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ΣΤΟΙΧΕ ΙΠΔΗΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΚΕΦΑΑΑΙΟΝ I.

>

1 · Όρισμός.— Ή περιγραφική γεωμετρία σκοπόν εχει την αυ-
στηρά ν παράστασι ν έφ' ενός επιπέδου, των σημείων, των γραμμών και

των επιφανειών.

1 '

Πλείστα συστήματα είναι γνωστά ποός παράσταση των σωμά-
των διά σχεδίου, ή Περιγραφική Γεωμετρία μεταχειρίζεται τάς ορθογώ-
νιους προβολάς άνευ σκηνογραφίας καΐ άνευ προεξοχών σκιερών.

3, Μέθοδοζ των προβολών.—Φανταζόμεθα δύο επίπεδη τεμνό-
μενα (σχ.1 ) τό μέν όριζόντιον ΓΟ, τό δε κατακόρυφον ΕΚ. Τά δύο
ταΰτα έπίπεδα χρησιμεύουσι διά νά παραστήσωσι πάντα τά σώματα καΐ
πάντα τά στοιχεία της παραστάσεως ταύτης, σημεία, γραμμάς επιφα-
νείας, καλούνται δε προβολικά, και τό μέν όριζόντιον έπίπεδον ΓΟ κα-
λείται όριζόντιον προβολικόν έπίπεδον, τό δε κατακόρυφον έπίπεδον ΕΚ
.χορυφαΐον προβολικόν. Ή τομή των ΓΕ καλείται γραμμή του εδάφους.

Παράίίταόις όημείον.

· Προβολαί σημείου. — Προβολή ενός σημείου έφ'ενός επιπέδου
«ίναι ό ποΰς της καταβιβαζομ-ένης καθέτου εκ, τοϋ σημείου προς τό έπί-
πεοον.

"Εστω τό σημεΐον Α τοΰ διαστήματος" ή προβολή τούτου έπι τοΰ
επιπέδου 'ΜΝ (σχ.2) είναι τό σημείο ν α. Έάν τό έπίπεδον ΜΝ είναι
τό όριζόντιον προβολικόν τότε τό α είναι ή οριζόντιος προβολή τοΰ Α.
Τό ση μείον α λαμβανόμενον επί τοΰ επιπέδου ΜΝ . ως προβολή σημείου
τοΰ διαστήματος δίδει τήν διεύθυνσιν της ύψουμένης καθέτου εκ τοΰ α
ποός τό έπίπεδον ΜΝ αλλ' ουχί και τήν ώρισμένην θέσιν τοΰ σημείου
Α τοΰ διαστήματος διότι άπαντα τά σημεία Α, Α4, Α^... της καθέτου
Α,α (σχ.3) εχουσι ως π^οβολήν τό σημεΐον α.

"Ινα παραστήσωμεν ακριβώς εν σημ,εΐον τοΰ διαστήματος-λαμβάνομεν



αμφότερα τά προβολικά επίπεδα (σχ.4) και προβάλλομεν τό σημεΐον Αλ
τοΰ διαστήματος επί τοΰ οριζοντίου προβολικού επιπέδου ΓΟ "και επί τοίΐ-
κορυφαίου ΕΚ και ή μέν οριζόντιος προβολή τοΰ Α είναι τό α επί
τοΰ κορυφαίου προβολικοΰ επιπέδου προβολή του. Α, η τις κορυφαία προ-
βολή καλείται είναι τό α' "ήδη εχομεν τό μέσον της παραστάσεως τοΰ εν-
τω δίαστήματι σημείου Α, καθόσον εάν υποθέσωμεν αντιστρόφως δτι εδόθη—
σαν αί προβολαι α και α' ,είναι φχνερόν δτι τό σημ,εΐον Α είναι προσδιορι—
σμένον, διότι τό σημεΐον α προσδιορίζει τήν κάθετον επί τοΰ οριζοντίου
προβολικοΰ επιπέδου τήν διερχομένην διά τοΰ Α,ωσαύτως τό α' προσδιορίζει,
τήνκάθετον επί τοΰ κορυφαίου προβολικοΰ επιπέδου τήν οιερχομ,ένην δια τοΐ» ·
αύτοΰ σημείου Α,αί δύο κάθετοι συναντόμ,εναι προσδιορίζουσι τό σημείο ν Α-.

£». Προβάλλουσαι.—Αί κάθετοι Αα και Α-α' καλούνται προβάϊ£-
λουσαι εύθεΐαι (σχ.5)' εάν διά των καθέτων τούτων φαντασθώμεν
έπίπεδον τό διερχόμενον δι' αυτών τοΰτο θά τμήσιτ) τό μ.έν κορυα>αεον·
προβολικόν ΚΕ κατά τήν α'Ο ήτις είναι κάθετος εις τήν γραμμήν τοτ£>
εδάφους, τό δε όριζόντιον ΕΟ κατά τήν αο ήτις είναι κάθετος εις την
γραμμήν τοΰ εδάφους* αί δύο αύται κάθετοι α'Ο και αο συναντώνται εις.
έν και τό αυτό σημεΐον Ο της γραμ,μης τοΰ εδάφους.

β. Κατάκλισις τοΰ κορυφαίου προβολικοΰ.— Τών σημ,είων α,αβ'
ώρ'σθέντων υποθέτομεν δτι τό μέν όριζόντιον προβολικόν έπίπεδον μενεϊ.
άκίνητον τό δε κορυφαΐον προβολικόν έπίπεδον περιστρεφόμενον πέριξ τής.
γραμμ,ής τοΰ εδάφους (σχ.6) εις τρόπον ώστε να πέσττ) επί της προεκτά—
σεως τοΰ οριζοντίου προβολικοΰ επιπέδου, τότε μ,ετά τήν κατώκλισεν το*
σημεΐον α' πίπτει εις α'4.

Διά της κατακλίσεως ταύτης τά σημεία α και α' τοποθετοΐϊνταε.-
έπί τοΰ αύτοΰ έπιπέδου και εχομεν τήν υπό τοΰ (σχ.7) παράστασιν το3'
έν τω διαστήμ,ατι σημείου Α έφ' ενός επιπέδου" διά της παραστάσε«*>ς
ταύτης εχει τις έν σχέδιο ν της Περιγραφικής Γεωμετρίας.

Ύ. Χυγκεφαλαίωσίζ.—Ααμβάνομ,εν δύο προβολικά επίπεδα, -προ—
βάλλομ,εν έφ' εκάστου τών έπιπέδων τούτων τό έν τω διαστήμ,ατι δοθέν ~
σημεΐον, ύποθέτομ,εν τό μέν άκίνητον τό δέ περιστοεφόμ,ενον πέριξ της.
τομής των μέχρις δτου τό έπίπεδον τοΰτο πέσει έπί της προεκτάσεις
τοΰ πρώτου, μ,ετά τήν κατάκλισιν ταύτην αί δύο προβολαι κείνται έπε-
τοΰ αύτοΰ έπιπέδου δπερ είναι το τοΰ σχεοιου. -

Δέον νά παρατηρήσωμεν δτι αί προβολαι σημείου τινός όφείλουσϊ.
νά εύρίσκωνται ώ: προς τήν γραμμήν τοΰ έδάφους εις θέσεις ώρισμ,ένας
διά νά δύνανται νά παριστάνουσι σημ,εΐόν τι τοΰ διαστήμ,ατος.

"Ας έξετάσωμεν τους δρους τούτους.

Έστω τό σημεΐον Α τοΰ διαστήματος (οτχ-6) οποίου αί προβο--

λαί είναι α και α' αιτινες έπιτεύχθησαν διά τών καθέτων Αα και Αα
εάν διά τών σημείων α και α' καταβιβάσωμ,εν καθέτους εις τήν γραμ—



_ μην τοϋ εδάφους αύται θα συναντηθώσιν επί του αύτοϋ σημείου Ο της
γραμμής του εδάφους.

Μετά την κατάκλισιν τ ου κορυφαίου π ροβολικοϋ επιπέοου, ή κορυ-
φαία προβολή α εύρεθήσεται επί της προεκτάσεως της αο καθόσον κατά
την κίνησιν ταύτην, ή ευθεία α' ο μένει πάντοτε κάθετος εις την γραμ-
μήν του εδάφους, διά τοΰτο εν τω (σχ.7) αί προβολαί α κα'· α' σγ1"
ηχείου Α κείνται επί μιας καΐ της αυτής καθέτου εις την γραμμήν του
εδάφους, ό δρος ούτος είναι άλλως τε αναγκαίος καΐ ικανός οπως παρα-
σταθώ σημεΐον τι του διαστήματος.

"Ας ύποθέσωμεν τό κορυφαΐον προβολ'.κόν άνορθωθέν ώς εις τό(σχ.6)
καί ας φαντασθώμεν δια των γραμμών α'Ο καΐ αο τό διεοχόμενον έπί-
π.εδον τοΰτο θά είναι κάθετον εις την γραμμήν τοϋ εδάφους, καί επομένως
εις αμφότερα τά προβολικά, δθεν εάν ύψόσωμεν εκ των σημείων α και α'
καθέτους εις τε τό όριζόντιον και κορυφαΐον προβολ'.κόν αί κάθετοι αύται
θά εμπεριέχονται εις τό άχθέν έπίπεδον δια των γραμμών α'θ καί αο,
ή τομή τών καθέτων τούτων θά δώσΐβ τό σημεΐον Α τοϋ διαστήματος*
ωστε βλέπομε^ δτι τό σχέδιον (σχ.7) παριστά άκριβώς την θέσιν ενός ση-
μείου τοϋ διαστήμ,ατος.

Ο. Συγκεφαλαίωσίζ.— Διά να είναι δύο σημεία εις σχέδιόν τι αί
προβολαί σημείου τινός τοϋ διαστήματος πρέπει τά σημεία ταϋτα νά
ευρίσκονται, επί μιας και τ?>ς αυτής καθέτου προς τήν γραμμήν τοϋ
εδάφους.

