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SISSEJUHATUS
1. Kujutavgeomeetriaon geomeetriaeriharu,
milleskdsitletakse
- objektidesttasandilistekujutistefiooniste)
tuletamist;
-ruumigeomeetrilisteUlesannetelahendamistkujutisteabil.
Tehnikak6rgkoolismoodustab kujutav geomeetriakoosjoonestamise
kursusegatervikliku
ja teenibjdrgmisieesmdrke:
ainetsUkli
1) annab teoreetilisedalused jooniste valja lugemiseks;
mistamiseks
2) arendabruumikujutlusv6imet;
3) 6petabja evitabvajalikkeoskusijooniste
konektseksvormistamiseks.
Kujutavageomeetriakursusekonalikomandamine on seega olulisekseeldusekstehniliste
erialade 6ppimisel. Seda eriti ehitus- ja
mehaanikaerialade
6ppimisel,kus joonistelon
informatsiooni
vahendajana
erilinekoht.
2. Kujutava geomeertia 6ppimisel on vaja
teada mitmesuguseid
elementaargeomeetriast
tuntud t6siasju. Olulisemaidneist meenutatakseallpool.
a) Kaks sirgjoont(samutikakstasandit),millest kumbki on paralleelnekolmandaga,
on paralleelsed
ka omavahel.
b) Kui paralleelsedsirged l6ikavad nurga
haarasid,siis l6igud, milleksparalleelid
jaotavadnurga 0he haara,on v6rdelised
l6ikudega, milleks nad jaotavad nurga
teisehaara.
c) Sirgjoonja tasand on paralleelsed,kui
tasandilleidub antud sirgegaparalleelne
sirge.
d) Kaks tasandit on paralleelsed,kui tihe
tasandikahel l6ikuvalsirgelon kummalgi
oma paralleelteiseltasandil.
e) Sirgjoonja tasandon teineteisega
risti,kui
tasandilleidubkaksl6ikuvatsirget,mis on
ristiantudsirgega.
0 lga punktildbibUksainusantudtasapinna
ristsirge,samuti Uksainussirgjooneristtasand.
g) Paralleelsete
tasanditeloikamiseltasandiga tekivadparalleelsed
l6ikesirged.

h) Kahe kiivsirgevahelistnurka mS6detakse
tavalisenurgaga,mille haaradon nende
paralleelsed.
kiivsirgetega
l) Kahetahulist
nurka m66detaksenurgaga,
mille haaradasetsevadteine teisel tahul
ning on risti tahkude l6ikejoonega
(kahetahulise
nurgaservaga).
3. Geomeetriliste
elementideja nendevastastikuste asendite kideldamisekskasutatakse
jdrgmisi0ldisitdhiseid
ja mdrke:
A,8,C,...;1
,2,3,...
a,b,c,...
0,F' Y,...
allb
ll

-

bxc

-

cId

-

Ac?

-

A'= B'

-

ruumipunktid;
jooned;
pinnadja nurgad;
paralleelsus
(a on
paralleelne
b-ga);
l6ikumine(b l6ikub
c-ga);
ristseis(c on risti
d-ga);
kuuluvus(punktA
kuulubjoonelea);
samasus,Uhtimine
(punktidA' ja B'
0htivad).

Erilist tdhendust omavate geomeetriliste
elementide
tdhisedesitataksetekstisvastavate
m6isteteselgitamise
kdigus.

{. PROJEKTEERIMINE
1.1 Projekteerimiseolemus.Projektsiooni
m6iste
Projekteerimineon geomeetriline toiming,
millesosalevad
- kujutatavese ehk obiekt;
- projekteerivad
kiiredehk kuiutamiskiired;
- projektsioonitasand
ehk ekraan.
Toimingupraktilistvaldamistraskendabtihti
asjaolu, et kaks esimest elementi esinevad
harilikultkujutletavatena.

Projekteerimisetulemuseks on projektsioon
ehk kuiutis,mida tuleb vaadeldakui objekti
ja ekraani
k6iki punkteldbivatekujutamiskiirte
l6ikepunktidekogumit. Tegelikulttuletatakse
kujutisedjoonistevalmistamisel
ainultteadlikult
valitud punktide jdrgi, kasutadesoskuslikult
geomeetriliste elementide projektsioonilisi
omadusi.
Projektsioone(kujutisi)liigitataksekujutamiskiirte vastastikuseasendi p6hjal tsentraal-ja
paraIIeelprojektsiooniks.

projektsioonon Uldjuhulsirge;
z Sirgjoone
erijuhulpunkt, kui sirge uhtib kujutamis-

!
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kiirega(MN,joon.1.1).
Kuipunkton mingiljoonel,
siistemakujutis
on sellejoone kujutisel(kui D c AB, siis
D' c A' B' ,joon.1.1) .
ObjektiUksainus
kujutisilmalisaandmeteta
ei mddrasedaobjektiruumis.
Kui tasandilist kujundit projekteerivad
kiiredasetsevad
k6ikkujunditasandis,
siis
see kujundprojekteerub
sirgl6iguks.

1.2 Tsentraalprojektsioon
Tsentraalprojektsioon
on saanud oma nimetuse sellest, et projekteerimisel
kasutatakse
tsentraalseid kujutamiskiiri.Tsentraalprojekjoonis1.1.
teerimistselgitabpiltlikult

1.3 Paralleelprojektsioon
Paralleelprojekteerimisel
on kujutamiskiired
omavahelparalleelsedja saadavat kujutist
nimetatakseseet6ttu paralleelprojektsiooniks.
Et paralleelprojektsiooni
v6ib vaadelda kui
tsentraalprojektsiooni
erijuhtu, kus kujutamistsenterS on viidudl6pmatakaugele,siis kehtivad siin eespooltoodudlaused 1...5. Neile
lisakson paralleelprojektsioonile
omasedjiirgmisedseaduspdrasused.
g

Kui sirgl6ikon paralleelne
ekraaniga,siis
tema parralleelprojektsioon
sellel ekraanil
on pikkuseltv6rdneja paralleelnel6igu
enesega(kuiAB lle,siisAB c p, kus p lle;
parallelogrammi omaduste
pohjal
A' B' = AB ja A' B' llAB;joon.1.2) .

Jo o n .1
.1
Projekteerimisehk kujutamistsentrist
S vdljuvad kujutamiskiired
liibivad antud kolmnurga
tippe A, B ja C ning tekitavadekraanilr
vastavatepunktidekujutised.Saadudkolmnurk
A',8',C' on kolmnurga ABC tsentraalprojektsioon.
Eeltoodu p6hjal v6ime s6nastadajdrgmised
projektsioonide
omadused.
L

Punktikujutiseksekraanilon seda punkti
ja ekraanil6ikepunkt
ldbiva kujutamiskiire
( A' = SA x e , j o o n .1 .1 ).
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Joon.1.2
Kui tasandilinekujund on paralleelne
ekraaniga,siis tema paralleelprojektsioon

g

on kongruentnekujundienesega$dreldub
lausest6).
Paralleelsetesirgete paralleelprojektsioonid on Uldjuhuljdlle paralleelsedsirged;
erijuhtudel punktikujulised v6i uhine
joonkujutis
(Kui AB llCD, siis A'B' llC'D'.
ei kehti,sest MNllCD, ehkki
Vastupidine
j
M ' N 'l lC ' D '; o o n .1 .3 ).

1.4 Ristprojektsioon
Et ristprojektsioonon paralleelprojektsiooni
alaliik,siis kehtivadsiin k6ik eespooltoodud
laused1...9.Lisaksselleleon ristprojektsioonil
eriomadused.
veeljdrgmised
pikkus v6rdub
10 Sirgloiguristprojektsiooni
l6igu enda pikkuse ia kaldenurga
koosinuse korrutisega (A'B' = AB'cosg;
joon.1.5).

Jo o n .1 .3

I

Sirgjoone l6igud on v6rdelised oma
ga
paralleelprojektsioonide
A'B'D'^I
(..AB
- = - A'B' l a -="
| , i o o n1
. .4) .
BC B'C" AB BC '

Jo o n .1 .4
pikkuseja l6igu
Sirgl6iguparalleelprojektsiooni
sirgl6igu
pikkuse
nimetatakse
suhet
enda
(m)
moondeteguriks

A'B'
- =m'
AB

foon.1.5
Sirgioonekaldenurgaksekraanisuhtes nimetatakseteravnurka(0'3 q < 90") selle sirgeja
vahel.
temaristprojektsiooni
l6igu moondeJdrelikulton ristprojekteerimisel
kaudu
teguravaldatavnurgafunktsiooni
A'B'=
coss. Et cosg< 1, siisjddb
m = *
AB
l6igumoondetegur
ristprojekteerimisel
vahem ikku0< m <1.
{{ Taisnurkprojekteerubristprojekteerimisel
tdisnurgaks,kui tema uks haar asetseb
ekraanilv6i on sellegaparalleelne,teine
haaraga poleekraanigaristi.
Teravnurga ristprojektsioon v6ib nurga
asendist
tingitultollapiires0okuni180'.

A'B'=m.AB.

voib l6igu moondeParalleelprojekteerimisel
< o.
m
0
S
tegurollavahemikus
jaguneb kald- ia ristParalleelprojektsioon
proiektsiooniksvastavalt sellele, kas kiired
langevadekraanilekalduv6i risti.

esitatavadn6uded
1.5 Projektsioonidele
Valmistamiseja kasutamiseseisukohalton
kujutiselkolm olulistomadust lihtsus,m66detavus ja piltlikkus.Une v6i teise omaduse
eelistatus s6ltub kujutise kasutamisevaldkonnastja eesmdrgist.Kujutavasgeomeetrias

ja tehnikaspeetakseolulisekskujutistelihtsust
ja m66detavust,sest joonised siin peavad
olemaobiektimddravad,s.o. uheseltmddrama
objekti k6ik geomeetrilised omadused.
Teatavastitiksainus kujutis lisaandmetetaei
suuda tdita seda n6uet (lause 4). Seet6ttu
kasutatakse praktikas lisaandmetevalikust
olenevaltjiirgmisi objekti mddravatejooniste
saamisemeetodeid.

A'(loe:A prim)
A" (loe:Asekund)
A' A"
A, A" = A'A
A,A' = A"A

-

punktiApealtvaade;
punktiA eestvaade;
sidejoon;
p6hikvoot
(kauguser-st),
esikvoot
(kauguse2-st).

1) Monge'i(loe:monZ)meetod;
2) aksonomeetria
meetod;
3) kvooditudristprojektsiooni
meetod.
Kujutava geomeetria kursuses kasutatakse
p6hiliseltkahteesimestmeetodit.

2. MONGE-IMEETOD
2.1 Monge'imeetodiolemus.Punkti
kaksvaade
loon.2.1
Objektist tuletatakse mitu ristprojektsiooni
ekraanidel,mis on tiksteisegaristi. Seejdrel
p66ratakseekraanid koos kujutistegauhele
tasandile- joonisepinnale. Niiviisi saadud
joonist,mis koosnebmitmestomavahelseotud
ristprojektsioonist,
nimetataksemituvaateks.
Meetodiv6ttis kasutuseleprantsuse6petlane
ja insenerGaspardMonge(1746- 1818).
Kaksvaate saamiseks v6etakse kaks
teineteisega
ristiolevatekraanifioon.2.1),kus
e1= xy-tasand
e2= xz-tasand
X= €t

X 6z

kr ja kz

*

p6hiekraan;
esiekraan;
kaksvaatetelg;
p6hi-ja esikiir.

Kaksvaate
tehtsam ad
omadused:
1. Sidejoon on alati risti kaksvaate teljega
(A'A" I x) ja tema kaudu avaldub kujutistevahelineprojektsiooniline
seos.
2. Punkti kaugust p6hiekraanist(p6hikvooti)
n€iitabeestvaatekaugusx-teljest(A"A, = AA')i
punkti kaugust esiekraanist(esikvooti)aga
niiitabpealfuaate
kaugusx{eljest (A'A,=41'1.
3. Kui punkton esiekraanil
(naguB), siistema
eestvaadeOhtibpunkti enesega, pealtvaade
agaon x-teljel.Paiknebaga punktp6hiekraanil
(nagu C), siis 0htib tema pealtuaadepunkti
enesegaja eestvaadeon x-teljel.
12 Punktikaksvaademddrabpunktiasukoha
ekraanidesuhtes Uheselt,joonisepinna
suhtesaga kaheselt.

