N‘ pradinėje sąlygoje gaunamos supro-
jektavus juos priešinga spinduliui s kryptimi. 



69

Atkarpos dalis tarp taškų M‘ ir N‘ yra cilindro viduje, todėl nematoma. Nematoma 
yra ir dalis nuo taško M‘ iki pagrindo apskritimo ribos, kadangi pagrindas yra 5 vienetų 
aukštyje, o atkarpa žemiau.

Atkarpos ir kūgio sankirtos taškų radimo uždavinys sprendžiamas panašiai, kaip ir 
piramidės. Sankirtos taškams nustatyti taikysime pagalbinės plokštumos metodą, parink-
dami ją taip, kad ji eitų per atkarpą AB ir apversto kūgio viršūnę S (14.19 pav.). 

                                  

14.18 pav. Pražulnaus cilindro ir atkarpos sankirtos taškų radimas

Tuomet ji iškirs lengvai nubrėžiamą sankirtos liniją – trikampį, kurio viena viršūnė 
yra taškas S, o kitas dvi reikia rasti pagrindo plokštumoje. Kadangi pagrindas yra šešių 
vienetų aukštyje, tai reikia nusibrėžti pagalbinės plokštumos ABS šeštąją horizontalę h‘6.

                                    

14.19 pav. Atkarpos ir kūgio sankirtos taškų radimas
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Interpoliuojama atkarpa AB ir per taškus S‘2 ir 2‘ nubrėžiama pagalbinės plokštumos 
antroji horizontalė h‘2. Pratęsus atkarpą AB vienu intervalu L, per tašką 6’ brėžiama 
plokštumos šeštoji horizontalė h‘6 lygiagrečiai h‘2. Ten, kur ši horizontalė kerta kūgio 
pagrindo apskritimą, gaunami dar du kūgio paviršiuje plokštumos iškertamo trikampio 
S’2K’6L’6 viršūnių taškai. Ten, kur iškirstas trikampis kerta atkarpos AB projekciją ir 
gaunamos atkarpos ir kūgio sankirtos taškų projekcijos M‘ ir N‘. Atkarpos AB dalis tarp 
šių taškų yra nematoma, kadangi yra kūgio viduje. Nematomos ir nuo šių taškų iki kūgio 
ribinių kontūrų esančios atkarpos dalys, kadangi atkarpa AB šiuose taškuose išeina į kūgio 
išorę nematomoje jo paviršiaus dalyje. 

14.8. Kreivų paviršių sankirta
Kreivų paviršių sankirtos linijoms rasti taikomi tie patys sprendimo metodai kaip ir 

briaunainiams. Horizontalaus cilindro ir kūgio (14.20 pav.) sankirtos linijai rasti taiky-
tas horizontalių metodas. Abiejų kūnų horizontalėms nubrėžti ir kai kuriems būdingiems 
sankirtos taškams nustatyti galima taikyti ir profi lių metodą.

14.20 pav. Horizontalaus cilindro ir kūgio sankirtos linijos radimas

Per kūgio viršūnę S, statmenai cilindro ašiai parenkama pagalbinė vertikali plokštuma 
α, tačiau, siekiant išvengti nepatogios pagalbinių linijų gausos, profi lis braižomas ne čia 
pat, sutapdinant kūnuose iškirstas linijas su horizontalia plokštuma sukant jas apie αH, 
o perkeliant jas į su cilindro pagrindo plokštuma sutapdintą plokštumą α1, lygiagrečią 
plokštumai α. Profi lyje, gautame sukant iškirstas paviršiuose linijas apie α1H, interpoliuo-
jama vertikali ašis ir per gautus taškus nubrėžiamos pagalbinės tiesės (raudonos), statme-
nos ašiai, ir nustatomi kūgio horizontalių (apskritimų) spinduliai bei cilindro horizontalių 
(stačiakampių) pločiai. Profi lyje gaunami ir dar keturi sankirtos linijos taškai, kuriuose 
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kūgio ribinės sudaromosios SC ir S0 kerta cilindro paviršių – aukščiausi taškai K ir L 
bei žemiausi - M ir N. Taškai M ir N šiuo atveju sutampa su kūgio ir cilindro trečiųjų 
horizontalių sankirtos taškais. Per šiuos taškus ir antrųjų bei pirmųjų kūnų horizontalių 
sankirtos taškus brėžiama apatinė nematoma (kadangi yra nematomoje cilindro paviršiaus 
dalyje) sankirtos linijos dalis. Per taškų K ir L projekcijas bei esamus dar du penktųjų 
horizontalių sankirtos taškus brėžiama viršutinėje matomoje cilindro paviršiaus dalyje 
iškirstos sankirtos linijos dalis. Taigi matyti, kad kreivi paviršiai aptartame pavyzdyje 
susikirto dviem uždaromis kreivėmis. 
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15. TOPOGRAFINIAI PAVIRŠIAI

