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Постановка проблеми. Побудова лінії перетину двох поверхонь є 

однією з головних задач нарисної геометрії. Зазвичай будь-який виріб 
складається із частин декількох поверхонь. І питання побудови  ліній їхнього 
взаємного перетину завжди є актуальним. Особливо це важливо, коли лінію 
перетину необхідно перенести з креслення на окремі деталі виробу, який 
виготовляється за цим кресленням. Неточна побудова лінії перетину спричиняє 
неточну побудову розгортки, що, певна річ, погіршує якість виробу. У таких 
задачах побудова особливих (опорних) точок сприяє підвищенню точності 
виконання розгорток, а отже і якості виробу. 

Побудова лінії перетину циліндра й конуса, коли їхні осі 
перетинаються, добре вивчено. Тому ми розглянемо випадки, коли осі циліндра 
і конуса не перетинаються між собою, тобто є мимобіжними. 

Існує кілька способів розв’язання  цієї задачі [1]. Кожний з них має 
певні достоїнства, однак поєднує їх одна ознака - всі вони розроблені без 
використання допоміжного проекціювання [2]. Допоміжне проекціювання є 
одним із найгнучкіших та універсальних методів перетворення креслення. Його 
застосування для розв’язування задач у певних випадках сприяє спрощенню й 
скороченню графічних операцій. Ці особливості проявляються тим яскравіше, 
чим складніше завдання. 
 

Висновок. Розглянуті в статті способи побудови лінії перетину 
циліндра й конуса з мимобіжними осями дають можливість вибирати 
який-небудь із них для розв’язання конкретної задачі. Проте у 



розв’язуванні комплексних задач для визначення повного складу точок 
лінії перетину та підвищення точності побудов можуть бути використані 
декілька різних способів одночасно.  
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Construction of line of crossing of cylinder and cone with intersecting axes 

with using auxiliary of projection. 
 

 