Nditeks pdrast punkti A projekteerimist
ekraanideleja punkti kujutiseA' p66ramist
koos p6hiekraanigaumber x-telje Uhtimiseni
esiekraanigasaadaksegijoonis (kaksvaade),
kus
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Nagu niha jooniselt2.1, jaotavad ristuvad
ekraanidkogu ruumi neljaks ruumiveerandiks
(1, ll, lll, lV). Harilikultasetataksekujutatav
objektesimesseruumiveerandisse.
Sel juhul
saadaksekaksvaatelharjumuspdranekujutiste
paiknemine eestvaadeteljest k6rgemal,

pealtvaade madalamal. Punkti asukoha
mddrarniseksruumis kaksvaatejtirgi peab
teadma,et
1) punkt on ruumisesiekraaniees v6i taga
vastavaltsellele,kas pealtvaadeon teljest
v6i k6rgemal;
madalamal
k6rgemalv6i
2) punkton ruumisp6hiekraanist
madalamalvastavaltsellele,kas eestvaade
madalamal.
on teljestk6rgemalv6i

ja
Kui punkt on antud oma koordinaatidega
soovitaksesaadatema kaks- v6i kolmvaadet.
abil
siistuletataksekujutisedkoordinaatl6ikude
joon.2.2).
2.1ja
fioon.
(ktilgkvoot)Xn= OAx= A"'A;
x-koordinaatl6ik
y-koordinaatl6ik
(esikvoot) Yn= OAv= A"Al
(p6hikvoot)Zn= OA2= A'A.
z-koordinaatl6ik

2.2 Punkti kolmvaade.Projektsioonid
koordinaatidejiirgi
Kaksvaade md6rab ktill punkti asukoha
ekraanidesuhtes,kuid ei suuda dra mddrata
objekte,sest suurearvupunktide
keerukamaid
tdhistaminejoonisel pole v6imalik. Objekti
m66rava joonise saamiseks v6etakse siis
kasutusele x-teljega risti asetsev kolmas
ekraan(1oon.2.2)
e3= yz-tasand- ktilgekraan,
ez
esiekraani
Ekraanidee1jd e3p66ramisega
kus
kolmvaade,
tasandilesaadaksegi
A"' (loeA terts)

on kUlgvaade.

Sisuliselt koosneb kolmvaadekahest kakse1 Le2
ekraanipaaridest
vaatest,moodustatuna
jae2L ee.Et esiekraanesinebkummaskikaksvaates, siis nimetataksesiin esiekraanipeaekraaniks, eestvaadet aga peakujutiseks.
tingitultesinebpunktiesikvootehk
Eeltoodust
peakvootkolmvaateskaks korda - pealtvaate
kaugusenaxteljest ja ktilgvaatekaugusenazteljestfioon.2.2):
A rA' = A . A "' =A " A .
Seda seost nimetatakse kolmvaate peaja ta on aluseksobjektikolmanda
omaduseks
kujutisetuletamiselantudkaksvaatepohjal,

Joon.2.2
Et koordinaatloigud
on suunatudsuurused,
s.o.
positiivsed ja negatiivsed, tuleb kujutiste
mdrkimiseligale ekraanilehoolikaltjdlgida
telgedesuundi.Ei tohi unustada,et telg yr
juurde.
ja ye kulgekraani
kuulubp6hiekraani
pealtvaate
Seega mdrgitaksey-koordinaatl6ik
yr ja k0lgvaatetuletamisel
y3jirgi.
tuletamisel
Praktiliseltseisneb nditeks punkti A(x;y; z)
kolmvaate tuletamine jdrgmiselt koostatud
joonestamises
murdjoonte
fioon.2.2):
pealtvaate
A'(x,y)jaoksl6ikudestOA,ja A,A";
eestvaateA"(x,z)jaoksldikudestOA*jaA,A";
kulgvaateA"'(y,z) jaoks l6ikudestOA, ja

N" "

2.3 Sirgjoonekaksvaade.Sirgejiilgpunktid
Sirgjoonon mddratudoma kahe punktiga,iga
j€irelikult
punktaga oma kaksvaatega;
sirgjoon
on mddratudoma kahe punkti kaksvaatega
(joon.2.3). LUhidalts(A;B),kus A(A',A") ja
B(8',8',).

sirgetuldasendiliseks.
Vastaselkorralon sirge
eriasendiline.
Uldasendilisesirge k6ik kolm
projektsioonion telgede suhtes kaldu; eriasendiliselsirgel on kolmestkujutisestkaks
m6neteljegaparalleelsed
v6i sellegaUhtivad.
Ekraaniga paralleelset sirget nimetatakse
nivoosirgeksselle ekraani suhtes. Seega
esinebkolmesuguseid
nivoosirgeid
:

sirgev6ibritdjuhfl"':rdratud ka tihtsalt
oma kaksvaatega
- s(s',s"). Sel juhul tuleb
sirge kulgvaatesaamiseksvalida vabalt kaks
sobivaltasetsevatpunkti ja kasutadanende
vastavaid kujutisi. Sirge punkte ldbivatest
kujutamiskiirtest
moodustuvadnn. proiekteerivadtasandidt I e1ja n L e2fioon.2.3).
Sirgeja ekraanil6ikepunkti
nimetatakse
selle
sirgeiilqpunktiksehk idlieks.UlOlunul
on sirgel
kolmj€ilgpunkti
fioon.2.4):
p6hijelg(kap6hijelgpunkt)P: s X e1i
(esijiilgpunkt)
esij€ilg
_E=S X ezi
ktilgjiilg(kulgjalgpunkt) K=s X es.

p6hiekraani
paralleelsirge - horisontaal
h;
esiekraaniparalleelsirge - frontaalf;
kOlgekraani
paralleelsirge - profiilsirge
r.
1. Horisontaalile (h lle,1) on iseloomulik
[oon.2.5)et
,
* kujutis esiekraanilon tildjuhul x-teljega
paralleelne
sirge(h"llx); erijuhulpunkt,kui
h I ez(h"= E" = E),
- l6igud horisontaalilprojekteeruvadpohiekraanile
t6elisespikkuses(A'B' = AB);
- esikaldenurk
q2 projekteerub
p6hiekraanile
t6elisessuuruses,
sestg(h,h'1= g(h',x).

€,
- Ar

g'

E=F"

Sirge p6hi- ja esijtilje tuletamisel peab
juhindumaasjaolust,
et P": s" X X, P'c s'
ja E : s ' x X, E" c s" .
f'z

E =Et.

Joon2.4

Joon.2.5
2. Frontaalile
(f lle2)on isetoomulik
fioon.2.6),
et
- kujutis p6hiekraanilon tildjuhul x-teljega
paralleelne
sirge(f' llx); erijuhulpunkt,kui
:
f 1e1( f' t' : t) '
- l6igudfrontaalilprojekteeruvad
esiekraanile
t6elisespikkuses(A"8" = AB)i
- p6hikaldenurk
q projekteerubesiekraanile
t6elisessuuruses,
sestg(f,f')= q(f",x).

2.4 Eriasendilised
sirged
Kui sirgepolerihegiekraanigaparalleelne
ega
asetseUhelgiekraanil,siis nimetatakse
seda

Uheaegseltm6lema ekraaniga paralleelne
sirgeon nii horisontaal
kui ka frontaal(a llx;
e = h = f). Taolinesirgeon ristiekraanigae3ja

seda nimetatakse proiekteerivakssirgeks
suhtes.
k0lgekraani

P=P, A,

B,

Jo o n .2 .6
jaokseriline,
(r llea)on kaksvaate
3. Profiilsirge
sest tema pealt- ja eestvaade osutuvad
Uldjuhul x-teljega risti olevateks sirgeteks
(r'I x, r" I x). Profiilsirgel
on seegam6lema
ekraani suhtes Uhine projekteerivatekiirte
tasand b = n: joon.2.7). Siit jdreldub, et
profiilsirge
ei ole oma pealt-ja eestvaatekaudu
mddratud. Profiilsirgeuheseks mddramiseks
on kaksv6imalust:

2.5Sirgl6igupikkusja kaldenurgad
Eriasendilise
sirgl6igupikkusja kaldenurgad
ekraanidesuhtes esinevad kolmvaatesoma
t6elises suuruses. Uldasendilisesirgl6igu
pikkusja kaldenurgadprojekteeruvad
ekraanijajoon.
delemoonutatult
2.8).
Nende
fioon.2.4
tegelik suurus mddrataksetdisnglkse kolmv6tte olemustaitab
nurgav6ttega.K6nesoleva
joonis2.8.
selgitada
KasutataksetdisnurkseidkolmnurkiABM ja
ABN, mis asetsevad sirget projekteerivatel
t ja n. Et otsitavl6igupikkusesineb
tasanditel
siis
0hisehUpotenuusina,
m6lemas
kolmnurgas
piisab tema mddramiseksukskoik kumma
kolmnurgat6elise kuju v6ljajoonestamisest.
Seda on lihtneteha,sest kolmnurgakaatetid
on l6igu kaksvaateltotseselt m66detavad.
Loigu kumbki kaldenurkesineb aga ainult
vastava ekraani risttasapinnasolevas kolmz).
t ja <p2
tasapinnas
nurgas(q tasapinnas

v6i
temakahepunktikaksvaade,
1) fikseerida
kulg2) tdpsustadaasenditruumiskujutisega
ekraanil.

Joon.2.8
mddramiseks:
Juhisl6igupikkusepraktiliseks

loon.2.7
Jdreldused:
1. Sirgjoonekaksvaadeei mddra sirget alati
t' j a f" ';h " i a h " ';r'i a r" ).
Uh e s e(l nt d i t e ks
mddrabsirgeUheselt.
2. Punktkujutis

13 Sirgl6igupikkus vdrdub hupotenuusiga
tiisnurkseskolmnurgas,mille kaatetiteks
on kas l6igu pealtvaatepikkus ja l6igu
otspunktidep6hikvootidevahe v6i l6igu
eestvaatepikkus ja l6igu otspunktide
esikvootide
vahe.
Kolmnurgat6eline kuju joonisel saadakse
tavaliseltkujundi ekraani paralleeltasandile
p66ramiseja seejdrel vastavale ekraanile
projekteerimise
teel,nii nagundhajoonisel2,9.
B (loe:B kaetud)- punktiB p6orend.

uhel ja samal sidejoonelning kummagi
sirge m6lemadvaated pole risti x-teljega,
siisneedsirgedruumisl6ikuvad.
L0hidalt L: ? X b, sest L' = ?' x b' ja
L" = e" x b"; L"L' l x fioon.2.11) .
Kui pole rahuldatudei paralleelsuseega
l6ikumise
tunnus,siison sirgedkiivsed

Jo o n .2 .9
Sirgjoone kaldenurkaekraani suhtes nditab
joonisel nurk sirge p66rendi ja vastava
projektsiooni
vahel.