Žemės paviršius, atvaizduotas lygio linijų (horizontalių) karkasu, vadinamas topo-
grafi niu paviršiumi. Horizontalėmis yra vadinamos linijos topografi niame plane, jungiančios 
vienodo aukščio virš ar žemiau jūros lygio taškus. Braižomosios geometrijos požiūriu, jos 
apibūdinamos kaip linijos, kurias paviršiuje iškerta horizontaliosios plokštumos. Nors žemės 
paviršius yra elipsoido formos, tačiau sprendžiant vietinius uždavinius (teritorijose iki 2000 
km2) stačiakampiu projektavimu į horizontalią plokštumą didelių paklaidų nesusidaro.

Priklausomai nuo topografi nių planų sudarymo mastelio, nuo to, kokiem tikslams jie 
yra sudaromi, horizontalių laiptas (vertikalus atstumas tarp plokštumų, kuriomis sąlyginai 
būtų kertamas paviršius) yra skirtingas. Horizontalių aukščiai rašomi taip, kad skaičių 
„galva“ žiūrėtų į paviršiaus pakilimo pusę.

15.1. Linijos topografi niame paviršiuje
Linijos, jungiančios vienodo aukščio taškus topografi niame paviršiuje, kuriomis ir 

atvaizduojamas pats paviršius, kaip jau ką tik buvo minėta, vadinamos horizontalėmis. 
Jų nuolydis nulinis. Jei iš bet kurio pasirinktos horizontalės taško būtų nustatytas trumpi-
ausias atstumas iki gretimos horizontalės, tai tuos taškus jungianti linija būtų tos topo-
grafi nio paviršiaus vietos didžiausio nuolydžio arba šlaito linija. Paprastai topografi nis 
paviršius yra netaisyklingas kreivas paviršius ir šiuos taškus jungianti linija būtų kreivė, 
tačiau sprendžiant uždavinius pasirenkama sąlyga, kad paviršius tarp gretimų horizontalių 
kinta tiesine priklausomybe. 

Jei plokštumai, kurios horizontalės yra tiesės, didžiausio nuolydžio linijai nubrėžti 
užtenka panaudoti statų trikampį, tai topografi nio paviršiaus didžiausio nuolydžio lini-
jai nubrėžti (braižant rankiniu būdu) paprastai naudojamas vienas iš dviejų būdų. Vienu 
atveju (15.1 pav., per tašką A) liniuotę naudojant kaip liestinę gretimai horizontalei, o 
stataus trikampio pagalba išlaikant statmeną kryptį šiai liestinei, ieškojimų būdu nustato-
mas trumpiausias atstumas. Šiam darbui patogiau naudoti skaidrius liniuotę ir trikampį.

Kitu atveju, per tašką B brėžiant didžiausio nuolydžio liniją, naudojamas skriestuvas. 
Skriestuvu brėžiamų lankų spinduliai parenkami taip, kad iš atitinkamų taškų nubrėžti 
lankai gretimą horizontalę kirstų arti vienas kito esančiuose taškuose (variantas a), tuomet 
taškas, į kurį brėžiama didžiausio 
nuolydžio linija, imamas per vidurį 
tarp lanko iškertamų dviejų taškų, 
arba geriausiu atveju - liestų gretimą 
horizontalę (variantas b), tuomet 
tai ir yra taškas, į kurį brėžiama 
didžiausio nuolydžio linija. 

15.1 pav. Didžiausio nuolydžio linijos 
nubrėžimas



73

Kaip matyti iš duoto pavyzdžio, tiek per tašką A, tiek per tašką B nubrėžtos topo-
grafi nio paviršiaus didžiausio nuolydžio linijos duotame ilgyje turi kintamą nuolydį, kadan-
gi atstumai tarp gretimų horizontalių yra nevienodi. Kuo mažesni atstumai tarp horizontalių, 
tuo paviršiaus nuolydis didesnis, o kuo didesni šie atstumai, tuo nuolydis mažesnis. 