Ί. Ο. Εις πάν σχέδιον τό κάτω μέρος της γραμμής τοϋ εδάφους πα-
ριστά τό όριζόντιον προβολικόν επίπεδον, καί τήν προέκτασιν τοϋ κορυ-
φαίου, τό δέ άνω μέρος της γραμμής τοϋ εδάφους παριστά τό κορυφαΐον
προβσλικόν έπίπεδον καί τήν προέκτασιν Ίτοϋ οριζοντίου.

1 ϊ. . Άπόστασις ενός σημείου έκ των προβολικών έπιπέδων.—
Ή άπόστασις ενός σημείου τοϋ διαστήματος άφ' ενός των προβολικών
έπιπέδων μετρείται διά της αποστάσεως της προβολής τής εν τφ έτέρω
προβολικώ επιπέδω ευρισκομένης από τής γραμμής τοϋ εδάφους.

(Σχ. 5). Έστω Α σημεΐον τι τοϋ διαστήματος καί α,α' αί προ-
βολαί του* εάν έκ τών σημ,είων α καί α' άξωμεν καθέτους εις τήν
γραμ,μήν τοϋ εδάφους αύται θά συναντηθώσι εις τό αυτό σημεΐον ο επί
τής γραμ,μής τοϋ εδάφους, τό δέ σχηματιζόμενον σχήμα Αα'οα είναι
εν όρθογώνιον καί θά εχωμεν Αα=α'θ ήτοι, οτι ή άπόστασις τοϋ ση-
μείου Α έκ τοϋ οριζοντίου προβολικού επιπέδου Ίσοϋταί με τήν άπό-
στασίν τής κορυφαίας του προβολής από τής γραμμής τοϋ εδάφους καί
Α' α—αο ή'τοι, οτι ή άπόστασις τοϋ σημ,είου Α έκ τοϋ κορυφαίου προ-
βολικού επιπέδου ισούται μέ τήν άπόστασιν τής οριζοντίου του προβο-
λής α άπό τής γραμμής τοϋ εδάφους.

, 1 Κατά συνθήκην εις τήν Περιγραφικήν Γεωμετρίαν αί μεν όρι-
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ζόντια ι προβολαι τών σημείων σημειοΰνται δ».' άτονων γραμμάτων αί δέ
κορυφαία», διά τονισμένων γραμμ,άτων.

13· Όταν εν σημεΐον Α ευρίσκεται επί τοΰ οριζοντίου προβολικού
επιπέδου (τ/. 8) τότε ή μέν οριζόντιος προβολή του είναι αυτό τοΰτο
τό σημεΐον Α, ή δέ κορυφαία του προβολή α' θα είναι έπ*. της γραμ-
μής τοΰ έδάφους. Τό (σχ. 9) παριστά τό σχέδιον ενός σημείου κειμέ-
νου επί τοΰ οριζοντίου προβολικοΰ έπιπέδου.

1 Όταν εν σημεΐον Α (σχ. 10) ευρίσκεται επί τοΰ κορυφαίου
προβολικοΰ έπιπέδου τότε ή μέν κορυφαία του προβολή είναι αυτό τοΰτο
τό σημεΐον Α, ή δέ οριζόντιος προβολή α έπί της γραμμ,ής τοΰ έδά-
φους. Τό (σχ. 11) παριστά τό σχέδιον ενός σημείου κειμ,ένου έπί τοΰ
κορυφαίου προβολικοΰ έπιπέδου. , ,

1 £>. Όταν έν σημ,εΐον ευρίσκεται έπί της γραμ,μης του εδάφους
τότε άμφότεραι αί προβολαι τοΰ σημείου τούτου είναι αυτό τό σηα,εΐον.
Τό (σχ. 12) παριστά τό σχέδιον σημείου κειμ,ένου έπί της γραμμής τοΰ
έδάφους.

1. 6- Συνθηκαι αναφερόμενα ι εις τήν χάραζιν τών σχεδίων.— %
(Σχ. Α) Αι δοθεΐσαι εύθεΐαι ή καμπύλαι ζητήματος τίνος χαράσσονται
διά συνεχών "γραμμών (α), δταν ευρίσκονται ποό πάσης επιφανείας, άλ-
λως τε δι' έσπγμένων γράμμ.ών (β). Αί γραμ,μαί της κατασκευής χαράσ-
σονται διά διακεκομ.μένων γραμμών (γ), αί δέ βοηθητικαί διά διακεκομ.-*
μ,ενων μετά στιγμών. ·

^ ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ II. .

ΠΕΡΙ ΕΥΘΕΙΑΣ

1 Τ. Προβολαι τηζ ευθείας.—Καλείται προβολή μιας ευθείας έφ*
ενός έπιπέδου ή γραμμή ήτις ενώνει άπάσας τάς προβολάς τών διαφόρων
σημείων της ευθείας ταύτης έπί τοΰ επιπέδου.

Έστω ή ευθεία ΑΒ (σχ.13) και τό έπίπεδον ΜΝ καταβιβάζομ,εν εκ
τών διαφόρων σημείων της ΑΒ καθέτους τω έπιπέδφ ΜΝ, ή γραμ,μ,ή '
αβ ήτις διέρχεται διά τών προβολών τών διαφόρων τούτων σηι/,είων της
ΑΒ είναι ή προβολή της ΑΒ ήτις είναι ευθεία γραμ,μή .·

Τό σύνολον τών καθέτων τούτων γραμμών σχημ,ατίζει εν έπίπεδον
οπερ είναι κάθετον εις τό έπίπεδονΜΝ και δπερ προβάλλον έπίπεδον κα-
λείται* ή αβ είναι ή τομ,ή τοΰ έπιπέδου τούτου μ,ετά τοΰ ΜΝ.

Διά νά προσδιορίσωμ.εν τήν προβολήν της ΑΒ αρκεί νά λάβωμ,εν τάς
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προβολάς τών άκρων Α καί Β,α καί β' καί νά ένώσωμεν ταϋτα διά
τής ευθείας α (5.

1 Μία προβολή μιας ευθείας δεν αρκεί διά νά προσδιοριστή ακρι-
βώς τήν θέσιν τής ευθείας του διαστήματος,καθόσον εάν λάβωμεν τήν αβ
επί τοϋ έπιπέδου ΜΝ (σχ. 14) ώ: προβολήν ευθείας τινός τοϋ διαστήμα-
τος* ή ο 6 ιυιάς δίδει τήν εννοιαν τοϋ υψουμένου επιπέδου καθέτως διά
τής αβ επί τοϋ επιπέδου ΜΝ' επί τοϋ επιπέδου δε τούτου ΑΒαβ δύ-
νανται νά χαραχθώσιν άπειραι εύθεΐαι τών οποίων αί προβολαί των επί
τοϋ ΜΝ είναι ή αβ.

1 Ο. Διά νά προσδιορισθώ μία εύθεΐα διά τών προβολών της προ-
βάλλομ.εν ταύτην έπ' αμφοτέρων τών προβολικών έπιπέδων. Έστω ή εύ-
θεΐα (σχ. 15) ΑΒ. Διά νά λάβωμεν τήν όριζόντιον προβολήν της, εύρί-
σκομεν τας οριζοντίους προβολάς τών άκρων της Α καί Β αιτινες είναι
τά α καί β και ένώνομεν ταύτα διά της αβ. Ομοίως δ'.ά νά λάβωμεν
τήν κορυφαίαν της προβολήν εύρίσκομεν τάς κορυφαίας προβολάς τών αυ-
τών σημείων αί'τινες είναι τά α' καί β' καί ένώνομεν ταϋτα δ'.ά τής
α'6 . αβ,α'β' είναι λοιπόν αί προβολαί τής ευθείας ΑΒ* δοθέντων
τούτων ή εύθεΐα τοϋ διαστήματος είναι προσδιορισμένη διότι εάν φαντα-
σθώμεν τά κάθετα επίπεδα επί τών προβολικών τά δ'.ερχόμενα δ'.ά τών
γραμ,μών τούτων αβ καί α' β' , ταϋτα τεμνόμενα θά μας δόσωσι τήν θέ-
σίν τής εύθείας εις τό διάστημα. Τό (σχ.16) παριστά τό σχέδιον μιας εύ-
θείας οιασδήποτε εις τό διάστημα.

!20. Προβολαί εύθείας παραλλήλου τοϋ οριζοντίου. — Όταν
μία εύθεΐα είναι παράλληλος τοϋ οριζοντίου προβολικού επιπέδου τότε ή
μεν οριζόντιος προβολή της είναι παράλληλος ποός ταύτην ή οέ κορυφαία
προβολή της παράλληλος τής γραμμής τοϋ εδάφους.

Έστω ή εύθεΐα ΑΒ (σχ.17) παράλληλος τοϋ οριζοντίου αί προβο-
λαί ταύτης είναι αί αβ,α'β'. Επειδή ή εύθεΐα ΑΒ εΐνα\ παράλληλος
τοϋ οριζοντίου αί- προβάλλουσα·. Αα καί Ββ είναι ι σαι, επομένως τό
σχήμα ΑΒαβ είναι όρθογώνιον καί ή αβ ίση καί παράλληλος τής ΑΒ.
Επειδή αί προβάλλουσα». Αα καί Ββ είναι Γσαι καί αί εύθεΐαι α' ο καί
6'φ Βχ είναι Γσαι καί επομένως ή α'β' θα είναι παράλληλος τής γραμ-
μής τοϋ εδάφους.

Τό (σχν' 18) παριστά τό σχέδιον μιας εύθείας παραλλήλου τοϋ ορι-
ζοντίου προβολικού-επιπέδου.

2 1» ΙΙροδολαι ευθείας παραλλήλου τοΰ κορυφαίου.— Όταν
μία εύθεΐα είναι παράλληλος προς τό κορυφαΐον προβολικόν τότε ή μεν
κορυφαία τηί προβολή είναι παράλληλος προς ταύτην ή δέ οριζόντιος,
προβολή της παράλληλος τής γραμμής τοϋ εδάφους.