2.6 Kahe sirge vastastikusedasendid

i,

Kaks sirget v6ivad olla kas paralleelsed,
l6ikuvadv6i kiivsed.
Sirgeteparalleelsuse
tunnus:
14 rcui sirgete samanimelisedprojektsioonid
on omavahelparalleelsed,
kuid pole risti
kaksvaate teljega, siis need sirged on
ruumisparalleelsed.
Luhidalt a llb,
fioon2.10).

se st a 'l l b '

ja

a" llb"

|.\lz'

Joon.2.11
Kiivsirgedasetsevadruumis alati nii, et uks
sirge ldheb teise pealt v6i eest ldbi, varjates
teist vastavalvaatel fioon. 2.12). Seda, nn.
variumiseprobleemilahendataksekaksvaatel
uhisel kujutamiskiirelasetsevatekonkureerivate punktide(oonisel212 M ja N; U ja V)
v6rdlemiseteel. Suurema kvoodiga punkt
mddrab varjava sirge. On oluline meelde
jdtta,etsamalmeetodillahendatakse
mistahes
objekti ndhtavuse k0simused jooniste
valmistamisel.Et ka kiivsirgetevastastikust
paiknemistruumis joonise peal ilmekamalt
edasi anda, katkestatakseteise sirge kujutis
varjatudkohas.

t2

ulvo

Jo o n .2 .1 0
Sirgetel6ikumise
tunnus:
15 Xui
kahe
sirge
samanimeliste
projektsioonide l6ikepunktid asetsevad

10

E

Joon.2.12

2.7 TasandikujutamineMonge'imeetodil.
Tasandijiilgsirged
Tasandimddravad:
a) kolm punkti, mis ei asetse uhel sirgel
(a(A,B,C);
C <rAB);
b) punktja sirge,misei ldbisedapunkti
(a(A,a);A c a);
c) kaksl6ikuvatsirget(a(a x b));
sirget(cr,(a
d) kaksparalleelset
llb)).
Joon.2.14
selle
nimetatakse
Tasandija ekraanil6ikesirget
tasandiiilgsirseksehk i6lieks.
Kui tasandpoleUhegiekraanigaristi,siison ta
Uldasendiline,vastasel konal eriasendiline.
tasandilon kolm jtilgsirgetja
Uldasendilisel
kolmtelspunktifioon.2.13):
p=cr,X slixtelgpunktX=oX X,
p6hijiilg(sirge)
e=o X e2;y-telgpunktY:ox y;
esijtilg(sirge)
Z: a x z.
k: cr X s3iz-telgpunkt
kUfgjtilg(sirge)

See lause on aluseks tasandi jtilgede
tuletamisel,
sest tasandimis tahes kahe sirge
jiilgpunktidmddravadselle tasandijiilgsirged.
Sealjuures
on h6lpsastikasutatavadka tasandi
telgpunktid.
Jdr eldused:
1. Kaks jiilgsirget mddravadtasandi Uheselt
(o(p,e)).
2. Kaks j€ilge l6ikuvad tihes telgpunktis
pxk= Y;
( pxe:X;
exk=Z) ja k ak s
telgpunktimddravad Uhe jdlgsirge 1p= XY;
e= XZik=YZ) .

2.8 Eriasendilised
tasandid
Dtz et

Eriasendilinetasand on kolmvaate jairgi
jdrgmistlauset.
kergestituntav,kui rakendada

I
-D'..

17 Kui

tasandi ristprojektsiooniksmingil
ekraanilon sirgjoon,siis see tasand on
selleekraanigaristi.

Jo o n 2
. .1 3
Tasandi idlgkolmnurqaksnimetataksekolmnurka, mille tippudeks on telgpunktidja
jdlgsirgetel6igudfioon.2.13').
krifgedeks
Teades sirge ja tasandijdiljeolemust,v6ime
vdita:

16 Tasandilasetsevatesirgetejdlgpunktidon
selle tasandi vastavatel jiilgsirgetel
fioon.2.14).

11

ka proiekteeriEkraaniristtasandit
nimetatakse
vakstasandiksselleekraanisuhtes.
1. P6hiekraaniristtasandile(a = r 1e1) on
iseloomulik
fioon.2.15,a),et
- pealtvaade
Uhtibpohfaljega(t' = p);
- esi- ja ktilgjiilg on risti vastavaltx- ja yteljega (e I x; k I y) ehk paralleelsedzteljega(e llk llz);

- esi-ja ktilgkaldenurk
(Vzja g) projekteeruvad p6hiekraanile
t6elisessuuruses.
2. Esiekraani risttasandile (o = n I e2) on
iseloomulik
et
fioon.2.15,b),
- eestuaadeuhtibesijiiljega(n" = e);
- p6hi- ja kulgjiilgon risti vastavalt>+ja zteljega(p I x; k 1z);
- p6hi- ja kulgkaldenurk (qr ja ft)
projekteeruvad esiekraanile t6elises
suuruses.

k0lgekraani
paralleeltasand- profiilpind.
4. Horisontaalpinnale
(ct= lr llel) on iseloomulik
2.16,a),
et
fioon.
- eestvaadeiihtib esijdljegaAr" = e) ja on
paralleelne
x-teljega
(p" llx);
- kulgvaadeuhtibkUlgjiiljega
0t"'=k) ja on
paralleelne
y-teljega(rr"' ll Vs).
5. Frontaalpinnale
(a = v lle2) on iseloomulik
et,
[oon.2.16,b)
pealtvaade
0htibp6hijaljega(v'= p) ja on
paralleelne
x-teljega(u' llx).

3. K0lgekraaniristtasandile(a I eg) on iseloomulikgoon.2.15,c),et
- kulgvaade
(o"'= k);
UhtibkUlgjiiljega
ja
- p6hiesijiilg on paralleelsedxteljega

- kUlgvaadetihtib k0tgjritjega(v"'= k) ja on
paralleelne
z{etjega(v"' ll z).

(pllellx );

- p6hl ja esikaldenurk
(qr ja tp2)projekteeruvad kulgekraanile
t6elisessuuruses.
Tasandeid, mis on risti 0heaegselt kahe
ekraaniga,
s.o.paralleelsed
kolmandaekraaniga, nimetatakse nivoopindadeksviimase
suhtes.
Ekraanijdrgi eristatuna:
p6hiekraani
paralleeltasand- horisontaalPindrr:
esiekraaniparalleeltasand - frontaalPindv:

6. Profiilpinnale
(a lle3)on iseloomulikfioon.
2.16,c),
et
- pealtvaaderihtib p6hijeljega(o'= p) ja on
ristix-teljega(o' I x);
- eestvaade
tihtibesijdlgedega
(a": e) ja on
samutiristi xteljega (o" I x).
Jdr eldused:
1. Tasandon eriasendiline,
kui m6ni tema
jiilgedeston teljegaristiv6iparalleelne.
2. Joonkujutis
mdirab tasandiriheselt.

e2

e

I

I
I

t0

€t

vr J

Joon.2.15
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2.9 Punkt ja sirge tasandil.Tasandinivoosirged
tasandilasetsevatepunktideja
Uldasendilisel
sirgjoonteprojektsioonesaab kaksvaatelleida
jdrgmistelausetealusel:

nimetataksesirget,
1. Tasandihorisontaaliks
mis asetseb sellel tasandil ning on
paralleelne
p6hiekraaniga
(h" c a ja h" ller;
joon.2.17) .

18 Punkt on tasandil,kui ta asetsebselle
tasandi mingil sirgel (A c a, kui A c a;
aca).

19 Sirgeontasandil,
1) kui tema kaks punktion selleltasandil
(a (A, B) c a kuiA c aja B c a);
2) kui ta Hbib tasandi punkti ning on
paralleelne tasandil asetseva sirgega
( a c c t , k u ia :A ; A co j a a l l b ; b ca ).
Punkt ja sirge on eriasendilisel
tasandil,kui
0htivadtasandi
nendevastavadprojektsioonid
joonkujutisega
(A c e, kui A'= cr'ja a c cr,kui
a'= o ' ) .
Nivoosirged, mis kuuluvad konkreetsele
tasandile,nimetatakseselle tasandi nivoosirgeteks.Praktiliselttekivad tasandi nivoosirged tasandi l6ikumiselvastavatenivoopindadega.
Seega
tasapinnacr horisontaalho=a X p, kus
Pller;
tasapinnacrfrontaalfo= a x v, kusv ll e2.
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Joon.2.17
Tasandihorsontaalitunnuskaksvaatel:

20 UtOasendilisetasandi

horisontaali
kaksvaateteljeeestvaadeon paralleelne
ga, pealtvaade
tasandi
aga on paralleelne
pohijaljega
(h"" llx; h"' ll p").

nimetatakse
2. Tas.andi
sirget,mis
frontaalihs
asetsebselleltasandilning on paralleelne
(foc crja f" llez;joon.
esiekraaniga
2.18).
Tasandifrontaalitunnuskaksvaatel:
21 UtOasendilise
tasandifrontaalipealtvaade
on paralleelnekaksvaateteljega, eest-

vaade aga on paralleelnetasandi esij€iljega(f,' llx; f"" lleJ.
Tasandi nivoosirgeid kasutatakse punkti
tasandil asetsemise tagamiseksja mitmesuguste0lesannetelahendamisel,
kus tasandi
jdilgsirged
puuduvad.

Joon.2.19
23 Tasandiesilangusioone
eestvaadeon risti
selle tasandi iga frontaali eestvaatega,
tihtlasi tasandi esijiiljega (9"" I f"";
g"" I e";joon.2.20).

Jo o n .2 .1 8

@\

2.10Tasandilangusjoonedja kaldenurgad
Tasandilangusjoonedon nivoosirgete,
sealjtilje
hulgaska vastava
ristsirgedselleltasandil.
Langusjooni
nimetatakse:
pohilangusjoon
loc ctja loJ-ho;
goc o ja g,,I fo.
esilangusjoof,
Tdisnurga projektsioonilistest omadustest
tingituna(lause 11) on langusjoontel
kaksvaatesjdrgmisedtunnused.
pealtvaadeon
22 Tasandi pghilangusioone
risti selle tasandi iga horisontaali
pealtvaatega,rihtlasi tasandi pohUiiljega
( 1 "' 1h "' , l o '1 p " ;j o o n2 .1 9 ).
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Joon.2.20
Et langusjoonja tema ristprojektsioonon
m6lemadtasandijeljegaristi,siis langusioone
kaldenurkv6rdubtasandija ekraanivahelise
nurgagaehktasandikaldenurgaga.
Seega
p6hikaldenrtr
e1= g(ct,e1)= q(lo,lo');
esikaldenurk
g, = g(a, ez)= g (go,go").

2.11Tasanditel6ikumineja paralleelsus
Kui l6ikuvatest
tasanditestuks on eriasendiline,
s.t. ekraaniga risti, siis l6ikejoone Uks
projektsioon
tihtibselletasandijoonkujutisega,
teine aga tuletataksenagu tasandilasetseva
sirgepuuduvvaade.
Uldasendiliste
tasanditel6ikesirgetuletatakse
kahe punkti kaudu,mis uldiseltleitaksenn.
abitasanditev6tteqa. Abitasanditenakasutatakseeriasendilisi
pindu,eritinivoopindu.

Abitasanditev6tte olemust selgitab piltlikult
joonis 2.21. Tasanditect ja p l6ikejoone
leidmiseks kasutataksesiin horisontaalseid
kummagi
pr ja p2 . Lahendades
abitasandeid
crja p,
nivoopinnaldikumiseantudpindadega
ja
34
ning
paari
12
abilSikejooni
kaks
saadakse
ja
ja
md6ravadki
L
M
56 78, millel6ikepunktid
otsitaval6ikesirge(s(L,M): ct x p).

2.12 Sirge ja tasandi lSikumine ning
paralleelsus
Sirgjooneja tasandi l6ikepunkti leidmine
toimubkaksvaatealusellihtsalt,kui uks antud
risti.
on 0heekraaniga
elementidest
1. Mis tahes sirgjoone l6ikumisel ekraani
risttasandigaon l6ikepunktiuks projektsioon
tasandi joonkujutiseja sirge samanimelise
projektsiooni
teineaga tuletatakse
l6ikepunktis,
punkti
puuduvvaade.
nagusirgelasetseva
2. Ekraani ristsirge l6ikumisel mis tahes
tasandigauhtib loikepunktiuks projektsioon
teine aga tuletatakse
sirge punktkujutisega,
puuduvvaade.
punkti
asetseva
nagutasandil
Uldjuhtumil kujuneb sirge ja tasandi
l6ikumisulesandelahenduskdik jdrgmiseks
[oon.2.23ja joon.2.24):

Joon.2.21
!!
Tasandite l6ikejoone tuletamine osutub
mdrgatavaltlihtsamaks,kui tasandidon antud
jdlgedega, sest tasandite samanimeliste
jdlgede l6ikepunktidon nende tasandite
l6ikejoone j6lgpunktideks. Viimaste jiirgi
leitaksel6ikejooneprojektsioonid
fioon.2.22).