Jei turėtume užduotį topografi niame paviršiuje nubrėžti pastovaus duoto nuolydžio 
liniją, tai galėtume taikyti panašią metodiką, tik šiuo atveju atstumai tarp gretimose 
horizontalėse nustatytų taškų turi būti vienodi. Pavyzdžiui, topografi niame paviršiuje iš 
taško C (15.2 pav.) reikia nubrėžti vieną variantą linijos nuolydžiu 1:6. 

                                 

15.2 pav. Pastovaus nuolydžio linijos nubrėžimas

Tokio nuolydžio linijos intervalas L = 6 vnt. Spinduliu R6 (brėžinio masteliu) iš taško 
C brėžiamas lankas ir gretimoje horizontalėje nustatomas taškas, iki kurio atstumas ir yra 
6 vienetai. Po to iš gauto taško vienuoliktoje horizontalėje vėl tokiu pat būdu nustatome 
tašką kitoje horizontalėje ir t.t. Tokio nuolydžio linijos, nubrėžtos iš taško C, gali būti keli 
variantai. Atsižvelgiant į uždavinio tikslus pasirenkamas geriausias variantas.

15.2. Topografi nio paviršiaus kirtimas plokštumomis
Galime išskirti tris topografi nio paviršiaus kirtimo plokštumomis atvejus:
• horizontaliomis plokštumomis;
• vertikaliomis plokštumomis; 
• bendrosios padėties plokštumomis.
Kaip jau minėta anksčiau, kertant topografi nį paviršių horizontaliomis plokštumomis 

iškertamos jo horizontalės, kuriomis šis paviršius ir yra atvaizduojamas, todėl plačiau apie 
šį atvejį nekalbėsime. 

Pagal horizontalių aukščius galima nustatyti paviršiaus aukščių kitimo tendencijas 
viena ar kita kryptimi, tačiau tai galima parodyti grafi škai kertant paviršių vertikaliomis 
plokštumomis. Gauta vertikalios plokštumos ir topografi nio paviršiaus sankirtos linija 
projekcijoje matoma kaip tiesė, todėl ji sutapdinama su pasirinkto aukščio horizontalia 
plokštuma (braižome profi lį) ir taip vizualiai parodomas (15.3 pav.) paviršiaus aukščių 
kitimas pasirinkta kryptimi.
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15.3 pav. Topografi nio paviršiaus profi lis

Nurodytų taškų A ir B kryptimi parinkta pagalbinė vertikali plokštuma α, kuriai 
sutapdinti su horizontalia plokštuma parinktas aukštis 20 vienetų (αH20). Iš taškų, kuriuose 
pagalbinės plokštumos projekcija kerta topografi nio paviršiaus horizontalių projekcijas, 
keliami statmenys ir juose brėžinio masteliu pažymimi aukščių skirtumai tarp kertamų 
horizontalių aukščių ir pasirinktos sutapdinimui plokštumos aukščio 20. Per gautus sutap-
dintus taškus brėžiamas topografi nio paviršiaus profi lis AB kryptimi. Žemiausias taškas 
K‘ tarp 22 ir 22 horizontalių, bei aukščiausias L‘ tarp 25 horizontalės dviejų gretimų taškų 
topografi nio paviršiaus nuolydžio krypties pasikeitimo vietose gaunami pratęsiant iš vi-
enos ir kitos pusės gretimų tarpų nuolydžius.

Paviršiaus pro-
fi liai dažniausiai yra 
braižomi iškeliant juos 
į kitą lapą arba tame 
pat lape už topografi nio 
plano ribų. 

Kuomet kurią 
nors žemės paviršiaus 
dalį reikia performuoti 
į tam tikro nuolydžio 
plokščią paviršių 
(paviršiaus planiravi-
mas), sprendžiamas 
topografi nio paviršiaus 
kirtimo bendrosios 
padėties plokštuma 
klausimas (15.4 pav.). 

