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РЕЗЮМЕ — В настоящата статия  се разглеждат различни методи за изобразяване на 

многостени, разположени в общо положение спрямо проекционните равнини и се изследват 

възможностите за тяхното приложение при различни случаи на зададени елементи от 

изобразявания многостен. 
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ABSTRACT— This article explores various methods for displaying polyhedrons located in a 
common position relative to the projection planes and examines the possibilities for their application 
in different cases of set elements of the multifaceted representation. 
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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

Многостените или полиедрите са затворени повърхнини, съставени от равнинни 

многоъгълници, наречени стени. Правилни многостени ( платонови тела) са тези които се 

състоят от еднакви правилни многоъгълници и са пет на брой: тетраедър, куб,    октаедър, 

додекаедър и икосаедър. Полуправилни многостени (архимедови тела) имат за стени 

правилни многоъгълници от различен вид и са тринадесет на брой. 

Призмите са многостени, две от стените на които са еднакви  n-ъгълници, лежащи в 

успоредни равнини, а останалите стени са успоредници. Пирамидите са многостени, едната 

от стените на които е произволен многоъгълник, а останалите му стени са триъгълници с 

общ връх. 

Проекциите на един многостен се определят като се построят проекциите на всички 

негови върхове, ръбове и стени. Всички допирателни проектиращи равнини на многостена 
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образуват една призматична повърхнина, която се допира до многостена в  известен брой 

ръбове или стени. При допиране само по ръбове те образуват един пространствен 

многоъгълник, който се нарича действителен контур на многостена  и го разделя на две 

части – една видима и друга невидима (Петров Г. 1960). Проекцията на действителния 

контур е изпъкнал многоъгълник и ограничава проекцията на многостена. 

При изобразяването на многостени се налага намирането на дължини на основни или 

околни ръбове, височини, действителните големини на ъгли и фигури, които са основи или 

околни стени на търсения многостен. За намирането на тези елементи от многостена се 

прилагат два основни метода (Gordon V. O., Sementsov-Ogievskii 1980): 

1. Метод на въртенето – завъртане на целия многостен или елементи от него около ос, 

така че да заемат частни положения спрямо основните проекционни равнини. 

2. Метод на допълнителните проекционни равнини - въвеждане на допълнителни 

проекционни равнини, успоредни или перпендикулярни на елементи от проектирания 

обект, при което обектът не променя положението си в пространството. 

Целта на настоящата статия е да се разгледат различните методи за изобразяване на 

многостени, разположени в общо положение спрямо проекционните равнини и изследват 

възможностите за тяхното приложение при различни случаи на зададени елементи от 

изобразявания многостен. 

2. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ 

Разгледан е метода на въртене чрез смяна на позицията на цялото тяло  в случая, при 

който е зададено само разположението на търсения многостен, без да е точно определено 

местоположението му в пространството, като е зададена страната на неговата основа, 

дължината на височината и ъглите, които височината сключва с проекционните равнини. 

Проведено е изследване как се променят ъглите γ и δ, които  първа и втора проекция на 

височината на пирамидата V1S1 и V2S2, сключват с оста x при промяна на ъглите α и β, 

които височината сключва с π2 и π1 през 5о. Изследвано е как се променят проекциите на 

пирамидата при един и същ ъгъл на наклон на височината ѝ спрямо хоризонталната 

проекционна равнина и променящ се ъгъл на наклон на височината й спрямо фронталната 

проекционна равнина.  

Разгледан е метода на въртене чрез завъртане (склопяване) на равнината на основата на 

многостена около една от дирите ѝ до съответната проекционна равнина, когато е зададена 

равнината, в която лежи основата на изобразявания многостен и метода на допълнителните 

проекционни равнини в случаите, когато не е зададена директно равнината, в която лежи 

основата на многостена, а са известни отделни елементи от него: основен връх, център на 

основата, основен ръб, височина, връх и т.н. 

3. РЕЗУЛТАТИ 

Методът на въртене чрез смяна на позицията на цялото тяло  е приложим в случая, при 

който е зададено само разположението на търсения многостен, без да е точно фиксиран в 

пространството. На фиг. 1 е изобразена права правилна триъгълна пирамида с основен ръб 

с дължина s, лежащ в хоризонталната проекционна равнина (π2), височина с дължина h, 

наклонена спрямо π2 под ъгъл α и под ъгъл β спрямо π1. 
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а)                                    б)                                    в)                                       г) 

Фиг. 1 Изобразяване на  права правилна триъгълна пирамида с основен ръб с дължина s, 

лежащ в хоризонталната проекционна равнина (π2), височина с дължина h, наклонена 

спрямо π2 под ъгъл α и под ъгъл β спрямо π1 чрез смяна на позицията на пирамидата. 