Έστω ή ευθεία ΑΒ (σχ. 19) παράλληλος τοϋ κορυφαίου* αί προ-
βολαί της είναι αβ,α'β'. Επειδή ή εύθεΐα ΑΒ είναι παράλληλος τοϋ



κορυφαίου αί προβάλουσαι Αα' και Ββ' είναι, Γσαι επομένως τό σχήμα
ΑΒ α' β' είναι ορθογώνιο ν και ή α' £5' ίση και παράλληλος της ΑΒ.
Επειδή αί προβάλουσαι Αα' καίΒβ' είναι ίσαι και αί εύθεΐαι αο και βφ
θα είναι Γσαι επομένως ή αβ παράλληλος της γραμμής του έδάφους.

Τό (σχ. 20) παριστά τό σχέδιον μιας ευθείας παραλλήλου τοΰ κο-
ρυφαίου προβολικοΰ έπιπέδου.

Έκ τών ανωτέρω συνάγωμεν δτι δταν μία εύθεΓα είναι πα-
ράλληλος προς έν τών προβολικών τότε ή ευθεία αυτη έπί τοΰ επι-
πέδου τούτου προβάλλεται μέ τό αληθές της μέγεθος.

^3. Προβολαι ευθείας παραλλήλου της γραμμής τοΰ έδά-
φους.— Όταν μία εύθεΐα είναι παράλληλος της γραμμής τοΰ έδάφους
αί προβολαι ταύτης είναι παράλληλοι της γραμμής τοΰ έδάφους.

Έστω ή εύθεΐα ΑΒ (σχ. 21) αράλληλος της γραμμής τοΰ εοά-
φους τουτέστιν παράλληλος εις άμφότερα τά προβολικά* αί προβολαι
της είναι αί αβ,α'β'. Επειδή ή ΑΒ είναι παράλληλος πρός τά προ-
βολικά εκάστη προβολή θά είναι Γση μέ τήν εύθεΐαν τοΰ διαστήματος η
δέ ετέρα παράλληλος της γραμμής τοΰ έδάφους άρα άμφότεραι θά είναι
παράλληλοι της γραμμής τοΰ εδάφους-

Προβολαι ευθείας καθέτου ε'ις τό όριζόντιον. — Όταν
μία εύθεΐα είναι κάθετος εις τό όριζόντιον τότε ή μέν οριζόντιος προ-
βολή της είναι εν σηαεΐον ή δέ κορυφαία της κάθετος εις τήν γραμμήν
τοΰ εδάφους.

Έστω ή κατακόρυφος ΑΒ (σχ. 23) ή οριζόντιος προβολή της είναι
τό σημεΐον αβ ή δέ κορυφαία της ή α ό' . Επειδή ή ΑΒ είναι κατα-
κόρυφος δλαι αί προβολαι τών σημείων της συμπίπτουσι εις τόν πόδα
της καθέτου Βα.

Επειδή ή ΑΒ είναι κατακόρυφος τό προβάλλον ταύτην έπί τοΰ κο-_
ρυφαίου είναι κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έδάφους επομένως ή κορυ-
φαία της προβολή θά είναι Γση πρός ταύτην και κάθετος εις τήν γραμ-
μήν τοΰ έδάφους· · .

Τό (σχ. 24) παριστά τό σχέδιον ευθείας καθέτου εις τό όριζόντιον.

[\ρο6ο\ο\ εύθείας καθέτου εις τό κορυφαΐον. — Όταν ,
μία εύθεΐα είναι κάθετος εις τό κορυφαΐον προβολικόν έπίπεδον τότε ή
μέν κορυφαία της προβολή είναι έν σημεΐον ή δέ οριζόντιος προβολή της
κάθετος εις τήν γραμμήν τοΰ έοάφους.

Έστω ή εύθεΐα ΑΒ κάθετος εις τό κορυφαΐον (σχ. 25) ή κορυφαία,
προβολή τοΰ Α ώ: και τοΰ Β είναι ό ποΰς της καθέτου Βα' επομένως
ή κορυφαία της προβολή είναι τό σημεΐον α'β'. Επειδή ή ΑΒ είναι
κάθετος εις τό κορυφαΐον τό δέ προβάλλον έπίπεδον έπί του οριζοντίου
ταύτην είναι κατακόρυφον θά είναι κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έδά-



φους έπομ,ένως καί ή οριζόντιος προβολή τής ΑΒ θα είναι Γιση προς ταύ-
την *αΙ κάθετος εις τήν γραμμήν τοϋ εδάφους.

Τό (σχ. 26) παριστά τό σχέδιον εύθείας καθέτου εις τό κορυφαΐον.
Προβολαί εύθείας κειμένης έπι τοΰ οριζοντίου.— Ό-
ταν μία εύθεΐα κείται επί τοϋ οριζοντίου προβολικού έπιπέδου ή μεν ορι-
ζόντιος προβολή της είναι αύτή ή εύθεΐα ή δέ κορυφαία της προβολή είναι
επί τής γραμμής τοϋ εδάφους.

Έστω ή ΑΒ (σχ. 27) κειμένη επί τοϋ οριζοντίου ή οριζόντιος προ-
βολή της είναι ή ΑΒ, ή δέ κορυφαία της προβολή ή α' β' επί τής γραμ-
μής τοΰ έδάφους. .

Τό (σχ. 28) παριστά τό σχέδιον εύθείας κειμένης επί τοΰ οριζον-
τίου.

ΙΙροβολαι ευθείας κειμένης έπι τοΰ κορυφαίου.— Όταν
α.ία εύθεΐα κεΐταί επί τοϋ κορυφαίου προβολικού επιπέδου ή μεν κορυ-
φαία της προβολή είναι αύτή ή εύθεΐα ή δέ οριζόντιος προβολή της επί
•της γραμμής τοϋ έδάφους.

Έστω ή ΑΒ (σχ, 29) εν- του κορυφαίου π ροβολικοΰ' ή κορυφαία
της προβολή είναι ή ΑΒ, ή δέ οριζόντιος προβολή ή αβ επί τής γραμ-
|/.ής τοϋ έδάφους.

Τό (σχ. 30) παριστά τό σχέδιον εύθείας κειμένης επί τοϋ κορυφαίου
προβολικού.

Προβολαί .ευθείας ητις έχει τά άκρα της έπι των προ-
βολικών;— Έστω ή εύθεΐα ΑΒ (σχ. 31) τοϋ διαστήματος ήτις εχει
τό μεν άκρον της Α επί τοϋ κορυφαίου προβολικού τό δέ έτερον άκρον της
ίΒ επί τοϋ οριζοντίου προβολικού* ή κορυφαία προβολή τοΰ σημείου Α
είναι .αυτό τούτον τό στ,μείον ή δέ οριζόντιος προβολή του είναι τό α
επί τής γραμμής τοϋ εδάφους, Ή οριζόντιος προβολή τοϋ σημείου Β εί-
ναι αυτό τούτο, ή δέ κορυφαία του προβολή τό σημεΐον β' επί τής γραμ-
■ ρ,ής τοϋ εδάφους* επομένως αί προβολαί τής ΑΒ είναι αΒ,Αβ' .

Τό (σχ. 32) παριστά τό σχέδιον εύθείας ής τά άκρα είναι επί τών
-προβολικών.

Τά σημ.εΐα Α καί Β ένθα ή εύθεΐα συναντα τα π ροβολικά καλούνται
-περάσμ.ατα της εύθείας καί το.μεν Α κορυφαΐον πέρασμα τό δέ Β όριζόν-
-τιον πέρασμα.

"- - · ■.····" ; ·ν : »

Πρόβληρ.α -1. /

-Δίδεται μία εύθεΐα διά τών προβολών της νά εύρεθώσι τά
-πεοάσμ.ατά της.

Έστω ή εύθεΐα αβ ,α'β' (σχ. 33), διά νά προσδιορίσωμεν τό κο-
-ρυφαΐον πέρασμα προεκτείνομεν τήν όριζόντιον προβολήν αβ μέχρις οτου
'-συναντήστ| τήν γραμμήν τοΰ έδάφους τό σημεΐον τοΰτο είναι ή όριζόν-



δ

τιος προβολή τοΰ κορυφαίου περάσματος" είτα διά του σημείου τούτου Χ
υψοΰμ,εν κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έδάφους και προεκ,τείνομ,εν τήν κο.-
ρυφαίαν προβολήν α' 6' μέχρις δτου συνάντηση τήν κάθετον. ταύτην τό
σημεΐον Ιν είναι τό κορυφαΐον πέρασμ.α. Πρός εΰρεσιν τοΰ όριζοντίρυ πε-
ράσματος προεκτείνομεν τήν κορυφαίαν προβολήν α'β' μ.έχρις δτου συ-
νάντηση τήν γραμμήν τοΰ έδάφους, τό σημ,εΐον τοΰτο είναι ή κορυφαία
προβολή τοΰ οριζοντίου περάσματος, είτα διά τοΰ σημείου τούτου ο'
φέρομ,εν κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έδάφους και προεκτείνομ,εν τήν ό--
ριζόντιον προβολήν αβ μ,έχρις δτου συνάντηση τήν κάθετον ταύτην τα
σημεΐον τοΰτο ο είναι τό όριζόντιον πέρασμ,α.

Πρόβλημ,α 2.

3θ. Δίδονται αί προβολαι μιας ευθείας νά, εύρεθη τό αληθές· της
μ.έγεθος. *

Ιον. Έστω ή εύθεΐα αβ,α'β' (σχ. 35). Γνωρίζομεν-δτι. ή εύθεΐαι·
τοΰ δίαστήμ,ατος ΑΒ ευρίσκεται εις τήν τομ,ήν τών δύο προβαλλόντων
επιπέδων αβΑΒ και α'β'ΑΒ (σχ. 34).