15.4 pav. Topografi nio paviršiaus kirtimas bendrosios padėties plokštuma



75

Sprendimui taikomas jau gerai žinomas horizontalių metodas. Topografi nio paviršiaus 
horizontalės duotos uždavinio sąlygoje. Plokštumos ABC, atvaizduotos trimis taškais, 
nesančiais vienoje tiesėje, horizontalės nubrėžiamos įprastu būdu – interpoliuojama 
tarp žemiausio (B’41) ir aukščiausio (C’47) plokštumos taškų nubrėžta pagalbinė atkarpa, 
nubrėžiama plokštumos keturiasdešimt trečia horizontalė, o kitos jai yra lygiagrečios. 
Per gautus vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus nubrėžiama plokštumos ABC ir 
topografi nio paviršiaus sankirtos linija, kuri dar yra vadinama nulinių darbų linija, kadangi 
čia paviršius ir plokštuma yra vienodų aukščių. Tarp sankirtos linijų esanti paviršiaus dalis 
(užbrūkšniuota) yra virš plokštumos, todėl performuojant paviršių čia dalį grunto reikėtų 
nukasti, o į vieną ir į kitą puses nuo sankirtos linijos esančios paviršiaus dalys yra žemiau 
plokštumos, todėl čia, kad galima būtų pasiekti plokštumos lygį, reikėtų užpilti grunto. 

15.3. Topografi nis paviršius ir tiesė
Topografi nio paviršiaus ir tiesės tarpusavio padėtis nustatoma sprendžiant tokius 

praktinius uždavinius, kaip vamzdynų ir topografi nio paviršiaus sankirtos taškų radi-
mas, tranšėjų gylių radimas, kelio pylimo aukščio ar iškasos gylio radimas ir pan. Šiems 
uždaviniams spręsti paprastai taikomas vertikalių plokštumų arba profi lių metodas. 
Pavyzdžiui, norint nustatyti taškus, kuriuose atkarpa AB kerta topografi nį paviršių (15.5 
pav.), atkarpos AB kryptimi parenkama pagalbinė vertikali plokštuma ir jos sutapdinimo 
aukštis (αH10). 

15.5 pav. Tiesės ir topografi nio paviršiaus sankirtos taškų radimas

Nubrėžus topografi nio paviršiaus (kaip ir 15.3 pav.) bei atkarpos AB profi lius, nus-
tatomos taškų (1‘... 4‘), kuriuose atkarpa kerta topografi nį paviršių, sutapdintos padėtys. 
Šių taškų projekcijos gaunamos nubrėžiant statmenis į αH10. Virš topografi nio paviršiaus 
esančios atkarpos AB dalys projekcijoje pažymimos plačia ištisine linija, žemiau – 
brūkšnine linija. 
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15.4. Topografi nio paviršiaus sankirta su briaunainiais ir kreivais 
paviršiais
Topografi nio paviršiaus sankirtos su įvairiais paviršiais linijai rasti taikomas 

horizontalių metodas, t.y. ši linija brėžiama per topografi nio paviršiaus ir jį kertančių kūnų 
vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus. Tokie uždaviniai sprendžiami projektuojant 
kelius, užtvankas, kitus inžinerinius statinius.

Nustatant 36 vienetų aukštyje esančio kelio ruožo (15.6 pav.) su nuvažiavimu nuo jo 
(nuolydis 1:5) sankasos (šlaitų nuolydžiai 1:1) bei iškasos (šlaitų nuolydžiai 1:1,5) šlaitų 
sankirtos su topografi niu paviršiumi bei tarpusavyje linijas, užduotis sprendžiama panašiai 
kaip ir 14.11 paveiksle parodytame pavyzdyje. Kad būtų patogu braižyti, sudaroma nuolydžių 
mastelio diagrama užduotyje nurodytiems nuolydžiams. Horizontalios kelio dalies šlaitų 
nuolydžių mastelio linijos statmenos kelio briaunoms, o horizontalės – joms lygiagrečios. 

15.6 pav. Sankasos bei iškasos šlaitų sankirtos su topografi niu paviršiumi linijų radimas

Sudėtingiau nubrėžti nuvažiavimo dalies horizontales. Čia pirmiausia nubrėžiamos pa-
ties nuvažiavimo 35 ir 34 horizontalės. Nuvažiavimo dalies šlaitų 34 horizontalės brėžiamos 
iš taškų, kuriuose nuvažiavimo kontūrų aukštis yra 34. Nuo nuvažiavimo kontūro taško, ku-
rio aukštis 35 vienetai iki norimos nubrėžti 34 horizontalės statmena jai kryptimi atstumas 
turi būti vienas intervalas, o nuo 36 vienetų aukščio taško – du intervalai nuolydžiu 1:1. 
Nežinant 34 horizontalės krypties, kuriai statmenai reikėtų pažymėti tuos dydžius, panau-
dojama lankų brėžimo metodika, kaip ir 14.11 pav. Iš 35 vienetų aukščių taškų brėžiami 
lankai spinduliais R1, o iš 36 vienetų aukščio taškų – R2. Kreivės, nubrėžtos iš 34 vienetų 
aukščio taškų bei liečiančios šiuos lankus, ir yra nuvažiavimo dalies šlaitų trisdešimt ketvir-
tos horizontalės. Trisdešimt penktos horizontalės lygiagrečios trisdešimt ketvirtoms. 