(g r'i

leidmisel
Sirgeja tasandil6ikepunkti
1) panemeliibi antudsirgeabitasandi(r v6i
r) ristiUhev6i teiseekraaniga,
2) leiameantudtasandija abitasandil6ikesirge(a)ning
3) mdrgimeselle l6ikesirgeja antud sirge
l6ikepunkti,
mis Uhtlasiongi antudsirgeja
X s=s x o ) .
tasandil6ikepunkt( L=a

,/,
|

../
\./

..t ,

--t> {.
---

\

,/\

Joon.2.22
Kaks tasandit on teatavastiparalleelsed,kui
Uhe tasandi kaks l6ikuvatsirget on vastavalt
paralleelsed
teisetasandikahesirgega.
ka siis, kui
Jdrelikulton tasandidparalleelsed
ja
paralleelsed
pohfieljed
on
omavahel
nende
paralleelsed,
kuid
esijdljed on omavahel
l6ikavadpohijebi.
15

Joon.2.23

(n"'f h"' 0htlasirto'I p,. ja no" ]- f," uhtlasi
no" I eo).
Sama lause on kasutatavka 0ldiseltsirge ja
tasandi ristseisu tunnusena, vdlja arvatud
juhtum, kus sirge kujutisedon x-teljegaristi
(profiilsirge).
Nomaali kasutatakseulesannetes,kus on
tasandist.Nditeks
tegu kaugusemddramisega
punktikaugusesaamisekstasandistv6etakse
antud punkti ldbiv tasandi normaal, leitakse
tema l6ikepunkt tasandiga ja midratakse
kaugusl6igu
t6elinepikkus.
Joon.2.24
Kui sirgjooneja tasandi l6ikepunktileidmisel
selgub,et abisirge(s.o.sirgetldbivatasandija
antud tasandi l6ikesirge)on antud sirgega
paralleelnev6i rihtib temaga,siis on sirge ja
tasand kas paralleelsed v6i teineteisele
kuuluvad.

2.13 Tasandi normaal. Sirge ja tasandi
ristseis
Tasandi normaal on sirge, mis on risti iga
sirgegaselleltasandil,sealhulgaska tasandi
nivoojoontega (horisontaaligah ja frontaaligaf). Normaalitunnus kaksvaatelselgub
jooniselt2.25.

2.14Ristsirged.Risttasandid
Antud sirgeleristsirgettuletadaon eriti lihtne
eriasendilisesirge puhul, sest sel juhul
projekteerub
tdisnurk0hes vaatestdisnurgaks.
Uldasendiliselesirgele ristsirge konstrueerimiselkasutatakseantudsirgeristtasanditlibi
antud punkti. Sirge ja risttasandil6ikepunkt
ongiotsitavristsirgetel6ikepunkt.
Antud tasapinna risttasandi tuletamiseks
jdrgmistt6siasja.lga tasapind,mis
kasutatakse
l€ibibantud tasandi normaali,on selle antud
tasandigaristi.

2.15Nurgadsirgeteja tasanditevahel

- *.iA'

zs

rasandi

tr.

on risti

"#:i'rt"attvaade
pealfuaatega,
selle tasandihorisontaali
tlhtlasi
p6hijSljega,eestvaade aga on risti tasandi
frontaali eestvaatega, uhtlasi esijdljega
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1. Nurk l6ikuvate sirgete vahel leitakse
kolmnurgatoelisestkujust, kus kolmnurga
kaheks k0ljekson antud sirgete l6igud ja
kolmandaks mingi neid l6ikav sirgloik
(soovitatav
nivoosirge).
Joonisel2.26 esitatudnditel on abisirgena
kasutatudhorisontaalih(1,2),mille 0mber
toimubka kolmnurga'l2L p66raminepdhiekraani paralleeltasandile.Siit jiirgnev
projektsioonp6hiekraanileannabki kolmnurgat6elisekuju 1' 2' L' ja nurgag tegelikusuuruse.

t- r-:--.,

,z

-t
It

L

Joon.2.28

Joon.2.26

Nurkkiivsirgetevahelleitakseanaloogiliselt,
abil m66da
viies uhe antud sirge r66plUkke
Uhte projekteerivattasandit teist sirget
asendisse.
16ikavasse
2. Nurk kahe tasandi vahel v6rdub nurgaga
nende tasanditenormaalidevahel.Seega
taandub ulesannesuvaliseltvalitudpunkti
ldbivate antud tasandite normaalide
joonestamiseleja nendevahelisenurga
mddramisele
fioon.2.271.

7tQ
(-i-

tuletamiseviisid
3.1 Lisaprojektsioonide
elementidegaantud iilesande
Uldasendiliste
lihtsamaks lahendamiseks v6i objektist
piltlikuma kujutise saamiseks v6ib antud
jdrgi tuletadalisaproiektsioone.
projektsioonide
Praktikas kasutatakse jdrgmisi lisaprojektsioonidetuletamise
v6tteid.
ekraanija
1 Lisaekraani
v6te,kus muudetakse
paigalejtiiva
objekti
vastavatekiirte asendit
suhtes.
2. Uute kuiutamiskiirtev6te, kus objekti ia
ekraani vastastikune asend jdetakse
muutmata, kuid muudetakse kujutamiskiirte
sihti.
3. Obiekti p66ramisev6te, kus muudetakse
ekraanideia
objekti asendit paigalejdi€ivate
kiirtesuhtesp66ramise
teel.

- >>-{
\.
,/
:

3. LISAPROJEKTSIOONID

@,

Joon.2.27
3.2 Uldistatudkolmvaatem6iste
3. Nurk sirge ja tasandivahel leitakseselle
sirge ja antud tasandi normaalivahelise
nurga kaudu, sest viimanetiiendab tiiis'
nurgani otsitavatsirge ja tasandi vahelist
nurkaq = 90o-rY(joon.2.28).

Kui kolmestekraanist(er,ezja a3)moodustatud
paaridestainultkaks on ristuvad,kolmasaga
mitte, siis Monge'i Uldisem6ttekdigualusel
j6utakse nn. Uldlstatudkolmvaate m6istele.
Lisaekraanivalikuksuldistatudkolmvaateson
seegakaksv6imalust.
1. Lisaekraanasetatakseristi p6hiekraaniga
(e11 e2; erI eai ez\ es). sel juhul on
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jdrgi A"'A, = A"A,
kolmvaatepeaomaduse
fioon.3.1,a).
2. Lisaekraan asetatakse risti esiekraaniga
(e1I e2; ez .l- eg, s1 I e3). Sel

juhul

on

kolmvaatepeaomadusej€irgiA"'A, = A'A,
fioon.3.1,b).

jiirjestikku.Lisaekraaniv6iks
kahtelisaekraani
soovitadajdrgmiste uldasendilisteelementidega0lesannete
lahendamiseks.
a) Punktikaugustasandist.
b) Paralleeltasandite-vaheline
kaugus.
c) Kiivsirgete-vaheline
kaugus (kaks lisajtirjestikku).
ekraani
d) Sirgeja tasandil6ikumine.
e) Kehadetasandiliste
l6igetetuletamine.

3.4 Uutekujutamiskiirtev6te
Uute kujutamiskiirtevotet saab edukalt
kasutada nii ruumigeomeetriliste
0lesannete
lahendamisel,
kui ka piltkujutiste(piltlikkujutis)
tuletamisel.
Jo o n .3 .1
Joonisel3.2 on ndidatudsirgeja tasandil6ikepunktileidmisekiik uute kujutamiskiirte
abit.
Antud juhul kasutataksetasandi esijdiljega
paralleelseidkujutamiskiiri(k ll e; k lle). Nii
3.3 Lisaekraanipraktilinekasutamine
kujuneb tasandi kaldprojektsiooniksp6hiekraanil p6hijeljega uhtiv sirge (crr= p).
Tuletanud
ka sirge kaldprojektsiooniSl,
Sobivaltvalitudlisaekraani
kasutamisega
saab
jiilgpunktiP, ja sirgelvabalt
kasutades
selleks
sirget ja tasandit muuta eriasendiliseks
punkti
valitud
M, saamegi sirge ja tasandi
jiirgmiselviisil.
kujutiste l6ikumiskohas l6ikepunkti kald1. Uldasendilinesirge muutub nivoosirgeks projektsiooni
(Ll = s1 x 611).
P6firdtoimingu
abil
lisaekraani suhtes, mis on v6etud
mdirataksel6ikepunktipealt-ja eestvaade(L'
paralleelsena antud sirgega. Selleks
ja L") ldhtekaksvaatel.
t6mmataksekaksvaatellisaekraanimddrav
telg u paralleelseltsirge uhe kujutisega
( u l l s ' v 6 i u l l s" ).
2. Nivoosirgemuutub projekteerivaks
sirgeks
lisaekraanisuhtes,mis on v6etudristiantud
sirgega(u I h' v6i u I f").
3. Uldasendilinetasand muutub projekteerivaks tasandikslisaekraanisuhtes.mis on
v6etudristiselletasanditihe jailgsirgega
v6i
nivoojoonega(u J_p" v6i u J. eo; u t h'" v6i
u J. f"").
4. Projekteerivtasand muutub nivoopinnaks
lisaekraani suhtes, mis on v6etud
paralleelsenaantud tasandiga(u ll.' voi
u I l n ") .
Siit jdreldub, et on rida 0lesandeid,kus
lisaekraani kasutamine oluliselt lihtsustab
lahendamist.
M6neljuhul tuleb kasutadaisegi
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Joon.3.2

Joonisel3.3 selgitataksekaksvaategaantud
puramiidi piltliku kaldprojektsioonituletamist
esiekraanile.Kaldkiirtesiht on valitud nii, et
objekt jniiks ekraani suhtes v6imalikult
soodsamasse0ldasendisse.Edasi leitakse
pUramiidi tippe ldbivate kiirte l6ikepunktid
s.o. kiirte esijiiljed.Need ongi
esiekraaniga,
ptiramiiditippude otsitavadkaldprojektsioonid
(Az,Bzja Tz).

ekraani

Punkti pOoramisel0mber ekraani normaali
liigub tema vastav vaade ringjoonel, mille
keskpunktikson p66rlemisteljepunktkujutis,
teine vaade aga liigub paralleelselt
x-teljega
(s.o.J-sidejoontega).
Joonis3.4 niiitab sellistp66ramistl6igu AB
toelisepikkusesaamiseks.P66rlemisteljeks
on
valitud punkti A ldbiv p6hiekraaninormaal
(t'= A'; t" = A"; t" I x). L6iku p66ratakse
Umbertelje t, kuni ta muutub paralleelseks
esiekraaniga(A'B' ll x). P66rendieestvaatelon
l6iksiist6elisespikkuses(AB= A"B'1.
2. .

Tasandi p66ramist umber jdlje kasutatakse
peaasjalikult
tasandilistekujunditet6elisekuju
saamiseks.
Kui jiilgsirgedpuuduvad,tehakse
analoogiline pooramine 0mber tasandi
nivoosirge,
mille v6ib vabalt valida.Erinevus
seisnebselles, et esimeseljuhul p66ratakse
tasand ekraanigauhtima, teisel juhul aga
ekraanigaparalleelseks.
Taolistpodramiston lihtneteha eriasendilise
tasandiga.Kui p66rata tasand temaga risti
asetsevale
ekraanile,
on p6Ordeteljeks
tasandi
joonkujutis( t=a' =p v6i t= cr "=e) ni ng
tasandi punktide p66rendidmdrgitaksetelje
ristsirgetel nende vastavate kvootide
kaugusele. Vajalikku kvooti ndiitab aga
teatavastipunkti kujutise kaugus kaksvaate
teljest teisel ekraanil. Eriasendilisetasandi
p66ramineumberkaksvaateteljegaristi oleva
jiilje on samav66meeelmisespunktis (3.5)
kirjeldatud p66ramisega 0mber ekraani
normaalijatoimubsealantudjuhisejiirgi.