"Ας λάβίομεν τό προβάλον έπίπεδον αβΑΒ π. χ. ή κορυφαία προ-
βολή της ευθείας μας έπιτρέπει νά εϋρωμεν τάς προβαλούσας Α α και Β6-
καθόσον είναι Γσαι πρός τάς α'Ο και β' φ-

Έρκεΐ λοιπόν πρός εύοεσιν τοΰ άληθοΰς μ,εγέθους της δοθείσης ευ-
θείας διά τών προβολών της αβ,α'β' (σχ.35) νά φέρωμ,εν καθέτους πρός
τήν όριζόντιον προβολήν αβ έκ τών σημείων α και β και νά λάβωμεν
ταύτας τήν μέν αΑ4 ισην πρός τήν Α' Ο τήν δέ βΒ4 Γσην πρός τήν 6' φ
ή εύθεΐα Α4Β4 είναι τό αληθές μέγεθος της δοθείσης ευθείας.

2ον. Έστω ή εύθεΐα αβ,α'β' (σχ. 36) ής τά άκρα είναι έπί τών
προβολικών* έκ τοΰ σημ,είου β φέρομ,εν μίαν κάθετον πρός τήν αβ ή ν
λαμ,βάνομεν Γσην πρός τήν 6β' και ένώνομ.εν τό α μέ. τό Β4 ή ευθεία·
αΒ4 είναι τό αληθές μ.έγεθςς'τής δοθείσης ευθείας.

ΚΕΦΛΛΑΙΟΝ III, ;;

ΠΕΡΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ.

3 1.. Πσρσστασίζ τοΰ έπιπέδου.— Δοθέντος έπιπέδου τινός - Μ
λααβάνοαεν τάς τοα.άς τούτου α,ετά τών ποοβολικών επιπέδων* αί τομ,αΐ.

I I ' I ν ι - ι ι

αύται ΑΒ καΐ,ΒΔ ονομάζονται ίχνη τοΰ έπιπέδου, και τό μ.έν έπι τοΰ
οριζοντίου κείμενον όριζόντιον Γχνος τό δέ επί τοΰ. κορυφαίου κορυφαίοι



'ίχνος (σχ. 37)-. Εις τήν Περιγραφικήν Γεωμετρίαν εν .έπίπεδον παρίστα-
ται γενικώς διά, τών ιχνών του.

Ή τομή τών δύο προβολικών έπιπέδων μετά τοϋ δοθέντος είναι εν
σημεΐον εύρισκόμε-ν ον έπΓτής γραμμής τοϋ έδάφους* πρέπει λοιπόν τά·.
ιχνη ενός έπιπέδου νά τέμνονται, εις έν καί τό αύτό σημεΐον τής γραμ-
μής τοϋ έδάφους.

Τό (σχ. 38) παριστά τό σχέδιον ενός έπιπέδου οίουοήποτε.

33. Παράστασις έπιπέδου παραλλήλου τοϋ οριζοντίου. — Ό-
ταν τό έπίπεδον Μ είναι όριζόντιον τότε όοιζόντιον ίχνος οέν υπάρχει
διότι δεν συναντά τό όριζόντιον προβολικόν, τό δέ κορυοαΐον του ί/νος
ΑΒ είναι παράλληλον τής γραμμής τοϋ έδάφους (σχ. 39).

Τό (σχ. 40) παρίστατο σχέδιον ενός έπιπέδου οριζοντίου.

33. Παράστασις έπιπέδου παραλλήλου τοϋ κορυφαίου. — Ό-
ταν τό έπίπεδον Μ (σχ. 41) είναι παράλληλον τοϋ κορυφαίου, κοουφαΐον-
ιχνος δέν υπάρχει, τό δέ όριζόντιον του Γχνος ΑΒ είναι παράλληλον τής
γραμμής τοϋ έδάφους.

Τό (σχ. 42) παριστά τό σχέδιον έπιπέδου παραλλήλου τοϋ κορυ-
φαίου. ' - -

3-4. Παράστασίζ έπιπέδου παραλλήλου της γραμμής τοϋ έδά—
φους.— Όταν τό έπίπεδον Μ είναι παράλληλον τής γραμμής τοϋ έ-
δάφους τότε δέν θά τμήστ) ταύτην έποαένως ούτε τά ιχνη του ΑΒ και
ΖΔ θά συναντώσι ταύτην άρα θα είναι παράλληλα τής γραμμής τοϋ έδά—
φους (σχ. 43).

Τό (σχ. 44) παριστά τό σχέδιον έπιπέδου παραλλήλου τής γραμμής,
τοΰ έδάφους.

3^. Παράστασις έπιπέδου διερχομένου διά της γραμμής τοΰ.
έδάφους.— "Οταν τό έπίπεδον Μ (σχ. 45) διέρχηται δ'.ά τής γραμμής
τοϋ έδάφους τότε αμφότερα τά ιχνη του ευρίσκονται επί τής γραμμής
τοϋ έδάφους καί επειδή διά ταύτης διέρχονται άπειρα έπίπεδα διά νά εί-
ναι προσδιορισμένη ή θέσις τοϋ έπιπέδου λαμβάνομεν τάς προβολάς ενός
σημείου του Δ.

Τό (σχ. 46) παρίστατο σχέδιον έ'νος έπιπέδου διερχ.μένου διά τής
γραμμής τοϋ έδάφους.

36. Παράστασις έπιπέδου καθέτου εις το όριζόντιον.— Ό-
ταν τό έπίπεδον Μ(σχ.47) είναι κάθετον εις τό όοιζόντςον τότε τό μεν
όριζόντιον του ίχνος ΑΒ είναι μ.ία γραμμή πλαγία ως πρός τήν γραμμήν
τοϋ έδάφους τό δέ κορυφαΐον του Γχνος ΒΔ είναι κάθετον εις τήν γραμ-
μήν του έδά ©ους.

Τό (σχ. 48) παριστά τό σχέδιον ενός έπιπέδου καθέτου εις τό όρι-
ζόντιον.
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3^· Παράοτασις έπιπέδου καθέτου εις τό κορυφαΐον. —Όταν
τό έπίπεδον Μ (σχ. 49) είναι κάθετον εις τό κορυφαΐον τότε τό μέν κο-
ρυφαΐον του ίχνος ΔΒ είναι μία γραμμή πλαγία ώς πρός τήν γραμμήν
τοΰ έδάφους τό δέ όριζόντιον του ίχνος ΑΒ είναι κάθετον εις τήν γραμ-
μήν τοΰ έδάφους. \

Τό (σχ. 50) παριστά τό σχέδιον ενός έπιπέδου καθέτου εις τό κο-
ρυφαΐον.

38. Παράστασις έπιπέδου καθέτου εις τήν γραμμήν του έ-
'-δάφους.— Όταν ενα έπίπεδον είναι κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έ-
δάφους τούτέστι κάθετον εις αμφότερα τά προβολικά τότε άμφότερα τά
ιχνη του είναι κάθετα εις τήν γραμγήν τοΰ έδάφους.

Το(σχ. 51 )παριστά έν έπίπεδον κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έδάφους.

39. Όταν μία εύθεΐα ευρίσκεται έφ* ένοςέπιπεδου τότε τά περά-
σμ.ατα τής ευθείας ευρίσκονται επί τών ιχνών τοΰ έπιπέδου.

Τό (σχ. 52) παρςστά τό σχέδιον μιας ευθείας αβ,α' β' κειμένης
έπί τοΰ έπιπέδου ΑΒΔ.

40. Όταν μία εύθεΐα κείται έφ' ενός έπιπέδου και είναι οριζόν-
τιος τότε το κορυφαΐον της πέρασμ,α είναι έπί τοΰ κορυφαίου ίχνους τοΰ
έπιπέδου* έπειδή όριζόντιον πέρασμα ή εύθεΐα δέν εχει ώς ούσα παράλ-
ληλος τοΰ οριζοντίου έπεται δτι και ή οριζόντιος προβολή της δέν θα
συναντά τό όριζόντιον Γχνος τοΰ έπιπέδου επομένως θά είναι παράλληλος
πρός τοΰτο.

Τό (σχ. 53) παριστά τό σχέδιον τής ευθείας αβ,α'β' παραλλή-
λου τοΰ οριζοντίου και κειμένης έπί τοΰ έπιπέδου ΑΒΔ.

1 · Όταν μία εύθεΐα κείται έφ' ενός έπιπέδου και είναι παράλ-
ληλος τοΰ κορυφαίου προβολικοΰ τότε τό μ,έν όριζόντιον της πέρασμα
-ευρίσκεται „έπί τοΰ οριζοντίου ίχνους τοΰ έπιπέδου ή δέ κορυφαία της
προβολή είναι παράλληλος τοΰ κορυφαίου Γχνον. τοΰ επιπέδου.

Τό (σχ. 54) παριστά τό σχέδιον τής ευθείας αβ,α'β' παραλλήλου
τοΰ κορυφαίου και κειμ.ένης έπί τ«ΰ έπιπέο·:υ αΒΔ.

Όταν δύο εύθεΐαι τέανωνται αί προβολαι τοΰ σημείου τής
τομής των ευρίσκονται έπί μιας και τής αύτής καθέτου προς τήν γραμ-
μ.ήν τοΰ έδάφους.

Τό (σχ. 55) παριστά τάς ποοβολάς δύο ευθειών τεμνομένων.

«£3· Όταν δύο εύθεΐαι είναι παοάλληλοι και αί προβολαι των είναι
"παράλληλοι.