Намирането на проекциите на търсената пирамида се извършва в три последователни 

етапа. В първият етап от изобразяването на търсената пирамида – пирамидата е изобразена 

с основа лежаща в  π2 и височина перпендикулярна на π2, при което основата и височината 

ѝ се изобразяват в действителна големина (фиг. 1 а). Единият основен ръб ВС се разполага 

перпендикулярно на π1. Във втория етап от изобразяването (фиг. 1 б) – пирамидата е 

завъртяна спрямо основния ръб ВС, така че височината на пирамидата да остане успоредна 

на π1 и наклонена спрямо π2 под ъгъл α. Първите проекции на пирамидата от първите два 

етапа са еднакви фигури.  

За да се намерят ъглите γ и δ, които  първа и втора проекция на височината на 

пирамидата V1S1 и V2S2, сключват с оста x се построяват завъртените положения на 

проекциите на височината на пирамидата успоредно на π1 и съответно π2 – V01S1 и V02S2 

(фиг. 1 г). 

В третия етап от построението втората проекция на пирамидата, получена във втория 

етап  се завърта така че проекцията на височината да сключва с x ъгъл δ и се допълва първа 

проекция чрез проекционна връзка от построената втора проекция и първа проекция от 

втория етап (фиг. 1 в). 

Проведено е изследване как се променят ъглите γ и δ, които  първа и втора проекция на 

височината на пирамидата V1S1 и V2S2, сключват с оста x при промяна на ъглите α и β, 

които височината сключва с π2 и π1. Стойностите на ъглите α и β за проведеното изследване 

се изменят през 5о. В таблица 1 са представени получените резултати. 
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Таблица 1. Ъгли γ и δ на наклон на  първа и втора проекция на височината на 

пирамидата V1S1 и V2S2 спрямо оста x при промяна на ъглите α и β, които височината 

сключва с π2 и π1 

 α   =5 α   =10 α   =15 α   =20 α   =25 

β δ γ δ γ δ γ δ γ δ γ 

5 5,02 5,02 5,08 10,04 5,18 15,06 5,32 20,08 5,52 25,1 

10 10,04 5,08 10,16 10,16 10,36 15,24 10,65 20,32 11,05 25,41 

15 15,06 5,18 15,24 10,36 15,54 15,54 15,99 20,74 16,59 25,95 

20 20,08 5,32 20,32 10,65 20,74 15,99 21,34 21,34 22,17 26,73 

25 25,1 5,52 25,41 11,05 25,95 16,59 26,73 22,17 27,79 27,79 

30 30,13 5,78 30,51 11,57 31,17 17,39 32,15 23,16 33,48 29,21 

35 35,15 6,11 35,62 12,24 36,43 18,42 37,62 24,68 39,26 31,06 

40 40,18 6,53 40,75 13,1 41,72 19,75 43,16 26,52 45,17 33,48 

45 45,22 7,08 45,89 14,22 47,06 21,47 48,81 28,93 51,28 36,7 

50 50,26 7,79 51,07 15,67 52,47 23,74 54,61 32,15 57,7 41,11 

55 55,31 8,74 56,28 17,62 58 26,82 60,66 36,6 64,67 47,46 

60 60,38 10,04 61,57 20,32 63,71 31,17 67,16 43,16 72,85 57,7 

65 65,47 11,9 66,97 24,26 69,76 37,76 74,68 54,03 90 90 

70 70,61 14,76 72,59 30,51 76,62 49,18 90 90   

75 75,84 19,68 78,76 42,14 90 90     

80 81,33 30,13 90 90       

85 90 90         

Таблица 1 (продължение) 

α   =30 α   =35 α   =40 α   =45 α   =50 α   =55 

δ γ δ γ δ γ δ γ δ γ δ γ 

5,78 30,13 6,11 35,15 9,53 40,18 7,08 45,22 7,79 50,26 8,74 55,31 

11,57 30,51 12,24 35,62 13,1 40,75 14,22 45,89 15,67 51,07 17,62 56,28 

17,39 31,17 18,42 36,43 19,75 41,72 21,47 47,06 23,74 52,47 26,82 58 

23,26 32,15 24,68 37,62 26,52 43,16 28,93 48,81 32,15 54,61 36,6 60,66 

29,21 33,48 31,06 39,26 33,48 45,17 36,7 51,28 41,11 57,7 47,46 64,67 

35,26 35,26 37,62 41,48 40,75 47,92 45 54,74 51,07 62,2 60,66 71,06 

41,48 37,62 44,44 44,44 48,48 51,69 54,21 59,68 63,17 69,26 90 90 

47,92 40,75 51,69 48,48 57,05 57,05 65,37 67,38 90 90   

54,74 45 59,68 54,21 67,38 65,37 90 90     

62,2 51,07 69,26 63,17 90 90       

71,06 60,66 90 90         

90 90           

Таблица 1 (продължение) 

