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Дата: 06.10.2021 

Викладач: Малець Наталя Олексіївна 

Предмет: Інженерна та компютерна графіка. 

Група № 2Е-1 

Урок № 25-26 
Тема уроку: Спряження 

Практична робота: Виконання спряження деталі. Вушко 

Мета уроку: освітня: навчити учнів правилам спряження, що застосовується при 

геометричних побудовах; 

виховна: виховання акуратності; 

розвитку: логічного та аналітичного  мислення, просторової уяви. 

Тип уроку: комбінований. 

Обладнання та засоби навчання: підручники, презентація, картки-завдання 

 

ХІД УРОКУ 

Спряження - це плавний перехід від однієї лінії до іншої, виконаний за допомогою 

проміжної лінії. 

Основні елементи спряження - радіус спряження, центр спряження, точки 

спряження. 

Точки спряження - це точки плавного переходу однієї лінії в іншу (ці точки 

визначають межу). 

Дотикання - це плавний перехід від однієї лінії до іншої. 

Розберемо, як треба робити креслення за завданнями на тему "Спряження"  

 
2) За завданням нам треба побудувати 6 отворів на осьовій окружності. Ділимо її на 6 

рівних частин за допомогою циркуля. Беремо радіус кола, ставимо голку циркуля в верхню 

точку перетину кола й осьової лінії, робимо засічки. Потім робимо аналогічні побудові з 

нижньої точки. 
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3) Через отримані засічки проводимо осьові лініі та будуємо кола отворів. 

4) Будуємо кола, які на кресленні буде видно повністю. Якщо є такі радіусі, що дають тільки 

дуги - будуємо кола тонкими лініями, та будемо наводити дуги після побудови спряжень. 

   
5) З правої сторони кола спрягаються з прямою. проводимо тонкою лінією цю пряму. 

6) Для того, щоб отримати точки спряження, опустимо перпендикуляри з центрів кіл 

на пряму. Між точками наводимо пряму основною товстою лінією. 
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7) Спряжемо кола, що розташовані у верхній частині креслення. Це зовнішне 

спряження двох кіл. 

З центра першого кола описуємо дугу радіусом, що дорівнює сумі радіусів першого 

кола та радіуса спряження.    З центра другого кола описуємо дугу радіусом, що дорівнює сумі 

радіусів другого кола та радіуса спряження. Точка перетину цих двох дуг є центром 

спряження.  

8) Щоб знайти точки спряження,  з'єднуємо центр спряження з центрами першого і 

другого кіл, та наводимо дугу  між отриманними точкамі. 

             

9) Зробимо спряження кіл у лівій частині креслення. Це внутрішне спряження кіл. 

 З центра першого кола  описують дугу , радіус якої дорівнює різниці радіусів  

спряження та радіуса першого кола, а з центра другого кола  описуємо дугу, радіус якої 

дорівнює різниці радіусів спряження та другого кола. Точка перетину цих дуг є центром 

спряження. 
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10) Щоб знайти точки спряження, з'єднують центр спряження з центрами першого та 

другого кола. Точки перетину кіл з цими прямими (ті, що лежать далі від центру спряження) є 

точками спряження. Від точки до точки наводимо дугу спряження. 

 
Допоміжні побудови можна не стирати, якщо робити їх олівцем з твердістю 4Т та 

більше. Можна робити допоміжні побудові за допомогою голки циркуля. 

 

Практична робота: Виконання спряження 

1. На форматі А4 виконати креслення рамки та штампу. 

2. Викреслити контур плоскої деталі, виконавши потрібні спряження. 

3. Нанести розміри. 

 
Виконану практичну роботу надіслати на ел.почту: maletz_natasha@ukr.net 
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