Visų šlaitų sankirtos su topografi niu paviršiumi linijos brėžiamos per šių šlaitų ir topo-
grafi nio paviršiaus vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus, o gretimų šlaitų sankir-
tos linijos – per jų vienodų aukščių horizontalių sankirtos taškus. Šlaitai brūkšniuojami 
statmenomis jų horizontalėms kryptimis, parodant šlaitų nuolydžių kryptis.
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16. ŠEŠĖLIAI

Šešėliai išryškina erdvinę objektų formą. Tai yra ypač aktualu altitudinėse projek-
cijose, kuomet yra tik viena objekto projekcija ir šešėliai tartum kompensuoja grafi škai 
nenurodyto trečiojo matmens (aukščio) trūkumą. Panaudojant šešėlių teoriją generalinių 
planų brėžiniuose galima paryškinti pastatų aukščius, teritorijų sutvarkymo planuose gali-
ma nustatyti pavėsyje esančias teritorijos dalis ir spręsti kitus panašius uždavinius.

Nuo objektų krintančių šešėlių dydžius galima nustatyti taikant vertikalių plokštumų 
arba profi lių metodą. Nuo kūgio krintančiam šešėliui nustatyti (16.1 pav.) per jo viršūnę 
T lygiagrečiai šviesos spindulio krypčiai S‘ parinkta vertikali pagalbinė plokštuma α, kuri 
pažymima jos horizontaliuoju pėdsaku αH.

                              

16.1 pav. Kūgio šešėliai

Sutapdinus plokštumą α su horizontaliąja projekcijų plokštuma kartu su kūgio 
viršūnės tašku T, iš taško T‘ brėžiama tiesė šviesos spindulio S pasvirimo į horizontalią 
plokštumą 35º kampu ir nustatomas nuo kūgio viršūnės krintantis šešėlis T‘H. Iš taško T‘H 
nubrėžtų kūgio pagrindą liečiančių tiesių ir iš kūgio viršūnės projekcijos taško T‘8 nubrėžtų 
statmenų į pagrindo liestines pagalba nustatyti kūgio savasis (pažymėtas taškeliais) ir 
krintantis (pažymėtas brūkšniavimu) šešėliai. 

Šiuo metodu galima nustatyti šešėlius ir kitokių šviesos spindulių pasvirimo į 
horizontalią plokštumą kampų atvejais. Tačiau jei reikia nustatyti nuo didesnio skaičiaus 
taškų krintančius šešėlius, brėžinyje sunkiau patogiai sutalpinti keletą profi lių, o dėl dide-
lio pagalbinių linijų kiekio sunkiau skaityti brėžinį. Tuomet galima panaudoti krintančių 
šešėlių dydžių diagramą (16.2 pav.), kuri sudaroma brėžinio masteliu vertikalia kryptimi 
pažymint aukščius H, o horizontalia kryptimi - šešėlių dydžius L. Iš nulinio taško nubrėžus 
pagalbines tieses norimais šviesos spindulio S pasvirimo į horizontalią plokštumą kam-
pais α, galima nustatyti nuo bet kokiame aukštyje esančio taško krintančius šešėlius. 
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Pavyzdžiui, nuo 16.1 pav. parodyto kūgio viršūnės T krintančio šešėlio dydis T‘8T‘H pagal 
diagramą lygus LT. 

       

16.2 pav. Krintančių šešėlių dydžių diagrama ir prizmės šešėliai

Prizmės šešėlio dydis nustatytas pagal sąlygoje nurodytą šviesos spindulių S pasvirimo 
kampą α=55º. Nuo kiekvieno prizmės viršūnės taško krintančio šešėlio dydis L nustatytas 
pagal diagramą ir pagal gautus kontūrus pažymėti krintantis ir savasis prizmės šešėliai.
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