Joon.3.3

3.5 Objekti p66ramine timber
normaali

3.6 Tasandip66ramineiimberjiilje

Uldasendilise
tasandip66ramine0mber j6lje
voi nivoosirge
on tulikam,sestpunktip66rendi
m6rkimiseks
vajalikkaugusl6ik
tulebtiiendava
konstruktsioonigamddrata. Tasandi punkti
p66rend leitakse siis tavaliselt punktist
p6drdeteljeni
viiva langusjoonev6i nivoosirge
loigu abil nii, nagu niha joonisel3.5. Kui
p66ramiseletulevaid punkte on palju, siis
kasutatakse p66rendite miirkimiseks neid
punkte ldbivaid nivoosirgeid.Nivoosirgete
p66rendidaga leitaksejdlgpunktidekaudu,
joonte paralleelsust.
rakendades
Joonisel3.6
horisontaalide abil tuletatud punktide
p6orendeidp6hiekraanilvoib sama edukalt
leidaka punkteliibivaidfrontaalekasutades.
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R\s
l o o n .3 .6
Praktikassaab tasandi punktidep66rendeid
leida ka mis tahes asendis kahte punkti
uhendavasirge vahendusel,kui selle sirge
jiilgpunkt asub joonise piires. Nditeks on
joonisel3.TpunktiB p66rendmdrgitavpunktiA
jdlgpunktiPnakaudu
p66rendija paigalejEiiiva
mdAratud
sirgeAB p66rendile.

on kumer,kui ta jiitib iga oma tahu tasandist
tervenistiuhele poole; vastaselkorral n6qus.
Kumeratahukaiga tasandilinel6ige on kumer
hulknurk.
Prismatoidiks
nimetataksetahukat,mille tipud
asetsevad kahel paralleelsel tasapinnal
(p6hjatahul).Prismatoidikumbki p6hi v6ib
esinedaka sirgl6iguna.
Prismaja ptiramiidon
prismatoidi
vormid.
k6igelevinumad
ldeaaltahukad
tahukad,kus
on korrapdrased
tahkudekskorrapdrasedv6rdsed hulknurgad.
Kumeraidideaaltahukaid
on viis:tetraeeder(4tahk), heksaeeder (6-tahk) ehk kuup,
oktaeeder(8-tahk),dodekaeeder(12-tahk)ja
(20-tahk).
ikosaeeder
Tahukapinnalaotus
on tasandiline
kujund,mis
on koostatud tahkude t6elistest kujudest,
arvestadestahkude omavahelistpaiknemist.
Pinnalaotuspuutaksealati teha v6imalikult
(minimaalse
kompaktne
umberm66duga).

4.2 Tahukatel6ikumised
1. Tahukatasandiline
l6ige on hulknurk,mille
tippudekson tahuka servade l6ikepunktid
l6ikavatasandiga,kUlgedeksaga tahkudeja
l6ikavatasandil6ikesirged.
Jiirelikulton l6ike
mddramiseks
kaksteed:
1) Sirgeja tasandil6ikumisUlesande
korduva
lahendamisegaleitakse 16ikehulknurga
tipud;
2) Kahe tasandi l6ikumisulesande
korduva
lahendamisegaleitakse l6ikehulknurga
kUljed.

1}
loon.3.7
Vtidirib r6hutamist,et joonistel3.6 ja 3.7
esitatud v6tted on h6lpsastikasutatavadka
punktideviimisekspOorendist
kaksvaatesse.

4. TAHUKAD
4.1 Tahukateliigitelu
Tahukas (polueeder)on tasandilistehulkpiiratudkeha.Tahukas
nurkadega(tahkudega)
20

Praktikaskasutataksem6lemaid mooduseid
ldbisegi,sest nii on tavaliselt k6ige otstarbekam.
Tahukatel6ikumistilesannete
lahendamisel
on
kasulikteada,et kolmetasandil6ikesirged
kas
l6ikuvadk6ik tlhes punktisv6i on paralleelsed
( kui a= cr xB; b= Bxy; c= oXy,
siis
a x b x c=L v6i allbllc; joon. 4.1 ) . See
reegel tuleneb jilgedega antud tasandite
l6ikejoone
leidmisejuhisest,kujutadesendast
viimaseuldistust.

Niude puramiidi;":::.i
r6ikumiseston
toodud joonisel 4.2. Lahendamisemuudab
antudjuhullihtsakspuramiidi
eriasendiline
tahk
ABT, sest l6ikejoonselleltahul osutubl6ikava
Joon.4.4
tasandifrontaaliks.Edasinelahenduskiikon
taolisteleUlesannetele
tUUpiline.
Et tahkABCD
paikneb p6hiekraanil,saab l6ikehulknurga Joonistel4.3 ja 4.4 on ndidatudanaloogilise
ulesandelahendamine
ja
vastavaltlisaekraani
jtilgpunktide
rileftiiinudktiljedleidal6ikesirgete
uute kujutamiskiirtev6ttega. M6lemal juhul
abil.
seatakse eesmdrgiks projekteerida loiget
tekitavtasandekraanilesirgeksning mddrata
l6ikehulknurga
tipuduue projektsiooni
kaudu.
Sealt kantakse loikejoone punktid juba
pUramiidi
Ulejdiinud
kujutistete.
2. Tahukaja sirge l6ikumiselleitaksel6ikepunktid sirge ja tasandi l6ikumistilesande
lahendamise
p6him6tetrakendades.
Tavaliselt
voimaldabuks sobivaltvalitudsirgetprojekteeriv abitasand mddrata k6ik, l6ikepunktid
(joon.4.5).
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Joon.4.5
3. Kahetahukal6ikejoonetuletamineei erine
oluliselttahuka ja tasandi l6ikumis0lesande
lahendamisest.
sest ka siin esineb korduvalt
Joon.4.3
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sirge ja tasandi ning kahe tasandi
ilmnevadaga
l6ikumismotiiv.
Uued probleemid
Nendelahendal6ikejoonevdljajoonestamisel.
misekson jirgmisedjuhised.
1) Uhendada v6ib omavahel ainult neid
punkte, mis asetsevad uheaegselt
kummagi tahuka mingil 0hel ja samal
tahul.
2) L6ikejoonon n6htav,kui ta sellesvaates
on ndhtav m6lema tahuka suhtes eraldi
vaadatuna.

JA
5.KOVERJOONED
KOVERPINNAD
5.1 Joonte projektsioonilisedomadused
Joontv6ibvaadelda
- liikuvapunktitrajektoorina;
- kahepinnal6ikena.
Jooniliigitatakse:
1) sirg-ja k6verjoonteks;
2) tasa-ja ruumik6verateks;
ja anal00tilisteks.
3) graafilisteks
v6nanditega
AnalU0tilised jooned on
m6dratavad, jaotudes v6nandi liigi jargi
ja transtsendentseteks.
alqebralisteks
Algebralisetasak6verajiirk on v6rdne selle
joone v6nandi astmega. Geomeetrilises
t6lgendusestdhendabalgebralisetasak6vera
jdrk selle joone l6ikepunktidearvu sirgega.
Algebraliseruumik6verajdrgu mdirab selle
arv.
k6veraja tasandil6ikepunktide

27 K6verjoone

puutePunkt
puutuja ja
projekteeruvadvastavalt joone kujutise
puutujaksja puutepunktiks.

jiirkujoontelv6ibollamitmesuguseid
K6rgemat
punkte,millestolulisemaid
loetleme
isedraseid
jirgnevalt.
Kddnupunkton punkt, kus k6ver muutub kas
n6gusastkumeraksv6i umberpdOrdult.
Puutuja
k66nupunktis
on 0htlasik6veral6ikajaks.
S6lmpunkt on punkt, kus k6ver toikab
iseennast. K6veral on selles punktis kaks
erinevatpuutujat.
Taqasipdordepunkton punkt, kus k6ver
muutuboma suunaltvastassuunaliseks.
Selles
punktison k6veram6lemalharuluhinepuutuja.
Haripunkton ekstremaalsek6verusegakoht
antudjoonel.
K6verat kindlas kohas k6ige paremini
lihendavat ringjoont nimetatakse k6verusrinqiooneksjoone antud punktis. K6veralja
temak6verusringjoonel
on sellespunktisuhine
puutuja. Joone k6verust antud punktis
vdljendatakse vastava k6verusringjoone
raadiusep6ordviidrtusena.
K6verjoontekujutamisel tekib tihti vajadus
k6verjoone kaare sirgestamiseksvoi tema
pikkuse 0lekandmiseks
teisele kdverjoonele.
Joonisel5.1 on ndidatud vastav ldhiskonstruktsioonringjoonejaoks. Kui kaar ei
0leta 60" (orS 60'), on antud konstruktsioon
joonestustOdks
piisavalt
t6pne(AB* AE ABr).
-

26 Algebralistetasak6veratej€rk on

projeks.t.s6ltumata
teerimisesuhtesinvariantne,
projekteerimise
liigist projekteeruvad
nad
jEirku
joonteks.
sama
Nii niiiteksprojekteeruvad uldtuntud teist jrirku jooned - ellips, hriperbool ja
parabool- uldiseltsamanimelisteks
kujutisteks.

K6verjoonte
kujutamiseseisukohalt
on oluline
ka jiirgmineseaduspdrasus.
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Joon.5.1
Mis tahes k6verjoontsaab m6otesirkliabil
sobivapikkusega
l6ikudenaule kanda.Vajaliku
tipsuse saavutamiseks
valitaksel6igud seda
l0hemad,
suurem
onjoonek6verus.
mida

ristprojektsiooni.
LUhema telje ja vastavate
k66ludemoondetegurid
on siis

5.2 Ellips
Projekteerimise
seisukohalt
v6ib ellipsitvaadelda ringjooneparalleelprojektsioonina.
Sel juhul
osutub ringi keskpunktiprojektsioonkujutisellipsi keskpunktiks,ringjoone ristuvad diameetrid projekteeruvadaga ellipsi kaasdiameetriteks.
Diameeteron k661,mis l6bibkeskpunkti.
Kaks
diameetrit, millest kumbki poolitab teisega
paralleelseid k66le, on teineteise kaasdiameetrid. Ellipsit defineeritakseharilikult
jdrgmiselt.
28 ettips on tasandilinejoon, mille igast
punktist kuni joone tasandi kahe kindla
punktini (fookuseni)m66detudkauguste
summaonjidv.

u
m=oOBB,=
LN
j€irgi.
2. Ellipsikonstrueerimine
kaasdiameetrite
Joonisel5.2,b on esitatuduks v6imalikest
konstruktsioonidest
ellipsi punktide tuletamiseks,ldhtudeskaasdiameetritest
dr ja dz . Siin
pidada
v6ime konstrueeritavat
ellipsit
ruumip66ratud ringjoone kaldprojektsiooniks
ning
ellipsi kaasdiameetreidselle ringjoone ristdiameetritekaldprojektsioonideks.
Diameetriga
paralleelsedringjoonek66lud projekteeruvad
seega vastava kaasdiameetri suhtes
paralleelseteksellipsi k66ludeks moondeteguriga

Sellel definitsioonil pohineb ka ellipsi
niitkonstruktsioon.Praktilises joonestust66s
vajataksejdrgmisiellipsikonstruktsioone.

m =B' D' =M ' N'
BD MN

3. Ellipsijoonestamine
k6verusringjoonte
abil.
Kui ellipsisuhtesei olda eriti n6udlikud,v6ib
tema joonestamisel piirduda ka ainult
haripunktidesasetsevate k6verusringjoonte
1. Ellipsikonstrueerimine
telgedejdrgi.
(oon. 5.2, c). Jooniseltselgub
Levinummeetodsellekson nn. telgringjoonte kasutamisega
k6verustsentrite
Qrja Qzningk6verusraadiuste
v6te, mis oma nimetuseon saanud telgja
pz
saamine.
Sellekonstruktsiooni
eelduil
ringjoontekasutamisest
ellipsipunktidetuletajoonestajal
seks
on,
et
olekskasutadaniisugumisel fioon. 5.2, a).Selle konstruktsiooniga
se kujugalekaalid,mis v6imaldaksid
k6verussaadud ellipsit voib vaadelda kui ekraani
ringjooni
sujuvalt
Uhendavaid
ellipsi
osi
lekaali
suhtes kaldu asetatudsuurematelgringjoone
Uheasendigahaarata.

Joon.5.2
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Koonilise kruvijoone ristprojektsioontelje
spiraaliks.
risttasandile
osutubArchimedese

5.3 Kruvijooned
omavad
Tehnikasesinevatestruumik6veratest
erilist kohta kruvijooned.Tdhtsamadneist on
ja kooniline
kruvijoon.
silindriline

5.4 Pindadestja nendekujutamisest

on joon,mille
ehk harilikkruviioon
1. Silindriline
pO6rdsilindri
m6oda
moodustajat
tekitab
uhtlaseltliikuvpunkt,kui silindersamaaegselt
p66rlebuhtlaselttimberomatelje(joon.5.3,a).
v6ib tekitadaka tasandile
Harilikukruv'rjoone
joonestatudsirgjoonest,kui tasand painutada
pinnaksfioon.5.3,b). Kruvipo6rdsilindriliseks
joone osa, mis vastab punkti tlhele tdisp66rdele umber silindri telje, nimetatakse
kruvijoonekeeruks.Keeruotspunktidevahelist
kaugust nimetatakse silindrilise kruvijoone
sammuks.Nagu selgub jooniselt5.3,b, on
keeru pikkus I lihtsaltavaldatavsammu ja
raadiusekaudu.
Kruvijooni liigitatakse parema- ja vasakukdelisteks.Kruvijoon on paremakieline,kui
telje sihis vaatlemiselpunkti eemaldumine
kruvijoont m66da toimub po6rlemisega
pdripdeva,vastaselkorral aga vasakukieline
5.3,aja 5.3,b).
fioonised
Harilikukruvijoonek6ikv6rdsepikkusegatukid
on kongruentsed.Jdrelikult harilik kruvijoon
v6iblibisedam66daiseennast.
analoogili2. Koonilistkruviioont
defineeritakse
seltsilindrilise
kruvijoonega;
siinon eelduseks,
et punkt liigub p66rdkoonusemoodustajal.
Koonilisekruvijoonesammukson keeru otspunkte ldbivatetelje risttasandite
vahekaugus
fioon.5.3,c).