α   =60 α   =65 α   =70 α   =75 α   =80 α   =85 

δ γ δ γ δ γ δ γ δ γ δ γ 

10,04 60,38 11,9 65,47 14,76 70,61 19,68 75,84 30,13 81,33 90 90 

20,32 61,57 24,26 66,97 30,51 72,59 42,14 78,76 90 90   

31,17 63,71 37,76 69,76 49,18 76,62 90 90     

43,16 67,16 54,03 74,68 90 90       

57,7 72,85 90 90         

90 90           

 На фиг. 2 и фиг. 3 са показани как се променят ъглите, които проекциите на 

височината на пирамидата сключват с оста x при изменение на ъглите, които височината 

сключва с проекционните равнини. При увеличаване на ъгъла на наклон на височината на  

пирамидата спрямо фронталната проекционна равнина β и един и същи ъгъл на наклон на 

височината спрямо π2 – α, ъгълът между втора проекция на височината и оста x - δ се 
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увеличава почти по линейна зависимост, като при увеличаване на α тази зависимост става 

по-стръмна. При увеличаване на ъгъла на наклон на височината на  пирамидата спрямо 

фронталната проекционна равнина β и един и същи ъгъл на наклон на височината спрямо 

π2 – α, ъгълът между първа проекция на височината и оста x - γ се увеличава по 

експоненциална зависимост, като при увеличаване на α, ъгълът γ също нараства. 
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Фиг. 2 Изменение на ъгъла между втора проекция на височината на пирамидата и оста 

x при промяна на ъглите между височината и проекционните равнини 

 

Фиг. 3 Изменение на ъгъла между първа проекция на височината на пирамидата и оста 

x при промяна на ъглите между височината и проекционните равнини 
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 На фиг. 4 е илюстрирано как се променят проекциите на пирамидата при един и същ 

ъгъл на наклон на височината ѝ спрямо хоризонталната проекционна равнина и променящ 

се ъгъл на наклон на височината ѝ спрямо фронталната проекционна равнина. Втората 

проекция на пирамидата е с една и съща големина, променя се само ъгълът на наклон на 

проекцията на височината на пирамидата, при което нейната проекция се завърта около 

основния връх А2. Големината на първата проекция на пирамидата се променя, като при 

увеличаване на ъгълът на наклон на височината спрямо фронталната проекционна равнина 

намалява дължината на първата проекция на височината, а се увеличава проекцията на 

основния ръб лежащ в π2. Дължината на  първа и втора проекция на височината на 

пирамидата V1S1 и V2S2 зависи от ъгъла, който височината сключва със съответната 

проекционна равнина. Дължината на първа проекция на  височината на пирамидата 

V1S1=VScosα, а дължината на втора проекция на  височината на пирамидата V2S2=VScosβ. 

В разглеждания пример ъглите α и β се променят през 5о, затова промяната на дължината 

на първа и втора проекция на височината на пирамидата V1S1 и V2S2 е една и съща и за 

двете проекции. На фиг. 5 е показано това изменение при промяна на ъглите  α и β през 5о 

при дължина на височината h=80mm. 

 

а)                                                       б)                                               в) 

Фиг. 4 Проекции на пирамидата при един и същ ъгъл на наклон на височината й спрямо 

хоризонталната проекционна равнина и променящ се ъгъл на наклон на височината й 

спрямо фронталната проекционна равнина 
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y = -0,0083x2 - 0,1891x + 81,798
R² = 0,9994
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Фиг. 5 Изменение на дължината на проекциите на височината при промяна на ъглите  

α и β през 5о при дължина на височината h=80mm. 

Методът на въртене чрез завъртане (склопяване) на равнината на основата на 

многостена около една от дирите ѝ до съответната проекционна равнина е приложим, 

когато е зададена равнината, в която лежи основата на изобразявания многостен. 

На фиг. 6 е изобразена права правилна четириъгълна пирамида, чиято основа лежи в 

равнина α[Xα, Yα, Zα], височина с дължина h и основен ръб АВ, зададен с една от 

проекциите си. Изобразяват се дирите на дадената равнина α и зададената проекция на 

основния ръб от пирамидата. Намират се липсващите проекции на върховете А и В, като 

принадлежащи на равнината на основата чрез главни прави от равнината α. Склопява се 

равнината на основата около нейната втора диря до хоризонталната проекционна равнина, 

като за целта е достатъчно завъртането  на точка А от нея. Точка В се намира като се 

използва афинитета между склопеното положение на елементите от равнина α и техните 

втори проекции с афинна ос hα. Построява се основата на правилната четириъгълна 

пирамида в действителна големина A B C D и се намира нейния център Q. Втора проекция 

на основата на пирамидата се намира като се използва същия афинитет. Първа проекция на  

основата на пирамидата се намира като се използва афинитета между първа и втора 

проекция на квадрата ABCD  с афинна ос  i проекцията на пресечницата на равнина α с 

идентичната равнина. Действителната големина на височината се построява в четвърта 

проекция спрямо равнина перпендикулярна на α. Втора и първа проекция на височината 

лежат на прави перпендикулярни на съответните дири на равнината α. 