Τό (σχ. 56) παριστά προβολάς ευθειών παραλλήλων.
Πρόβλημα 3 (σχ. 56 δίς). -

'-Νά προσδίορισθώσι τά ίχνη τοΰ έπ.πέδου τοΰ διερχομενου δια
-δύο εύθειών τεμνομένων. \



"Έστωσαν αί εύθεΐαι αβ,α'β' καί γδ,γ'δ' προσδιορίζομεν τά ορι-
ζόντια περάσματα τών ευθειών τούτων είναι δέ ταϋτα τά Ο καί Ο4 έ-
-πειδή ταύτα ευρίσκονται επί τοϋ οριζοντίου ίχνους τοΰ- έπιπέδου φέρο-
μεν τήν ευθείαν ΟΟ4 ήτις είναι τό όριζόντιον ίχνος τοϋ ζητουρ.ένου έπι-
-πέδου. Τό κορυφαΐον ίχνος τοϋ ζητουμένου έπιπέδου θά διέλθει διά τών
^κορυφαίων περασμάτων Κ καί Κ4 τών δοθέντων εύθειών.

Τό όριζόντ ιον ίχνος ώς καί τό κορυφαΐον πρέπει νά συναντώνται εις
τό αύτό σημεΐον τής γραμμής τοϋ έδάφους.

Πρόβλημα 4 (σχ. 57).

Νά ευρεθτ) ή τομή δύο έπιπέδων.

Έστωσαν τά επίπεδα ΑΒΜ καί ΔΗΖ. Τό σημεΐον Κ τομή τών
"κορυφαίων ιχνών τών δοθέντων έπιπέδων άνήκει εις αμφότερα τά έπί-
-πεδα καί επειδή είναι επί τοϋ κορυφαίου προβολικοϋ είναι τό κορυφαΐον
πέρασμα τής ζητούμενης τομής τοϋ όποιου ή οριζόντιος προβολή είναι
τό κ. Τό σημεΐον Ο τομή τών οριζοντίων ιχνών άνήκει εις αμφότερα
τά επίπεδα καί έπειδή ευρίσκεται εις τό όριζόντιον προβολικόν είναι τό
•όριζόντιον πέρασμα τής ζητούμενης τομής, ή κορυφαία του προβολή εί-
ναι τό ο'* έπομ,ένως αί προβολαί τής ζητουμένης τομής είναι οκ,ο' Κ.

Γωνία ^ιιας ενθείας ^ιετα τών προβολικών επιπέδων.

46. Γωνία εύθείας μεθ' ένός έπιπέδου είναι ή γωνία ην σχημα-
τίζει ή εύθεΐα μετά τής προβολής της έπι τοϋ έπιπέδου τούτου. Ούτω
-ή γωνία ήν κάμνει ή εύθεΐα ΑΒ μετά τοϋ έπιπέδου ΜΝ (σχ. 58) είναι
ή γωνία Βαβ.

. Ή εύθεΐα είναι παράλληλος προς το όριζόντιον προβο-

.λΐκόν. — Έστω ή εύθεΐα .ΑΒ (σχ. 59) παράλληλος προς τό όριζόντιον
προβολικόν καί συναντά τό κορυφαΐον εις τό σημεΐον Β. Ή οριζόντιος
προβολή της βα θά τέμνη τήν γραμμήν τοϋ έδάφους εις β" ή κορυφαία
της προβολή Βα' είναι παράλληλος τής γραμμής τοϋ έδάφους. Ή εύ-
'Φεΐα ΑΒ δεν σχηματίζει ούδεμίαν γωνίαν μετά τοϋ οριζοντίου προβο-
λικού καθόσον δέν συναντά τοΰτο, μετά τοϋ κορυφαίου σχηματίζει γω-
νίαν καί είναι ή ΑΒα ήτις είναι ιση μέ τήν Εβα" επομένως οταν
μ,ία εύθεΐα είναι παράλληλος τοϋ οριζοντίου ή γωνία ήν σχηματίζει ή
•οριζόντιος προβολή της μετά τής γραμμής τοΰ έδάφους είναι Γση προς
τήν γωνίαν ή ν σχηματίζει ή εύθεΐα τοϋ διαστήματος μετά τοΰ κορυ-
φαίου προβολικού εις τό σχέδιον (σχ. 60) ή γωνία αύτη είναι ή Εβα.

Ή εύθεΐα είναι παράλληλος προς τό κορυφαΐον προ-
βολικόν.—Έστω ή εύθεΐα ΑΒ παράλ7,ηλος τοΰ κορυφαίου (σχ. 61)
αί προβολαί της είναι αΒ, α'β'. ή γωνία α' β'Ε είναι ίση μέ τήν γω-
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νίαν ΑΒα ην ποιεί αύτη μετά του οριζοντίου" επομένως δταν μία ευ-
θεία είναι παράλληλος προς τό 'κορυφαΐον προβολικόν ή γωνία ην σχη-
ματίζει ή κορυφαία της προβολή μετά της γραμμής τοϋ εδάφους ειναν
ιση προς την γωνίαν ην σχηματίζει, ή εύθεΐα μετά του οριζοντίου προ-
βολικού. Εις τό σχέδιον (σχ. 62) ή γωνία αυτη είναι ή α'β'Ε.

49. Ή ευθεία είναι μία οιαδήποτε. — Έστω ή ευθεία ΑΒ
(σχ. 62) ή γωνία ην ποιεί ι/,ετά τοϋ οριζοντίου προβολικού είναι η
ΒΑβ αλλ' αυτη είναι μία γωνία ενός ορθογωνίου τριγώνου ΒΑβ τοϋ-
οποίου είναι γνωσταί αί δύο κάθετοι πλευραι ή οριζόντιος προβολή Αβ
της ευθείας και ή προβάλλουσα Ββ τό κορυφαΐον πέρασμα της ευθείας
επί τοϋ οριζοντίου επομένως δύναται να. κατασκευασθώ) τό τρίγωνον
τοΰτο. Ή γωνία ην ποιεΐ ή ευθεία ΑΒ μετά τοϋ κορυφαίου είναι ή
γωνία ΑΒα' τοΰ ορθογωνίου τριγώνου ΑΒά' τοϋ οποίου είναι γνω-
σται αί δύο κάθετοι πλευρά! ή Βα' κορυφαία προβολή της ευθείας και
ή Αα' ή προβάλλουσα τό όριζόντιον πέρασμα επί τοϋ κορυφαίου* επο-
μένως δύναται νά κατασκευασθη.

Έστω λοιπόν δτι εδόθη ή εύθεΐα δια των προβολών της αβ,α' 6/
(σχ. 63) δια νά προσδιορίσωμεν την γωνίαν ην ποιεί ή εύθεΐα μετά
τοϋ οριζοντίου λαμβάνομεν ευ μήκος επί της γραμμής τοΰ εδάφους έκ
τοΰ β τό βΑ, ί'σον προς την ο β και ένώνομεν τό Α4 με τό β' ή γω-
νία β' Α4β είναι ή ζητούμενη* δια νά προσδιορίσωμεν την γωνίαν ην
ποιεΐ ή ευθεία μετά τοΰ κορυφαίου λαμβάνομεν το μήκος α' Β4 ισον
πρός τό β'α' και ένώνομεν-τό Β{ με τό α ή γωνία αΒ^' είναι ή
ζητούμενη.

Γωνίαι δνο ευθειών.

ΚΟ.Αΐ δύο πλευραι της γωνίας είναι παράλληλοι προς τδ κο-
ρυφαΤον προβολικόν. Έστω ή γωνία Α. \σχ. 64) αυτη προσβάλλε-
ται επί μεν τοϋ οριζοντίου προβολικού επιπέδου επί τοϋ ίχνους της βγ »
δπερ είναι παράλληλον της γραμμής τοϋ εδάφους επί δε τοϋ κορυφαίου εις
6'α'γ' με τό αληθές της μέγεθος.

Τό (σχ. 65) παριστά τό σχέδιον τής γωνίας ταύτης και ή γωνία
β' α' γ' είναι ιση μέ την γωνίαν των δύο ευθειών τοΰ διαστήματος.

$$ 1 · Έάν αί πλευραι τής γωνίας είναι παράλληλοι πρός τό όριζόν-
τιον τότε ή γωνία ην σχηματίζωσι αί όριζόντιαι προβολαί τών πλευρών·
είναι Γση μέ την γωνίαν τοΰ διαστήματος. ς

Τό (σχ. 66) παριστά προβολάς μιας γωνίας ήτις εχει τάς πλευράε
της παραλ'λήλους τοΰ οριζοντίου προβολικού ή γωνία βαγ είναι ιση μ
την γωνίαν τοΰ διαστήματος.

Αί πλευραι της γωνίας είναι πλάγιαι ως προς τά προβο-
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Λικά.—*Έστω ή γωνία Α (σχ.. 67) τής όποιας αί πλευραί είναι πλά-
για*. ως προς τά προβολικά καί τών όποιων τά οριζόντια περάσματα εί-
ναι τό β καί γ εστω ^γ τό όριζόντιον ίχνος τοϋ επιπέδου τής γωνίας,
.βαγ είναι ή οριζόντιος προβολή τής γωνίας καί β' α' γ' ή κορυφαία προ-
βολή τής γωνίας. Έκ. τοϋ σημείου Α φέρομεν μίαν κάθετον εις τό ίχνος
'βγ τήν Αο, ή οριζόντιο, προβολή ταύτης είναι ή αο κάθετος πρός τό
-ίχνος βγ. ΚατακλίΛομεν τήν γωνίαν βΑγ έπι τοϋ οριζοντίου προβολι-
κού έπιπέόου ή κορυφή Α τής δοθείσης γωνίας κατά τήν κατάκλισιν θά
έξακολουθή νά ευρίσκεται πάντοτε επί τής οΑ ήτις θά μένη κάθετος επί
τής β γ άρα θά κατοκλιθή έπι τής οα καί εις άπόστασιν έκ τοϋ Ο ίση
προ-, τήν οΑ, Α! είναι .λοιπόν ή κατάκλισις τοΰ Α καί ή γωνία βΑ,γ
είναι Γση πρός τήν βΑΓ. Ή πλευρά Αο δύναται νά κατασκευασθώ διότι
είναι ύπρτείνουσα τοΰ ορθογωνίου τριγώνου τοΰ οποίου είναι γνωσταί αί
ούο κάθετοι πλευραί ή οα, καί Αα ήτις είναι Γση πρός τήν α' φ άπό-
•στασιν τής κορυφαίας προβολής τοΰ Α έκ τής γραμμής τοΰ έδάφους.