Pinda v6ib vaadelda ruumis liikuva
joone - pinna moodustaiak6igi jttrjestikuste
asenditekoguna.Pind on miSratud,kui on
antud tema moodustajakuju ja liikumise
tingimused.Joone liikumisegatekitatavaid
pindadeks.
pindunimetatakse
kinemaatilisteks
Leidub pindu, mis pole tekitatavadjoone
liikumisega.Selle tiiupiliseks nditeks on
pind (maapind).Et niisuguste
topooraafiline
pindade mddramiseksantakse ette karkass,
nimetatakse
neidpindukarkasspindadeks.
Pindu, mida saab esitada v6rranditeabil,
nimetatakseanaluutilistekspindadeks. N astme algebralise v6rrandiga mddratavat
pinda nimetatakse n-idrku algebraliseks
pinnaks.Geomeetriliselt
on algebralisepinna
jdirkvordneselle pinnatasandilisel6ikejoone
jdrgugav6i selle pinnaja sirge l6ikepunktide
arvuga.
Pindasid liigitatakse klassideks jirgu,
moodustaja kuju, moodustaja liikumise
tingimusteja muude aluste jdrgi. Tehnikas
rakendataksepeamiselt jiirgmisi pindade
joonpinnad,uldisedteist
klasse:p66rdpinnad,
jdrkupinnad,kruvipinnad
ja tsuklilised
pinnad.
Pinnakujutamisel
saadaksekujutisekontuurk'
niisuguste kujutamiskiirteabil, mis pinda
puutuvad
fioon5.4). Vastavad puutepunktid
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aga moodustavad pinna kontuuri k.
K6verpinnal
olevajooneg pinnakontuurilolev
punktG projekteerub
joone kujutiseg' ja pinna
kujutisekontuurik' puutepunktiks
G'.

moodustajatelje suhtes kiivne, tekib tema
p66rlemisestuhekattelinep66rdhuperboloid
fioon.5.6).

Joon.5.4
Joon.5.5
5.5 P66rdpinnad
P66rdpindtekib mis tahesjoone (moodustaja)
p66rlemiselumber sirgjoonekui telje fioon.
5.5). Podrdpinnateljega risti olevaid l6ikeid
nimetataksep66rdpinnaparalleelideks.
Suurima ja vdikseimaraadiusega
paralleele
nimetatakse vastavalt p66rdpinna ekvaatofiks ia
kaelaks.Kahe paralleeliga
piiratudp66rdpinna
osa nimetataksep66rdpinnav66ks. P66rdpinna l6ikamisel telge ldbiva tasandiga
meridiaan.
fioonisela) saadaksep66rdpinna
K6ige sagedamini kohtame praktikas sirge
moodustajagap6ordpindu pd6rdsilindrit
ja
p66rdkoonust. Neid pindu saab tekitada
ja telje kaldl6ikaja
vastavalttelje paralleelsirge
p66ramisega0mber selle telje. On aga

Teist jdrku joone (ellipsi, huperbooli ja
parabooli)
p66rlemisel
Umberoma sUmmeetriatelje tekkivaidpindu nimetatakseteist idrku
pddrdpindadeks.
Need k6ik on pitttituttfulutatudjoonisel5.7.
P66rdellipsoid
tekib ellipsip66rlemisel
umber
oma telje. Saadaksetapik v6i piklik p66rdellipsoidolenevalt sellest, kas p66rlemine
toimubUmberlUhemav6i pikematelje fioon.
5.7, aja b). Sfaaritulebvaadeldakui ellipsoidi
erijuhtu(joon.5.7,c).
P66rdparaboloid
tekib parabooli p66rlemisel
UmberomasUmmeetriatelje
fioon.5.7,c).

Joon.5.7
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Joon.5.6

p66rdhUperboloid
tekibhriperbooli
Uhekatteline
p66rlemisel0mberkaastelje(joon.5.7,e).
Kahekattelinep66rdh0perboloidtekib h0perbooli p6orlemiselumber fokaalteljefioon. 5.7,

0.

P66rdkoonus ja p6Ordsilinder kuuluvad
p66rdh0perboloidierijuhtudena teist jdrku
pd6rdpindadehulka, kui vaadeldaneid nagu
h0perboolilaguvormide(kaks l6ikuvatsirgetja
kaks paralleelsetsirget) p66rlemisetulemust
fioon.5.7,g ja h).

5.6Joonpinnad
Joonpinnaksnimetataksepinda, mille tekitab
kindlate tingimuste kohaselt liikuv sirgjoon
(moodustaja).Neist t6htsamad on loetletud
allpool.
Silindrilinepind tekib sirgjooneliikumisel,kui
sirgjoon igas oma asendis l6ikab antud

iuhtioontp ja jaab paralleelseksantud sihion teist
sirgeqas fioon.5.8,a). Kuijuhtjooneks
jdrkujoon, siis on tegemistteistjdrku silindriga
(elliptiline,
h0perboolne
v6i paraboolne).
pind
Kooniline
tekib sirgjooneliikumisel,kui
sirgjoon igas oma asendis l6ikab antud
juhtjoontp ja liibibantudpunktiT fioon.5.8, b).
Kui juhtjoonekson ellips,saadakseelliptiline
koonus.
Puutuiatepind
moodustubsirgjooneliikumisel,
kui sirgjoonigas oma asendisjiiiib etteantud
puutujaks
ruumik6vera
fioon.5.8,c).
Silindrilised,
on
koonilisedja puutujatepinnad
laotuvad,s.t. neidsaabtasandikspainutada.
Silindroid
on pind,mistekibsirgjooneliikumisel,
kui sirgjoon igas oma asendis ldikab kahte
antudjuhtjoont(gr ja gz)ja j€i€ibparalleelseks
antudjuhtpinnaga(niiteks e2,o6gu joon. 5.9,
a).
Silindroidi,
mille tiks juhtjoonon sirge, nimetataksekonoidiksfioon.5.9, b). Kui silindroidi
juhtjoontekson kaks kiivsirget,siis saadakse
paraboloid
hUperboolne
fioon.5.9,c).

Joon.5.8

Joon.5.9

zo

Uhekattelineh0oerboloidon joonpind,mille
juhtjoontekson kolm 0ksteisesuhtes kiivset
sirget.

5.8.Kruvipinnad
Objektiliikumist,
millepuhulkoiktemapunktid
liiguvad m66da niisuguseid silindrilisi
kruvijooni,millel on uhine telg ja v6rdne
samm,
nimetatakse
kruviiooneliseks
liikumiseks.
Pinda, mis tekib joone (rnoodustaja)kruvijoonelisel
liikumisel,
nimetatakse
kruvipinnaks.
Tehnikason erilisetdhtsusegasirge moodustajaga kruvipinnad,millest olulisemadon
normaalkruvipind
ia kaldkruvipind.
Normaalkruvipind tekib telje ristl6ikaja
kruvijoonelisel
liikumisel.Ta kuulub 0htlasi
joonpindadeklassi konoidideruhma, sest
telgsirget ja kruvijoont voib vaadelda
juhtjoontena,
telje risttasandit
aga juhtpinnana
rakenduse[oon. 5.11,a). Normaalkruvipinna
na v6iks nimetadaruutkeeret,s.o. keha, mis
tekibruudukruvijoonelisel
liikumisel,kui ruudu
(joon.5.11,b),
kaksk0lgeon teljeristl6ikajad
Kaldkruvipind tekib
telje
kaldl6ikaja
kruvijoonelisel
liikumiselfioon.5.11,c). Kaldkruvipindleiab rakendamistkolmnurkkeerme
juures.Taolinekeermekeha
tekibv6rdhaarse
kolmnurgakruvijooneliselliikumisel Umber
kolmnurgatasandisasetsevatelje nii, et alus
on teljega paralleelne ja haarad on
kruvipindade
moodustajad.
Joonisel5.11,d on
kujutatudkahekiiiguline
kolmnurkkeere.

S.ZUlAisedteistjiirku pinnad
Joonisel5.10 on antudk6igiuldisteteistjirku
pindade aksonomeetrilisedkujutised. Nagu
selgub,kuulub suuremosa pindu tiheaegselt
mitmesse pindade klassi. Uldisteteist jirku
pindade loetelus on taoliste seoste
niitamisekskasutatudjdrgmistmdrgistust:
x
st tekibsirgjoone
on ilhtlasijoonpind,
liikumisel;
vorm.
esinebka pO6rdpinnaline
O
silinder@;
a) elliptiline
silinderx;
b) huperboolne
silinderx
c) paraboolne
d) elliptilinekoonus@;
e) ellipsoidQ;
huperboloid
0 0hekatteline
8;
g) kahekatteline
h0perboloid
Q;
h) elliptilineparaboloidQ;
paraboloid
x.
l) h0perboolne

x
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Joon.5.11
5.9TsUklilisedpinnad

l6ikumised
5.10K6verpindade

Tsrikliline pind tekib pUsiva v6i muutuva
saab
Jdrelikult
ringjooneliikumisel.
raadiusega
tstiklilise pinna iga punkti kohalt teha
tasandilisel6ike,millekujuon ringjoon.
Tsuklilistpinda, mis tekib pusivaraadiusega
ringjoone p66rlemiselumber selle ringjoone
tasandil asuva telje, nimetatakse r6nqaspinnaks.Seegakuulubsee pindOheaegselt
nii
tsrlkliliste kui ka pO6rdpindade klassi.
jdrkupind.
on neljandat
R6ngaspind
Joonisel 5.12 on kujutatudr6ngaspindaja
tema v6imalikkeerivorme. Koige Uldisemas
tdhenduseson r6ngaspindauguga,s.t. telg
ringjoont$oon.5.12,a). Kui
asetsebvdljaspool
puutub
ringjoont,saadakse iseennast
telg
puutuv r6ngaspind $oon. 5.12, b). Telje
l6ikumiselringjoonegatekib iseennastl6ikav
r6ngaspind(oon. 5.12, c). J6uab aga telg
ringjoone keskpunkti kohale, aheneb
kerapinnaks
r6ngaspind
fioon.5.12,d).

Kahe pinnal6ikejoonetuletamiselkasutatakse
harilikultnn. abipindadev6tet. K6verpindade
konal avaldubselle v6tte olemusjdrgmises
lauses.
!! RntuO pinnapaari l6igatakse niisuguste
lihtsateabipindadega(tasandid,sfddrid),
mis l6ikuvad kummagi antud pinnaga
iga
m66dalihtsaidjooni(sirg-ja ringjooni);
abipinnakaudu saadud lihtsadabil6iked
omavahel l6ikudes annavadki antud
pindadel6ikejoonepunkte.
Olenevalt valitud abipindade sUsteemist,
nimetataksel6ikumistilesandelahendamise
v6i abisfidridev6tteks.
v6tetkasabitasandite
Paljudestk6verpindadestsaab teha lihtsaid
Nditeks,
tasandilisi
l6ikeid- sirs-ia ringiooni.
a) joonpindade tasandilised l6iked labi
on sirged;
moodustaja

Joon.5.12
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b) pd6rdpindade tasandilised l6iked risti
teljegaon ringjooned.
Neid tdhelepanekuidtuleb osata kasutada
k6verpindade
16ikumiste
lahendamisel.

- parabool,
kuict3llm v6i (ps= ro
b);
fioon.S.13,
tt
- htiperbool,
kuictril {
v6i ea< ro
'm2
(oon5.13,c);
- kaksl6ikuvatsirget,kui ae> T ja g5< o
(oon.5.13,d).