Eastern Academic Journal                                                                                                            ISSN: 2367–738 

                                                                                                                         Issue 2, pp. 70-79, August, 2019 
 

77 

www.e-acadjournal.org 

 

 

Фиг. 6 Изобразяване на  права правилна четириъгълна пирамида, чиято основа лежи в 

равнина α[Xα, Yα, Zα], височина с дължина h и основен ръб АВ, зададен с една от 

проекциите си чрез завъртане на равнината на основата ѝ около една от дирите ѝ. 

Методът на допълнителните проекционни равнини се прилага в случаите, когато са 

известни отделни елементи от многостена: основен връх, център на основата, основен ръб, 

височина, връх и т.н. При намирането на търсения многостен в тези случаи се въвежда 

допълнителна проекционна равнина перпендикулярна на равнина, определена от някои от 

зададените елементи от многостена, след което се въвежда нова допълнителна проекционна 

равнина успоредна на същата равнина, където в действителна големина се построяват 

фигурите като част от многостена, определени от зададените елементи на многостена.  

На фиг. 7 е изобразена права правилна четириъгълна пирамида, на която е зададен 

единия основен връх А, права g върху която лежи височината и нейната дължина h. След 

построяването на зададените елементи се въвежда допълнителна проекционна равнина π4 

перпендикулярна на равнина α, определена от правата g и точка А. Оста w24 на 

допълнителната равнина е перпендикулярна на втора проекция на хоризонтална права от 

равнината α. Изобразява се равнината α в перпендикулярно положение в четвърта проекция 

като права линия. Въвежда се допълнителна проекционна равнина π5 успоредна на α. В 

пета проекция се изобразява правоъгълния триъгълник A5Q5V5 в действителна големина. В 

четвърта проекция диагоналът B4D4 се изобразява в действителна големина и е 

перпендикулярен на равнината α. 
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Фиг. 7 Изобразяване на права правилна четириъгълна пирамида, на която е зададен 

единия основен връх А, права g върху която лежи височината и нейната дължина h.  

4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

От проведеното в статията проучване могат да се направят следните изводи: 

 Методът на въртене чрез смяна на позицията на цялото тяло  е приложим в случая, 

при който е зададено само разположението на търсения многостен, без да е точно 

фиксиран в пространството. 

 Ъглите, които проекциите на височината на търсения многостен сключват с оста x 

се променят при изменение на ъглите, които височината сключва с 

проекционните равнини. 

 При увеличаване на ъгъла на наклон на височината на  многостена спрямо 

фронталната проекционна равнина β и един и същи ъгъл на наклон на височината 

спрямо π2 – α, ъгълът между втора проекция на височината и оста x - δ се 

увеличава почти по линейна зависимост, като при увеличаване на α тази 

зависимост става по-стръмна. 

 При увеличаване на ъгъла на наклон на височината на  многостена спрямо 
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фронталната проекционна равнина β и един и същи ъгъл на наклон на височината 

спрямо π2 – α, ъгълът между първа проекция на височината и оста x - γ се 

увеличава по експоненциална зависимост, като при увеличаване на α, ъгълът γ 

също нараства. 

 Проекциите на многостен при един и същ ъгъл на наклон на височината му спрямо 

хоризонталната проекционна равнина и променящ се ъгъл на наклон на 

височината му спрямо фронталната проекционна равнина се променят по следния 

начин: втората проекция е с една и съща големина, променя се само ъгълът на 

наклон на проекцията на височината, при което неговата проекция се завърта 

около основния връх А2, големината на първата проекция на многостена се 

променя, като при увеличаване на ъгълът на наклон на височината спрямо 

фронталната проекционна равнина намалява дължината на първата проекция на 

височината, а се увеличава проекцията на основния ръб лежащ в π2. 

 Методът на въртене чрез завъртане (склопяване) на равнината на основата на 

многостена около една от дирите ѝ до съответната проекционна равнина е 

приложим, когато е зададена равнината, в която лежи основата на изобразявания 

многостен. 

 Методът на допълнителните проекционни равнини се прилага в случаите, когато 

са известни отделни елементи от многостена: основен връх, център на основата, 

основен ръб, височина, връх и т.н. Броят на построенията е по-голям отколкото 

при метода на склопяване на основната равнина около една от дирите ѝ, но са по-

нагледни и ясни. 
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