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1 тақырып.
және түзу

Кiрiспе . Ортогоналды проекция. Нүкте

Сызу геометриясының пәннiң дамытуының негiзгi мерзiмдерi. Кәсiби
мамандардың әзiрлеуiндегi пәннiң орыны.
Беттерiнше мазмұнға сызу геометриясы басқа ғылымдардың арасында
ерекше жағдайда орналасатынын атап өту керек: ол дамытуды жақсы құрал
мүмкiн емес ешқандай да инженерлiк өнер кеңiстiктiң елестетуiн адамда
болып табылады.
Сызу геометриясы теориялық базасы болып табылады адамгершiлiк
сызбаның құрастыруы үшiн ойла.

2-шi тақырып. Түзу сызықтар
Сызу геометриясының заты. Проекциялауды әдiс. Орталық және
параллел проекциялауы. Нүктенiң проекциялары.
Түзу сызықтардың проекциялары. Түзулердi түзу, өзара жағдай түзу,
жағдайдың бөлiндiлерiне нүкте.
Сызу геометриясы беттер жиынтық өзiмен ұсынатын нүктелердiң
кеңiстiктiң фигура геометрияның бөлiмдердiң бiрлерi сызықтар болып
табылады, жазықтықтағы олардың проекциялық суреттерi бойынша
зерттеледi.
Сызу геометриясының әдiстерiнiң есептерiнiң шешiмi график түрiнде
жолымен iске асады. Шешiмнiң процессiнде орындауға дәл келетiн ең оңай
геометриялық операциямен екi сызықтардың қиылысу нүктесiнiң анықтауы
болып табылады. Барлық геометриялық құрастырулар тек қана циркүл
арқылы iске асатын және сызғышы сол себептi қиылысу нүктесiн анықтау
керек болатын сызықтармен түзулер және дөңгелектер болып табылады.
Басқа сөзбен айтқанда, нақтылы тiзбектегi түзулер және дөңгелектердiң
доғаларының кесiндiлерiнiң өткiзуi, орнатылатын теоремалар және ғылым
және техниканың әр түрлi облыстарынан күрделi мәселесi шешу мүмкiн сызу
геометриясының ережелерiмен жолымен шешу мүмкiн.
Жиындар теориясының позицияларымен геометриялық пiшiнiн
сұқтанамын нүктелердiң барлық тәуелдi оларының жиыны сияқты қарау
керек.
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Жазықтыққа геометриялық пiшiндi бейне жазықтық оның нүктелерiнiң
проекциялауы бұл жолымен алуға болады.
Проекциялауды әдiстiң мәндерi туралы айтудан бұрын, евклидтiң кеңiстiгiнiң
қасиетiн орынды қарап шығу.

3 тақырып. Жазықтық.
Сызбадағы жазықтықтың тапсырмасы. Ортақ және жағдайдың
бөлiндiсiнiң жазықтықтары. Нүктенiң өзара жағдайлары, түзу сызық және
жазықтық, екi жазықтықтар.
Позициялы есептер сайман. Есептердiң бөлуi позициялы және
метрлiкке шартты болып табылған түрде алу керек. Позициялы топтың
есептерiнiң алуантүрлiктерi егер барлығымен ерекшелеуге болады, онда таза
метрлiк есептер iлуде бiрлермен кездеседi; әдеттегiдей, есептiң шартына
шешiмнiң процесс салынған кiретiн геометриялық пiшiндердiң арасындағы
позициялы қатынастарды метрлiк есептердiң шешiмiнде айқындауға алдын
ала дәл келедi, яғни позициялы есептi шешу.

4 тақырып.
айналу беттері

Қисық сызықтар, көпқырлылар және

Ортақ ұғымдар. Айналуды әдiс. Өстер, перпендикуляр проекцияның
жазықтығына нүктенiң айналулары, түзу және жазықтық айнала. Әдiс жазық
- қатар орын ауыстыру. Проекциялардың жазықтықтарының алмастыруын
әдiс. Метрлiк есептердiң шешiмдерi.
Есептердiң
шешiмiнiң
қиындық
және
дәлдiгi
есептердiң
күрделiлiгiненғана емес, жағдай проекциялардың жазықтықтары қарағанда
есептiң шарт кiретiн геометриялық пiшiндерде орналасатын жиi тәуелдi
болады.
Егер геометриялық пiшiндер проекциялардың жазықтықтары туралы
жағдай бөлiндiлерде орналасса, онда шешiм жеңiлiрек.
Тап қалған қолайсыз ортогональ проекциялары бойынша қойылған
есептiң шешiмi үшiн ыңғайлы проекциялар жолымен алуға болған сұрақ
осыған байланысты пайда болады?
Бөлiндiге геометриялық фигурыктiң жалпы ережесiнен өткел
проекциялалатын фигураның өзара жағдайы және проекциялардың
жазықтығының өзгерiсiмен iске асыруға болады. Бұл ортогональ
проекциялауында екi жолдармен жете алады:
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1) ол (әдiс жазық - қатар орын ауыстыру) проекциялардың
жазықтықтары туралы жағдай бөлiндi алғандай етiп проекциялалатын
фигуралар кеңiстiкте орын ауыстырумен;
2)
проекциялалатын
фигура
қарағанда
(проекциялардың
жазықтықтарының алмастыруын әдiс) жағдай бөлiндi алған проекциялардың
жаңа жазықтығының таңдауымен.

5 тақырып. Денедерді салу
қиындысы. Жай денелер сызбасы

–

көрінісі,кесіндісі,

Көріністер. Көп жақтың суретi. Көп жақтың бетiндегi нүктесi. көп
жақтың бетiмен түзу қиылысу.
Көп жақтардың проекцияларының құрастыруы (төбелер) нүктелер,
(қабырғалар) түзулер, (қырлар) жазықтықтардың проекцияларының
проекцияларының проекцияларының құрастыруына апарады.
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