5.10.1K6verpinnaja tasandil6ikumine
Mirkus: rp- nurk l6ikavatasandijateljevahel;

ja mistahesasendistasandil6ikeK6verpinna
joone tuletamisel kasutatakse abitasandite
v6tet.Abitasandidvalitaksek6verpinnast
ldhtudes nii,ettekiksidlihtsadabil6ikejooned
(sirgja ringjooned).
Tasapinnasuhtesei oma abitasandi asend erilist ttihtsust,sest siit tekkiv
teineabil6ikejoon
on alatisirgjoon.
Taoliste ulesannete lahendaminemuutub
ja tdpsemaks,
tunduvaltlihtsamaks
kui oskame
ette ndha, mis joon konkreetsestl6ikumisest
tekib. Sellekson vaja teada j€irgmisiseaduspdrasusi.
1. Kerapinnaiga tasandilinel6ige on ringjoon.
2. P6drdsilindrilise
pinnatasandiline
l6igeon
tildjuhulellips,erijuhulringjoon(clI t) v6i
kaksparalleelset
sirget(" llt).
3. Pddrdkoonuse
tasandiline
l6igeon
- ringjoon,kui a1i t v6i gr = 900
fioon.5.13,a);
- ellips,kui a2 x Xmv6i 92> rrr
( j o o n . 5 . 1 3,
a);

ro- nurk koonusemoodustajaja telje vahel.

Joonise5.14abilselgitatakse
pddrdkoonuse
ja
uldasendilise
tasandil6ikumisUlesande
lahendamise olulisemaidv6tteid. p6him6tteliselt
lahenebUlesanne
horisontaalseid
abitasandeid
kasutades.
Niisugune
abitasandp on koonuse
teljegaristijatekitabkoonusepinnalringjoone
ning l6ikavaltasandilhorisontaali
ho . Nende
kaheabijoonel6ikepunktid1 ja 2 ongi otsitava
l6ikejoonepunktideks.Kui sama v6tet korrata,
siis teistegi sobiva vahekaugusegavalitud
horisontaalsete
abitasanditega
v6ib l6ikejoone
mddramiseks
saada piisavaltpunkte. Osates
aga ette ndha,et l6ikejooneks
kujunebellips,
ptilitakse k6igepealt teida l6ikeellipsi
haripunktid.
Et uheks haripunktiks
on l6ikava
tasandip6hijaljep" ja p6hiekraanil
paikneva
koonusep6hiringjoone
puutepunkt
3,

Joon.5.13
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siis saadakse ellipsi samal teljel olev teine
haripunkt4 punkti 3 liibiva (koonusetelge
l6ikava) p6hilangusjoonelo ja teda p6hitasandilolevakoonuse
ekraanileprojekteerival
moodustajam l6ikumisest.Edasi mddratakse
teelja
ellipsikeskpunktK l6igu34 poolitamise
tuletatakse ulejiidinud haripunktid 5 ja 6,
kasutadesvaid keskpunktiK l€ibivathorisonkasutaEllipsiharipunktide
taalsetabitasandit.
piisab
tiipseks
misel
antud Ulesandesl6ike
midramiseksvaid kolmestabitasandist.

Joon.5.15
p" ja koonuse p6hjaringjoone(koonuspinna
p6hijelje)l6ikepunktide
1 ja 2 kaudu.Tasandi
p6hijalje tuletamiseks kasutatakse sellel
tasandilvabaltv6etudsirgeta(A,T).
5.10.3K6verpindade
omavahelinel6ikumine
K6verpindade ornavahelise l6ikumise
ulesandeid
lahendatakse
uldjuhulabitasandite
v6fteoa.Teatudtingimustel
saababipindadena
kasutada ka kontsentrilisiia ekstsentrilisi
sfddre. Allpool kdsitlemem6lemaidv6tteid
konkreetsete
niidete varal.

Jo o n .5 .1 4

5.10.2K6verpinnaja sirge l6ikumine

Sirgjooneja k6verpinnal6ikuminelahendatakse analoogiliselt
sirgeja tasandil6ikumise- 1. Abitasandite
v6ttekasutamine
ga. Sirgetldbivtasandon soovitatav
validanii,
et ta l6ikuksk6verpinnaga
v6imalikultlihtsaja poolJoonisel5.16on antudp66rdkoonuse
maidjooni m66da(eelistadasirg-ja ringjooni).
sfddri l6ikumismotiiv.Abitasandite valikul
ja
Niitena analUusime
sirgjoone
Uldasendilise
v6etakseenne vaatlusealla koonusejaoks
p66rdkoonuse l6ikumise lahenduskdiku sobivad variandid,sest sfddri tasandilised
abifioon.15).Selgub,et sirgetprojekteerivaid
l6ikedon alati ringjooned.Koonusetippu liibiv
tasandeidr,ja n ei ole siin otstarbekas
kasutatasandosutubsobimatuks,
sestsfddriabil6iked
da, sest esimeneannababijoonekskoonusel
projekteeruvadsel juhul ellipsiteks. Ainult
hUperbooli,
teine - ellipsi.Tundesaga koonuhorisontaalsed
abitasandidannavadm6lema
sel sirg-ja ringjoonelisteabil6ikejoonte
tekitaantud k6verpinnagalihtsad abilSiked (ka
mise v6imalusi,valime neist esimese,sest
kaksvaates).Nivoopinnap poolt tekitatavate
antudjuhul puudubtasand,mis lSbikssirgets
abiringjoontel6ikumisestsaadakse otsitava
ja oleks samaaegseltristi teljegat. Tipu T ja
l6ikejoonepunktid 1 ja 2. Kui p6hiekraanil
sirgegas mddratudabitasandcrl6ikabkoonust
olevatepohjaringjoonte
l6ikepunktid
3 ja 4 ning
m66damoodustajaid
m1ja mz . Nendel6ikutelgede tr ja tz tasandil asetsevate
misestsirgegas saadaksel6ikepunktid
Lr ja Lz.
moodustajate
l6ikepunkt5 eelnevaltfikseerida,
Abisirgedml ja m2leitaksetasandia p6hijiilje
pole raske teha l6ikejoone tdpseks
jaotus.
mddramiseks
sobivabitasandite
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ja
Joonisel5.18 on kujutatudp6drdkoonuse
p6ordsilindril6ikumine.Lahendamiselsaab
kasutadakontsentrilisiabisfdire, sest sellekohased n6uded on tdidetud. Et abisfdir
l6ikaksm6lematp66rdpindam66daringjooni,
peab tsenter asetsema m6lemal teljel, s.t.
telgedel6ikepunktis.
Lahendamist
alustatakse
sfddriga, mis suuremat pinda puutub ja
vdiksemat
l6ikab.Unetla samalsfddrilolevate
ringjoonte loikepunktid1 ja 2 osutuvadki
lSikejoone punktideks. Korrates sama
konstruktsioonisuuremate sfidridega, saab
loikejoonemddramiseksleida piisavalarvul
punkte.Vahemik,millepiireson abisfddridega
vaja punktetuletada,mddratakse
telgedet1 ja
tz
tasandil asetsevate moodustajate
l6ikepunktidega
3 ja 4.

J o on .5 .1 6

2. Abisfddridev6ttekasutamine
Uhise teljega p66rdpinnadsaavad l6ikuda
ainult m66da ringjooni,mille tasand on risti
pO6rdpindade
teljega.Jiirelikultka sfddr,mille
keskpunktasetseb p66rdpinnateljel, annab
pOdrdpinnaga
(oon. 5.17).
l6ikumisel
ringjoone
Mainitudasjaoluongiabisfddride
v6ttealuseks.
(tihise tsentriga)abisfddresaab
Kontsentrilisi
kasutadal6ikumisUlesande
lahendamigel,
kui
on tdidetudjdrgmisedtingimusedr
:
1) m6lemadpinnadon p66rdpinnad;
2) nendep6ordpindade
teljedl6ikuvad;
paralleelne.
3) telgedetasandon ekraaniga

Joon.5.18
Abisfd€iride
v6tetsaab kasutadaka m6ningate
p66rd-ja tsuklilistepindadel6ikumistekonal.
Sel juhul tuleb iga sfddri tsenterja raadius
pinnalvalitudabiringjoonest
tuletadatsriklilisel
ldhtudes.TaolisedUlesandedmoodustavadki
ekstsentriliste
sfddridekasutamise
valdkonna.
K6verpindadel6ikumiste lahendamiselon
m6eldavka lisaekraanija uute kujutamiskiirte
v6tte rakendamine.Need v6tted on aga
efektiivsed
ainultkitsaltspetsiifiliste
ulesannete
korral.
Jdr eldused:
1. L6ikejoonevdljajoonestamisel
tuleb l6ikejoone punktidUhendadavastavatepindade
paiknemise jdrjekonas. Une vaate jeirgi
mddratud punktide uhendamise jirjekord
kehtibkoigi0lejilainud
vaadetejoonestamisel.

J o on 5
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2. L6ikejooneosad on mingisvaatesndhtavad,
kui tema punktid on selles vaates ndhtavad
m6lema pinna suhtes eraldi vaadatuna,
vastaselkorralon needmittendhtavad.
3. Abisfd€iride v6te v6imaldab l6ikejoont
ekraanil,
f uletadauhesainsasristprojektsioonis
po6rlemistelgede
tasandiga.
mison paralleelne

joonestsaadakse
laotuseks.
Pinnalekuuluvast
laotuselsellejoonelaotusioon.

5.11 Teist jiirku pindade l6ikumise
juhtumid
Allpool vaatleme ainult praktikas enamesinevaid teist iiirku pindade l6ikumise
erijuhtumeid.
30 xui kahel teist jdirku pinnat on uhine
s0mmetriatasand,siis nende pindade
l6ikejoone summeetriliste poolte ristprojektsioonidsummeetriatasandil
langevad kokku iiheks ja samaks teist jdrku
jooneks.
Lauses toodud seaduspiirasuse illustreerimisekssobivadjoonistel5.16ja 5.18esitatud
projekteeniited. Neljandatjdrku ruumik6verad
ruvadneiljuhtudelpindadeUhises0mmeetriatasandiga paralleelseleekraanile vastavalt
ja hUperbooliks.
parabooliks

Joon.519
pindu pole v6imaliktasandiks
Mittelaotuvaid
koolutadaja nende tinqlaqtusedsaadakse
laotuvate pindade osadest koostatud ldhismudelitelaotusena.
Praktiliselt tuletatakse aga ka laotuvate
pindadelaotusi ldhismudelite
jdrgi. Selleks
asendatakse antud k6verpind niisuguse
tahukaga,milletahkudearv on kUllaltsuurja
tahudkullaltkitsad.Nii saadudtahukalaotus
osutub antud k6verpinna ligikaudseks
laotuseks.

31 Xui kaks teist jfirku pinda puudutavad
uhte ja sama kolmandatteist jiirku pinda
joonim66da,siisneedkakspindal6ikuvad
kahte teist j:irku joont m66da, mille
tasandid l*ibivad puutejoonte tasandite
(Monge'iteoreem).
l6ikesirget
Selle teoreemiolemustselgitabjoonis 5.19.
Unise puutesfddriga (v6rdse lribim66duga)
silindrite
l6ikejoonlagubkaheksellipsiks.

5.12Kdverpindadelaotused
Kujundit,mis saadakselaotuvapinna koolutamisel tasandiks,nimetatakseselle pinna
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Joon.5.20
Joonis 5.20 aitab selgitadalaotuvaja mittelaotuva pinna lihismudeli koostamisening
pinnalaotuse
p6him6tet.
tuletamise
Ringpohjagakaldkoonusekrilgpinnalaotuse
saamiseksasendataksekoonus pUramiidiga
kolmnurksete
tahkude
fioon.5.20,a). Prjramiidi
t6elistest kujudest kokku pandud laotusel

0hendatakseptiramiidip6hja tipud (koonuse
otspunktid)1, 2, 3 jne. lekaalmoodustajate
ja
k6veraga
saadakse koonuse kUlgpinna
ligikaudne
laotus.
Kuhjakujulisepo6rdpinnatinglaotusesaamip66rdpindsilindrilise
pinna
seks asendatakse
ribadest moodustatudldhismudeligafioon.
5.20,b). Kogu pind jaotatakse v6rdseteks
pinna
sobivalaiusegaribadeksnii,et silindrilise
juhtjooneks kujuneb riba keskkohal olev
meridiaan,kusjuuresmoodustajadon juhtjoonegaristi. Nende moodustajate
otspunkid
asetsevad ribasid uksteisest eraldavatel
meridiaantasanditel.
Tinglaotusesaamiseks
piisab 0he taolise riba t6elise kuju
vdljajoonestamisest.
Sama p66rdpinnatinglaotuse saaks teha ka antud pinna v66sid
p66rdkoonuse v66dest
asendavatest
kokkupandud
l6hismudeli
vahendusel.