Έστωσαν αί προβολαί βαγ, β'α'γ' μιας γωνίας (σχ. 68) φέρομεν
τό όριζόντιον ίχνος βγ τής γωνίας ταύτης καί έκ τοΰ α φέρομεν τήν
κάθετον αο επί τής βγ λαμβάνομεν επί τής γραμμής τοϋ έδάφους τό
μήκος φ·*» Γσον πρός τήν αο καί ένώνομεν τό δ μέ τό α' ή α' δ είναι
•Γσην πρός τήν άπόστασιν τής κορυφής Α από τοϋ οριζοντίου ίχνους τής
γωνίας λαμβάνομ,εν τήν οΑ^ Γση τή α'δ καί τό σημεΐον Α{ είναι ή
κατάκλισις τοΰ Α ή, δέ γωνία βΑ4γ ή ζητούμενη.

Γωνίαι ενός έπίπεδον |ΐετά τών προβολικών.

. Όταν δύο επίπεδα τέμνονται, σχηματίζουσι μίαν δίεδοον γω-
νίαν έάν έξ ένός σημ.είου τής κόψεως τής διέδρου γωνίας έξωμεν καθέτους
πρός ταύτην εφ' έκάστου έπιπέδου σχηματίζεται μία επίπεδος γωνία
-ήτις α,ετρεΐ τήν δίεδρον.

£»<£· Τό δοθέν έπίπεδον εϊναι κάθετον εις τό όριζόντιον προ-
6ολικόν.—Έστω τό έπίπεδον Μ κάθετον εις τό ύριζόντιον ποοβολικόν
(σχ. 69). Τά ίχνη του είναι τό μέν όριζόντιον Γχνος ή εύθεΐα ΑΒ πλα-
γία ως πρός τήν ΓΕ τό δέ κορυφαΐον του Γχνος ή εύθεΐα ΑΔ κάθετος εις
τήν ΓΕ* ή γωνία ΕΑΒ μ,εε-ρεΐ τήν δίεδρον ήν σχηματίζει τό έπίπεδον
•μ.ετά τοϋ κορυφαίου προβολικού.

Τό (σχ. 70) παριστά τό σχέδιον έπιπέδου καθέτου εις τό όριζόντιον
ή γωνία ΒΑΕ ήν σχηματίζει τό όριζόντιον Γχνος μετά τής γραμμής τοϋ
έδάφους είναι ή γωνία τοϋ έπιπέδου μετά τοϋ κορυφαίου προβολικοϋ.

Τό δοθέν έπίπεδον είναι κάθετον εις τό κορυχαίον.—
' -/ 71) ή γωνία ΔΑΕ ήν σχηματίζει τό κορυφαΐον Γχνος μετά τής
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γραφής του εδάφους είναι, ή γωνία του επιπέδου μετά του οριζοντίου»
προβολικού. ί

Τό δοθέν έπίπεδον είναι εν οιονδήποτε.— (σχ. 72). Έ- -
στω ΑΒΔ τό δοθέν έπίπεδον ίνα ευοωμεν τήν γωνίαν ην ποιεΐ μετά·
του οριζοντίου προβολικού αγομεν εν έπίπεδον ΙΜΑ κάθετον εις τό όρι-
ζόντιον ίχνος ΑΒ του δοθέντος επιπέδου, τούτο θά είναι κάθετον εις τά·
όριζόντιον προβολικόν. Τό δοθέν έπίπεδον και τό βοηθητικόν τέμνονται
κατά μίαν ευθείαν ης τά περάσματα είναι Ο και Κ, ή ευθεία αΰτη κεί-
ται επί τοϋ οοθέντος επιπέδου και είναι κάθετος εις τήν κοψιν ΑΒ, τό
οριζόντιον ίχνος ΙΜ τοΰ βοηθητικού επιπέδου κείται επί τοΰ οριζοντίου-
προβολικού και είναι κάθετον ει? τήν κοψιν ΑΒ εις τό αυτό σημειον" ή
γωνία ΚΟκ τοΰ διαστήματος είναι ή ζητουμένη προς εϋρεσιν ταύτης
κατακλίνομεν επί τοΰ κορυφαίου τό όρθογώνιον τοΰτο τρίγωνον ΚΟκ
πέριξ της Κκ. Λαμβάνομεν τήν Κθ4 ίσην τη κο καΐ ένώνομεν τό Κ
«.ε τό Ο4 ή γωνία ΚΟ,Κ είναι ή ζητουμένη. Δι' αναλόγου κατασκευής
εύρίσκομεν και τήν γωνίαν Ρχ4Π ην ποιεί τό δοθέν έπίπεδον μετά του.
κορυφαίου. · ',

ΚΕΦΑΛΑΙΟΙ IV. \

ΠΡΟΒΟΑΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ.

Τετράγωνον.

Προβολαι ένος τετραγώνου παραλλήλου, τοϋ οριζοντίου^
^ία πλευρά του είναι παράλληλοζ τοΰ κορυφαίου.— "Εστω τό τε^
τράγωνον ΑΒΓΔ παράλληλον τοΰ οριζοντίου, ή δέ ΑΒ παράλληλος τοΰ*
κορυφαίου (σχ. 73)* ή κορυφαία προβολή της ΑΒ, είναι ίση καΐ, παράλ-
ληλος προς ταύτην ώς και προς τήν γραμμήν τοΰ εδάφους. Αί κορυφαΐαι.,
προβολαΐ των ΑΔ και ΒΓ είναι τά ση αεί α α'δ' και ο' γ' : διότι αύται,
είναι κάθετοι εις τό κορυφαίον* λοιπόν ή κορυφαία φροβολή τοΰ δοθέντος,
τετραγώνου είναι ή β'γ παράλληλος της γραμμής τοϋ εδάφους. · Ε-
πειδή τό τετράγωνον είναι οριζόντιον αί πλευραί του θά προβάλλωνται.
επί τοΰ οριζοντίου προβολικοΰ με τό αληθές των μέγεθος.

Τό (σχ. 74) παριστά τό σχέδιον ενός τετραγώνου οριζοντίου ου μία
πλευρά του είναι παράλληλος τοΰ κορυφαίου* ή οριζόντιος προβολή αβγδ
είναι ίση προς τό τετράγωνον τοΰ διαστήματος, ή οέ κορυφαία προβολή,
α'β' είναι ίση προς τήν πλευράν ΑΒ τήν παράλληλον τοΰ κορυφαίου..



Τό έπίπεδον του -τετραγώνου, είναι παράλληλον πρός
τό κορυφαΐον και ή μία του πλευρά είναι παράλληλος τοΰ ορι-
ζοντίου (σχ. 74 δίς).— Ή κορυφαία προβολή τοΰ τετραγώνου θά εί-
ναι Γση πρός τό τετράγωνον τοΰ διαστήματος ή δέ οριζόντιος προβολή
του θά είναι μία γραμμή παράλληλος τής γραμμής τοΰ έδάφους καΐ Γση
πρός τήν πλευράν τοΰ τετραγώνου τήν παράλληλο ν τοΰ οριζοντίου.

Τό (σχ. 75) παριστά τό σχέδιον τοΰ τετραγώνου τούτου τοΰ οποίου
ή κορυφαία προβολή α' β'γ'δ' ίσοΰται μέ τό τετράγωνον τοΰ διαστή-
ματος ή δέ οριζόντιος προβολή του είναι ή γραμμή αβ παράλληλος τής
γραμμής τοΰ έδάφους και Γση πρός τήν όριζόντιον πλευράν τοΰ τετρα-
γώνου.

Τό έπίπεδον τοΰ τετραγώνου είναι κάθετον εις τό όρι-
ζόντιον προβολικόν κάι πλάγιον ώς πρός τό κορυφαΐον.— (Ή μία
πλευρά του είναι παράλληλος τοΰ οριζοντίου). Εις . τήν περίπτωσιν ταύ-
την · ή οριζόντιος προβολή τοΰ τετραγώνου ΑΒΓΔ είναι μία γραμμή
αβ ιση :πρός τήν πλευράν του τετραγώνου και π λαγία πρός τήν γραμ<-
μην τοΰ έδάφους, ή δέ κορυφαία του προβολή α' β' γ' δ' είναι έν όρθο·^
γώνιον τοΰ όποιου τό υψος α' δ' είναι Γσον πρός τήν πλευράν τοΰ τε-
τραγώνου (σχ. 76).

Τό (σχ. 77) παριστά τό σχέδιον τοΰ τετραγώνου τούτου.

Τρίγωνον.

60. Τό έπίπεδον τοΰ τριγώνου είναι παράλληλον τοΰ κορυ-
φαίου προβολικού και ή μία του πλευρά οριζόντιος4 τό τρίγωνον
είναι ισοσκελές — Ή κορυφαία προβολή τοΰ τριγώνου α'β'γ' (σχ.
77,78) θά είναι Γση μέ τά τρίγωνον τοΰ διαστήματος ή δέ πλευρά α'γ'
παράλληλος τής γραμμής τοΰ έδάφους * ή οριζόντιος προβολή του θά είναι
μία γραμ,μή παράλληλος τής γραμμής τοΰ έδάφους και ιση πρός τήν ό-
ριζόντιον πλευράν.

61.Τό έπίπεδον τοΰ ισοσκελούς τριγώνου είναι παράλλη-
λον πρός τό κορυφαΐον προβολικόν, άλλ' αί πλευραί του είναι κε-
κλημέναι ώς πρός τό όριζόντιον.—Τό τρίγωνον τοΰτο θά προβάλλε-
ται έπί τοΰ κορυφαίου προβολικοΰ έπιπέδου μέ τό αληθές του μέγεθος
είναι δέ ή κορυφαία του προβολή τό α'β'γ τοΰ όποιου αί πλευραί είναι
κεκλιμ,έναι ώς πρός τήν γραμμήν τοΰ εδάφους* ή οριζόντιος προβολή τοΰ
τριγώνου είναι ή γραμ,υιή αγ παράλληλος τής γραμμής τοΰ έδάφους.

