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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). 

Спряження дуг між собою 

Розрізняють три типи спряжень дуг кола між собою: 

- зовнішнє, 

- внутрішнє, 

- змішане. 

Зовнішнє спряження радіусом Я двох кіл радіусами Я1 і (рис. 63): 

1) провести з центрів О1 та О2 допоміжні дуги радіусами Я+ Я1 і Я+Я2 відповідно, 

2) позначити точку О - точку перетину двох дуг, 

3) провести прямі ОО1 та ОО2, 

4) позначити точки А і В - точки перетину заданих кіл із прямими ОО1 та 

ОО2 (точки спряження), 

5) ьіж точками А і В з точки О провести дугу радіусом Я. 

 
При зовнішньому спряженні спряжувальні дуги розташовані із зовнішнього боку дуги 

спряження та з різних боків дотичних Ь1 і Ь2  
Внутрішнє спряження радіусом Я двох кіл радіусами Я1 і Я2 

 



1) провести з центрів Оі та О2 допоміжні дуги радіусами Я— Яі і Я—Я2 відповідно, 

2) позначити точку О - точку перетину двох дуг, 

3) провести ООі та ОО2, 

4) позначити точки А і В - точки перетину заданих кіл із прямими ООі та 

ОО2 (точки спряження), 

5) між точками А і В з точки О провести дугу радіусом Я. 

 
При внутрішньому спряженні спряжувані дуги розташовані всередині дуги спряження, тобто 

дуга спряження та спряжувальні дуги лежать з одного боку дотичних Ьі і Ь2. 

 

Змішане спряження радіусом Я двох кіл радіусами Яі і Я2: 

— Дуга спряження має з дугою радіусом Я2 внутрішнє спряження, а з дугою радіусом Я1 - 

зовнішнє: 

 
1) з центра О2 провести дугу радіусом Я-Я2 

2) з центра Оі провести дугу радіусом Я+ Яі; 
3) позначити точку О - точку перетину двох дуг; 

4) провести прямі ОО1 і ОО2; 

5) позначити точки А та В - точки перетину заданих кіл з прямими ОО1 і ОО2 (точки 

спряження); 

6) між точками А та Віз точки О провести дугу радіусом Я. 

-Дуга спряження має з дугою радіуса Я2 зовнішнє спряження, а з дугою радіуса Я1 - 

внутрішнє: 



1) з центра О2 провести дугу радіусом Я+2; 

2) центра Оі провести дугу радіусом Я - Яі; 

3) позначити точку О - точку перетину двох дуг; 

4) провести прямі ОО1 і ОО2; 

5) позначити точки А та В - точки перетину заданих кіл із прямими ОО1 і 

ОО2 (точки спряження); 

6) між точками А та Віз точки О провести дугу радіусом Я. 

 
Побудова дотичної до кола через точку,, що належить колу: 

1) провести через точки О і А пряму; 

2) відкласти від точки А на прямій відрізок АВ = ОА; 

3) побудувати перпендикуляр СD через точку А; 

4) лінія СD - дотична до кола. 

 
Побудова дотичної до кола через точку, яка лежить поза колом 

1) з’єднати точку А із центром кола - точкою О, 

2) розділити пряму ОА навпіл, 

3) позначити точку С, 

4) з точки С провести коло радіусом Я = СО, 

5) позначити точки Кіі К2, 

6) провести прямі АКі та АК2 - дотичні до кола. 

 

 

 

 

 

 

 



Практична робота: Виконання спряження 

1. На форматі А4 виконати креслення рамки та штампу. 

2. Викреслити контур плоскої деталі, виконавши потрібні спряження. 

3. Нанести розміри. 

4. Індивідуальний варіант прийняти згідно списку. 

 



 



 



 



 

Варіант 21 відповідає 1, 22-2 і т.д. 

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