6. AKSONOMEETRIA
ja liigid
6.1 Aksonomeetria
Uldiseloomustus
Aksonomeetriaks
nimetatakse
niisugustkujutamisviisi,milleskujutiskonstrueeritakse
objekti
jdirgiteljestikukujupunktideristkoordinaatide
tisebaasil.Sel viisilvalmistatud
kujutisinimetatakseaksonomeetrilisteks
kuiutisteks.
Aksonomeetrilise
kujutisetuletamiseks
on vaja
- sidudakujutatavobjektristteljestikuga;
- joonestadateljestikukujutisja tdpsustada
moondetegurid
telgedel:
- tuletadaobjektikujutis,kasutadespunktide
mdrkimiseks
koordinaatl6ikude
murdjooni.
Aksonomeetriap6hiliseks probleemikson
seega 6igete ja sobivate projektsioonide
tuletamine teljestikust kui
omaette
kujutamisobjektist. P6hiliselt kasutatakse
paraIleelprojekteerimist.
aksonomeerias
S6ltuvaltsellest,kas teljestikusttehakseristv6i kaldprojektsioon,
liigitatakseka aksonomeetriatvastavaltrist-ia kaldaksonomeetriaks.
Aksonomeetrilistekujutiste konstrueerimisel
tuleb arvestada telgede asendist tingitud
(uhikl6igukujutiseja t6elise
moondetegureid
pikkusesuhe). Teljestikuja temaga seotud
objekti aksonomeetrilisikujutisi liigitatakse
33

telgede moondeteguritevahekorra alusel
jiirgmiselt.
1) lsomeetrilised
ehkv6rdm66dulised
(mr= fi ]y= ti l r).

2) Dimeetrilised
ehkkahem66dulised
=
(m* m.; m";em, ).
3) Trimeetrilised
ehkkolmem66dulised
( mr *mr afir ) .
Vastavalt kasutatud projektsiooniliigile ja
moondetegurite
vahekorralesaavad aksonomeetrialiigid ka oma nimetuse.Jdrgnevalt
tutvustamerist-ja kaldaksonomeetria
olulisemaidliike.
1. lsomeetriline ristaksonomeetria ehk
ristisomeetria
on ristprojektsioon,
kus teljestik
on kujutise saamiseks paigutatud ekraani
suhtesv6rdkaldeliselt.
Nurgadtelgedekujutiste
vahelon seljuhul 12O"ja moondetegurid
k6igil
r^telgedel ,lt/l* 0,82 fioon.6.1,a). Praktikas
kantakse k6ik koordinaatl6igudvastavate
telgede kujutistesihis t6elises suurusesja
objektistsaadaksesuurendatudkujutis.Seega
kasutataksetegelikus joonestamist6osnn.
ja
taandatud
moondetequreid
1
suurendustegur
k==!= 1,22. Joonisel
6.1,b
0,82
on ndidatudristisomeetriateljestikukujutise
konstruktsioon.

Joon.6.1
2. DiEeetriline ristaksonomeetria ehk
ristdimeetria
on ristprojektsioon,
kus teljestiku
kujutamiselkaks telge asetsevad ekraani
suhtesv6rdsenurga all. Kui telgedekaldenurgadon valitudnii, et Uheteljeuhikukujutis

telje omast kaks korda
tuleb kahe rilejdi€inud
lUhem, on tegemist nn. standardse ristdimeetriaga(joon. 6.2,a). Sel juhul on
kahel teljel 2/3 .lix},94 ja
moondetegurid
kolmandal teljel 1BJrxQ,47. Kasutades
1 ja 0,5, on kujutise
taandatudmoondetegureid
suurendustegur
f ==f o 1,06.Joonisel6.2,b
0,94
on
antud
konstruktsioon standardse
ristdimeetriateljestikupildijoonestamiseks.

pindja kujutamiskiirte
kaldenurkekraanisuhtes
on 45' (oon. 6.4). Et horisontaalsekaldisomeetria korral projekteeruvad koik
kujundidmoondehorisontaalsed
tasandilised
vabalt, kasutatakseseda aksonomeetrialiiki
joonistelruumidesisussageliarhitektuurilistel
tuse nditamiseks.
Taolisejoonise suur eelis
seisnebselles,et ruumideplaanidsdilitavad
aksonomeetriasoma 6ige kuju ja k6ik
k6rgusedon ndha t6elises suuruses.Piltkujutiseilmekuseja selguse suurendamise
eesmirgil lubataksetelgede x ja y kujutiste
asenditmuutanurgao varieerimisega
30o,45o
ja 60'. Joonisel6.4,b on kujutatudsama
silindriliseauguga klots horisontaalses
kaldisomeetrias.

Joon.6.2
3. Frontaalnedimeetrilinekaldaksonomeetria
ehk frontaalne kalddimeetria on kaldprojektsioon,
kus ekraaniksv6etaksexz-pindja
y-telgprojekteeritakse
sinna kaldkiirteabil. Kui
on valitudnii, et y-teljekujutis
kujutamiskiired
tuleb telgede x ja z vahelise tdisnurga
Joon.6.4
poolitajale ning Uhikl6ik teljel projekteerub
poole lUhemana, on tegemist kabinetproiektsiooniga
(joon.6.3,a). Frontaalse
kald6.2 Koordinaatpindade paralleeltasanditel
aksonomeetria
eriliseksomadusekson see, et
asetsevate ringjoonte
kujutamine
koik xz-pinnaga paralleelsedtasandilised
aksonomeetrias
kujundid projekteeruvad moondevabalt.
Joonisel6.3,b on antudlihtsaobjektikabinetKoordinaatpindadel
v6i nendegaparalleelsetel
projektsioon.
tasanditel olevate ringjoonte kujutamine
ristaksonomeetrias
on suhteliseltlihtne, sest
vastavate kujutisellipsitetelgede asend ja
pooltelgede
pikkuson kergestimddratavad.

Jo o n .6 .3
4. Horisontaalne isomeetriline kaldaksonoon
meetria ehk horisontaalnekaldisomeetria
kaldprojektsioon,
kus ekraaniksv6etaksexy34

32 KoorOinaatpindade paralleeltasanditel
asetsevate ringjoonte kujutiseks ristaksonomeetrias
on ellips,millekihemtelg
on ringi tasandigaristi oleva koordinaattelje kujutise sihiline, pikem telg aga
sellegaristi.
Joonisel6.5,
a on antud taandatudmoondejaoks konstruktsioon
teguritegaristisomeetria
paralleeltasandil
mis tahes koordinaatpinna

oleva ringjoone kujutisellipsi pooltelgede
a= 1,22r ja b = 0,71r graafiliseksmddramiseks.Joonis6.5,b aga nditabsamaaksonomeetria liigi konal k6igil koordinaatpindadel
asetsevate
ringjoonte
kujutisellipseid,
joonestatuna koordinaattelgedega
paralleelja
sete kaasdiameetrite pooltelgedejArgi.
Ellipsi kuju tdpsustamisekssaab kasutada
kaasdiameetriteotspunktidesolevaid ellipsi
puutujaid, mis tihendatuna moodustavad
rombi.
Joon.6.7

Joon.6.8

Joonistel6.7 ja 6.8 on ndidatudkoordinaatpindadelolevateringjoontekujutisedfrontaalses kalddimeetriasja horisontaalseskaldisomeetrias
(or= 30").

6.3Aksonomeetriap6hiteoreem

Jo o n .6 .5
Analoogiline konstruktsioon pooltelgede
graafiliseks
mddramiseks
taandatud
moondeteguritega ristdimeetria jaoks ja
paralleeltasanditel
koordinaatpindade
olevate
ringjoontev6imalikudkujutisellipsid
on toodud
joonisel6.6, a ja b. Et tegemiston dimeetrilise
teljestikuga,esineb siin kahesugusekujuga
ellipseid,
kus pikempooltelga = 1,06ron koigil
v6rdne,ltihempooltelgaga vastav?lt
b1= s' 3
ja b, = 0,9a. Ellipsitelgedeorienteerimisel
on
ka siinalusekslause32.

33 Ekraanilejoonestatudkolme l6iku, mis
algavadk6ik0hestpunktist,kuid ei asetse
uhelsirgel,v6ibalativaadeldaristteljestiku
tihikkolmiku
paralleelprojektsioonina.
Selle teoreemigat6estatakse,et alati leidub
paralleelkiirte
niisugune
siht,teljestiku
asendja
Uhikupikkus,mis v6imaldabsaadakonkreetse
vabaltette antud rihikkolmikukujutise.Antud
kujutiselevastavateljestikuja kujutamiskiirte
sihi leidmiseUlesannet
paralleelnimetatakse
aksonomeetriap6hi0lesandeks. Kirjeldatud
teoreemi tuntakse ka Pohlke teoreemina,
vastavaltselle s6nastajasaksa matemaatiku
KarlWilhelmPohlkenimele.

6.4 Seosmoondeteguritevahel
Ristteljestiku
telgedemoondetegurid
on omavahelseotudjdrgmiseteoreemialusel.
Jo o n .6 .6
34 Paralleelprojektsioonikorral on ristteljestikutelgede mooneteguriteruutude
summajidv suurus,vdirtusega2+ cot2g,

35

kaldenurkekraani
kus tpon kujutamiskiirte
suhtes.
Kui nditeksx- ja y-telgasetsevadekraanilja ztelg on ekraanigaristi,siis kaldkiirtekasutamiavaldadaj€irgmise korralv6ib moondetegurid
selt(oon.6.9):

Nii v6ib viiita ka, et telgede kaldenurkade
koosinuste
ruutudesummav6rdubkaheoa.

6.5 Teljestikuristprojektsioonisaamine
Kolmnurka,mille tippudekson telgedejiilgjdlgpunktidja kulgedekskoordinaatpindade
sirged,nimetatakseteljestikujilgkolmnurgaks.
UUlunuton teljestikujilgkolmnurkteravnurkne
seose
$oon.6.10).Telgederistprojektsioonide
teljestiku jdlgkolmnurgagaannab jdrgmine
lause.
on
35 nisttetlestiku
tetgederistprojektsioonid
jdlgkolmnu
rga k6rgussirgeteks.

Joon.6.9

fll, = 1, ffly = 1 ja mt = OCo : OC = COtg.

ruutudejiidva
Seega telgede moondetegurite
juhul
summavalemongiantud
m r 2 +mr2m|=2
+
*co t'q .
Et ristprojektsioonikorral kiirte kaldenurk
g = 9Oo ning cot2g - 0, siis ristprojektsiooni
puhultelgedemoondeteourite
ruutudesumma
v6rdubkahega.Seega
m'2 +ml +mJ=2 .
Kui tdhistada telgede x, y ia z kaldenurki
ekraanisuhtes vastavaltct, B ja y, avalduvad
jiirgmiseltfioon.6.10):
moondetegurid
mx= cosct i fflv= cosF ; m, = cosy.
saame
Teheseelmisesvalemisasendused,
cost cr,+ cos' F + cos2y = 2 .

36

Joon.6.10
Siitjiireldub,et teljestikuristprojektsiooni
saab
joonestatud
tuletada vabalt
teravnurksest
jdlgkolmnurgastl€ihtudes.Selleks on vaja
p66ratakoordinaatpinnad
OXY, OYZ ja OZX
ekraanilevastavaltumberjdlgsirgeteXY, YZ ja
ZX, kasutadesasjaolu,et diameetriletoetuv
piirdenurkon tdisnurk. Kandnud telgede
pOorenditele Uhikl6igu pikkuse, saame
koordinaatpindu
ruumi tagasi oma endisesse
asendissep66rates midrata ka uhikl6ikude
kujutised. Nii tuletame igati 6ige teljestiku
ristprojektsiooni,
mille alusel v6ib punktide
jdrgijoonestadaobjektikujutist.
koordinaatide
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