(*χ· 79).

Τό έπίπεδον τοΰ ισοσκελούς τριγο^νου είναι κάθετον εις
τό κορυφαΐον και πλάγιον ώς πρός τό όριζόντιον, μία δέ πλευρά -
του παράλληλος τοΰ κορυφαίου.— Ή κορυφαία προβολή τοΰ τριγώ-
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νου Οα είναι μια γραμμή πλαγία ω; προς την γραμμήν του εοαφους και
ίση πρός τήν πλευράν τοΰ τριγώνου τήν παράλ7^ηλον πρός τό κορυφαΐον
είναι δέ αύτη ή α'γ' * ή οριζόντιος προβολή του θά είναι τό τρίγωνον
αβγ του όμοιου τ\ πλ ευρά αγ είναι παράλληλος τής γραμμής τοΰ
εδάφους διά νά ποοσδιορίοωμεν τήν προβολήν ταύτην παράτηροΰμ,εν οτι
τό ύψος τοΰ τριγώνου τούτου είναι κάθετον εις τό κορυφαΐον επομένως
"προβάλλεται έπί τοΰ οριζοντίου μέ τό αληθές του μέγεθος* λαμβάνομεν
λοιπόν το μέσον τής αγ και φέοομεν τήν κάθετον ο6 Γση ν πρός τό
ύψος τοΰ τριγώνου και κατασκευάζομεν τό τρίγωνον α6γ (οχ. 80).

Πολυγωνον.

Προβολαι ενός κανονικού έζαγώνου τοΰ οποίου τό έπί-
πεδον είναι παράλληλον πρός τό κορυφαΐον. — Έπί τοΰ κορυφαίου
προβολικού έπιπέδου προβάλλεται μ,έν τό άληθές του α,έγεθος είναι δέ^η
κορυφαία προβολή ή α' β'γ' δ' ε' ζ' ή οριζόντιος προβολή του θά είναι μία
γραμμή παοάλληλος τής γραμμής τοΰ έδάφους ήτις θά είναι και τό Γχνος
τοΰ έπιπέδου του (σχ. 81).

63. Προβολαι οιουδήποτε πολυγώνου παραλλήλου τοΰ ορι-
ζοντίου.— Έπί τοΰ οριζοντίου προβολικοΰ .έπιπέδου τό πολύγωνον
τοΰτο θά προβάληται μέ τό άληθές του μέγεθος είναι δέ ή οριζόντιος
προβολή του τό αβγδεζη ''(σχ. 82) ή κορυφαία προβολή είναι μία
γραμμή παράλληλος τής γραμμής τοΰ έδάφους και ήτις είναι και τό
κορυφαΐον ίχνος τοΰ έπιπέοου του.

Κύκλος.

64. Προβολαι κύκλου παραλλήλου πρός έν τών προβολικών
επίπεδων.— Ή προβολή τοΰ κύκλου πρός τό έπίπεδον πρός δ είναι πα-
ράλληλο; θά είναι Γση πρός τον κύκλο ν ή ετέρα προβολή του θά είναι
μία γραμμή παράλληλος πρός τήν γραμμήν τοΰ έδάφους.

Τό (σχ. 83) παριστά τό σχέδιον ενός κύκλου οριζοντίου τό δέ
(σχ. 84) ενός κύκλου παραλλήλου τοΰ κορυφαίου.

Προβολαι κύκλου ου τό έπίπεδον είναι κάθετον εις τήν
γραμμήν τοΰ εδάφους.— Άμφότεραι αί προβολαι του θά είναι γραμ-
μαί κάθετοι εις τήν γραμμήν τοΰ έδάφους και Γσαι πρός τήν διάμετρον
τοΰ κύκλου. Τό (σχ. 95) παριστά τό σχέδιον τοΰ κύκλου τούτου.
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ΚΕΦΑΛΑ ΙΟΝ V.
ΠΡΟΒΟΛΑΙ ΤΩΝ. ΣΤΕΡΕΩΝ.

Κι/6ος.

66· Προβολαί ένός κύοου έχοντος μίαν έδραν παράλληλον
ποός τό κορυφαΐον προόολικόν και έτέραν όριζόντιον.— Είναι φα-
νεοόν οτι ή οριζόντιος προβολή τοϋ κύβου ΑΒΓΔΕΖΗΘ θά ισούται μέ
τήν όριζόντιον προβολήν τής έδρας ΑΒΓΔ, ή δέ κορυφαία "του προβολή
θά ισούται μέ τήν κορυφαίαν προβολήν τής έδρας ΑΒΕΖ (σχ. 86).

Τό (σχ. 87) παριστά τό σχέδιον τοϋ κύβου τούτου.

6^, 'Ανάπτυζις τής έπιφανείας τοϋ κύοου.—Κατασκευάζομεν
έφ' ένός έπιπέδου τό τετράγωνον ΑΒΓΔ (σχ. 88) δπερ λαμβάνομεν
Γσον πρός τήν βάσιν τοϋ κύβου και ό'περ έδόθη εις τό σχέδ'.ον τοϋ (σχ.
87) είτα έφ' έκαστης πλευράς τοϋ ΑΒΓΔ κατασκευάζομεν ανά εν τε-
τράγωνον τά ΑΒΕΖ, ΒΓΖΘ, ΓΔΗΘ, ΑΔΗΘ τά τετράγωνα ταϋτα
είναι αί παράπλευραι έδραι τοϋ κύβου* έπι τής ΗΕ κατασκευάζομεν τό
τετράγωνον ΗΘΕΖ δπερ είναι ή άνω βάσις τού κύοου και Ιχοαεν ούτω
τήν άνάπτυξ ι ν τής επιφανείας τού κύβου. Έάν λάβωμεν φύλλον να-
στοχάοτου καί κόψομεν τούτο κατά τάς έξωτερικάς γραμμάς τής ανα-
πτύξεως καί ύψώσωμεν τά τετράγωνα ΑΒΕΖ, ΒΓΖΘ, ΓΔΙΊΘ,
ΑΔΗΕ καθέτως ώς πρός τό ΑΒΓΔ καί είτα καλύψωμεν διά τοϋ τε-
τραγώνου ΗΘΕΖ θά εχωμεν τον κύβον.

68. Προβολαί κύοου τοΰ όποιου ή βάσις είναι παραλληλος
τοΰ οριζοντίου αί δέ λοιπαί έδραι πλάγιαι ώς πρόζ τό κορυφαΐον.—
Ή οριζόντιος προβολή τοϋ κύβου θά είναι Γση πρός τήν βάσιν τού κύ-
βου είναι δέ αύτη τό τετράγω,νον αβγδ, ή κορυφαία προβολή του είναι
το ορθογώνιον α' γ ζ' ε' τού οποίου τό ύψος α' ε' είναι Γσον πρός τάς
κόψεις τού κύβου* ή κάτω βάσις ΑΒΓΔ προβάλλεται επί τοϋ κορυφαίου
κατά τήν α' γ' παράλληλον τής γραμμής τοΰ έδάφους ή δέ άνω βάσις
εζηθ κατά τήν ε' ζ' παράλληλον τής γραμμής τού έδάφους. Αί τέσ-
σαρες κατακόρυφαι κόψεις προβάλλονται έπι τοΰ κορυφαίου κατά τάί
α' ε' ,δ' η' θ' ,γ' ζ' 'μέ τό αληθές των μέγεθος (σχ. 'δ9).

Ιίνλινδ^ος.

Προοολσ.ί κυλίνδρου όρθοΰ τοϋ όποιου ή (3άσκ είναι
κύκλος.—- Επειδή τό έπίπεδον '.τής βάσεως είναι όριζόντιον ό κύκλος
Περιγραφική Γεωμετρία ·, · 2
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ούτος θά προβάλληται επί του οριζοντίου προβολικού επιπέδου με τό
αληθές του μέγεθος είναι δε ό κύκλος Ο. Ή κορυφαία προβολή τοΰ κυ
λίνδρου είναι τό όρθογώνιον α'β'γ'δ' τοΰ οποίου τό μεν υψος α'γ'
είναι ίσον προς τό ΰψος τοΰ κυλίνδρου ή δέ βάσις α' 6' ίση προς τήν.
διάμετρο ν τοΰ κύκλου της βάσεως τοΰ κυλίνδρου (σχ. 90).

Άνάπτυξις κυλίνδρου.— Ή άνάπτυξις τοΰ κυλίνδρου εφ'
ενός επιπέδου είναι εν όρθογώνιον τοΰ οποίου ή βάσις είναι ίση προς τήν
περιφέρειαν τοΰ κύκλου της βάσεως τοΰ κυλίνδρου τό δέ υψος του ίσον
μέ τό υψος τοΰ κυλίνδρου.

Λαμβάνομεν λοιπόν τήν Α Β ίσην μέ τήν περιφέρειαν της βάσεως τοϋ
κυλίνδρου (σχ.91) και επί ταύτης κατασκευάζομεν τά όρθογώνιον ΑΒΓΑ
υψους ίσου προς τό τοΰ κυλίνδρου και εχομεν ουτω τήν άνάπτυξιν της
κυρτής επιφανείας τοΰ κυλίνδρου.

Τό (σχ. 92) παριστά τό σχέδιον κυλίνδρου τοΰ οποίου τό έπίπεδον
της βάσεως είναι παράλληλον τοΰ κορυφαίου.

ΤΟ.* Προβολαΐ κυλίνδρου .τοϋ οποίου ο αζων είναι παράλλη-
λος της γραμμής τοΰ έδάφους..— Ό άξων τοΰ κυλίνδρου θά προβά-
λητα'. μέ τό αληθές του μέγεθος εις αμφότερα τά προβολικά, αί δέ προ-
βολαί του θά είναι παράλληλοι της γραμμής τοΰ εδάφους. Ό κύλινδρος
θά προβάλληται κατά δύο ύρθογώνια ίσα των οποίων αί μέν βάσεις θά
είναι παράλληλοι προς τήν γραμμήν τοΰ εδάφους και ίσαι πρός τον άξονα
τό δέ υψος ίσον προς τήν διάμετρον τοΰ κύκ7,ου της βάσεως τοΰ κυ-
λίνδρου.

Τό (σχ. 93) παριστά τό σχέδιον τοΰ κυλίνδρου τούτου.

Πρίϋ|ΐα·

Προβολαι ένος κανονικού έζαγώνου πρίσματος τοϋ ο-
ποίου ή βάσις είναι παράλληλος προς εν τϋν προβολικών.— Τό
πρίσμα επί .τοΰ επιπέδου εις δ ή βάσις τοΰ πρίσματος είναι παράλληλος
θά προβάλληται μέ τό αληθές μέγεθος της βάσεως επί τοϋ ετέρου δέ επι-
πέδου κατά εν όρθογώνιον ου τό υψος είναι ίσον πρός τάς κόψεις τοϋ πρί-4
σματος.

Τό (σχ. 94) παριστά τό σχέδιον πρίσματος ου ή βάσις είναι πα-
ράλληλες τοΰ κορυφαίου τό δέ (σχ. 95) παριστά τό σχέδιον πρίσματος
ου ή βάσις είναι παράλληλος τοΰ οριζοντίου.

■2Γ3· Άνάπτυζις της έπιφανείας πρίσματος κανονικού εξαγώ-
νου.— Ή άνάπτυξις της παραπλεύρου επιφανείας ενός κανονικού πρί-
σματος είναι εν όρθογώνιον τοΰ οποίου ή βάσις είναι ίση μέ τήν περί-
μετρον της βάσεως τοΰ πρίσματος, τό δέ υψος" ίσον πρός τάς κόψεις τοϋ
πρίσματος. "Ινα έκτελέσωμεν τήν άνάπτυξιν τοΰ πρίσματος τοϋ σχ. 94
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λαμβάνομεν επί τής ευθείας ΑΑ τα, μήκη ΑΒ,ΒΓ,ΓΑ,ΔΕ,ΕΖ,ΖΑ .ίσα
ττρός τάς πλευράς αβ,βγ,γδ,δε,εζ,ζη τοϋ εξαγώνου και έκ των σημείων
τής διαιρέσεως Α,Β5Γ,Δ,Ε,Ζ,Α ύψοΰμεν καθέτου: α; λαμβάνομεν ισας
πρός τήν α' η' και φέρομεν την ΗΚΗ και εχομεν οϋτως την άνάπτυξιν
τής παραπλεύρου επιφανείας τοΰ δοθέντος πρίσματος, (σχ. 96).

Κ&νος,

ΎΠροβολαί κώνου ορθοΰ ου ή βάσις είναι κύκλος.— Ή
οριζόντιος προβολή τοΰ κώνου θά είναι ή προβολή τής βάσεως του ήτις
προβάλλεται μέ τό αληθές της μέγεθος καθόσον τό έπίπεδόν της είναι
όριζόντιον είναι δέ ό κύκλος Ο ( σχ. 9Ί ί). Ή κορυφαία του προβολή θατ
είναι εν ισοσκελές τρίγωνον τοΰ οποίου ή βάσις είναι ιση πρός τήν διά«*
μετρον τής βάσεως τοΰ κώνου τό δέ ύψος του ισον πρός τό τοΰ κώνου

V IV, π \ ι ι

είναι εε αυτη το α Χ ο .

Τό (σχ. 98) παριστά τάς ποοβολάς κώνου ου τό επίπεδον τής βά-
σεως είναι παράλλήλον τοΰ κορυφαίου.

Άνάπτυζις της κυρτής έπιφανείας τοΰ κώνου.— Ή ά-
νάπτυςις τοΰ κώνου εφ' ενός επιπέδου είναι εις κυκλικός τομεύς τοΰ ο-
ποίου ή άκτίς είναι ίση πρός τήν γεννήτριαν τοΰ κώνου, τό δέ μήκος
τοΰ τόξου ισον πρός τήν περιφέρειαν τής βάσεως τοΰ κώνου. "Ινα έκτε-
λέσωμεν τήν άνάπτυςιν τοΰ κώνου τοΰ (σχ. 97) λααβάνομεν τό σημεΐον
Κ (σχ. 99) ως κέντρον καί μέ ακτίνα ί'σην μέ τήν κ'α' (σχ. 97) γρά-
φομεν τόξον κύκλον, λαμβάνομεν τό τόξον ΑΒΑ4 '.σον πρός τήν περι-
φέρειαν τής βάσεως καί φέρομεν τάς ΚΑ καί ΚΑ, καί εχομεν ούτω τήν
άνάπτυξιν τοΰ κώνου.

Πνραμΐς.

76. Προβολαί κανονικής έζαγώνου πυραμίδος της όποιας η
βάσις είναι παράλληλος προς έν των προβολικών (σχ. 100).— Έ-
στω δτι ή βάσις τής πυραμίδος είναι οριζόντιος* λαμβάνομεν τάς προβο-
λάς κ,κ' τής κορυφής* αί προβολαί τοΰ ϋψους είναι Κ,χ'υ' ' ή βάσις
τής πυραμίδος θά προβληθτ) επί μέν τοΰ οριζοντίου προβολικού μέ τό
άληθές της μέγεθος καί είναι ή προβολή αύτη τό αβγδεζ' επί δέ τοΰ
κορυφαίου κατή μίαν γραμμήν α' δ' επί τής γραμμής τοΰ εδάφους διότι ή
βάσις ελήφθη επί τοΰ οριζοντίου* δια νά εύρωμεν τάς προβολάς των κό-
ύεων ένώνομ,εν τάς προβολάς τής κορυφής κ,κ' μέ τας προβολάς των
κορυφών τής βάσεως τής πυραμίδος καί εχομεν ούτω τάς προβολάς ταύτης.

Τό (σχ.ΙΟί) παριστά πυραμίδα ής ή βάσις είναι επί τοΰ κορυφαίου.

Προβολαί πυραμίδος ορθής βάσεως τετραγώνου ού τό
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επίπεδον-είναι κάθετον εις τήν γραμμήν τοΰ έδάφους.— Έστω οτι
μία πλευρά τοΰ τετραγώνου είναι παράλληλος τοΰ κορυφαίου, τότε είτε
οριζόντιος και κορυφαία προβολή τής βάσεως θά είναι μία εύθεΐα κάθετος
εις τήν γραμμήν τοΰ έοάοους και ίση ποός τήν πλευράν τοΰ τετραγώνου
τό ύψος τής πυραμίδος είναι μία γραμμή παράλληλος τής γραμμ,ής τοΰ
εδάφους επομένως προβάλλεται μέ τό άληθές της μέγεθος έπ' άμ.φοτέ-
ρων τών προβολικών επομένως αί προβολαι τής πυραμίδος ταύτης θά εί-
ναι δύο ίσα ισοσκελή τρίγωνα των όποιων αί μέν βάσεις είναι Γσαι πρός
τήν πλευράν τοΰ τετραγώνου τό δέ υόος Γσον πρός το τής πυραμίδος..

Τό (σχ. 102) δεικνύει τό σχέδιον.

ΙΙροοολαί πυραμίδος βάσεως τετραγώνου ής τό έπίπε-
δον είναι κάθετον εις τό κ^υφαίον.— Έστω δτι μία πλευρά τής
βάσεως είνα. παράλληλος τοΰ κορυφαίου (σχ. 103)* ή βάσις έπί τοΰ
κορυφαίου προβολικοΰ έπιπέδου θά προβάλληται κατά μίαν γραμμήν πλα-
γίαν ώ: ,πρός τήν γραμμήν τοΰ έδάφους κα: Γσην πρός τήν πλευράν τοΰ
τετραγώνου* έστω α'β' ή προβολή αυτη' τό υψος τής πυραμίδος έί$*ι
μία γραμμή παράλληλος τοΰ κορυφαίου έπομ.ένως προβάλλεται έπί τούτου
μέ τό άληθές του μέγεθος* έκ τοΰ μέσου λοιπόν τής α β', φέρομ,εν τήν
ο'κ', ήν λαμβάνομεν Γσην πρός τό υψος της-πυραμίδος και ένώνομεν
κ' μέ τά α' ,β' και εχομεν τήν κορυφαίαν προβολήν τής πυραμίδος.

Ή οριζόντιος προβολή τής πλευοάς τής βάσεως τής παραλ.λήλου
πρός τό κοροφαΐον είναι ή αβ παράλληλος τής γραμμ.ής τοΰ έδάφους αί
κάθετοι πλευραί πρός ταύτην είναι οριζόντιοι έπομένως προβάλλονται
έπί τ&ΰ οριζοντίου μέ τό άληθές των μέγεθος άγομεν έκ τών α και β
τάς αγ και βδ καθέτους έπί τής αβ και Γσας πρός τήν α'β', ή οριζόν-
τιος προβολή τοΰ ποδός τοΰ ύψους ευρίσκεται έπί τής καταβιβαζόμ.ένης
καθέτου έκ τοΰ ο' πρός τήν γραμμήν τοΰ έδάφους και έπί τής διαγωνίου
αού. είναι έπομένως τό ο άγομεν έκ τοΰ Ο μίαν γραμμήν παράλληλον τής
γραμμής τοΰ εδάφους και εκ. τοΰ κ' μίαν κάθετον εις τήν γραμμ,ήν τοΰ
.έδάοους τό σημεΐον γ. είναι ή οριζόντιος προβολή τής κορυφής* ένώνομ,εν
τό Κ.μέ τά α,β,γ,δ και εχομεν και τήν δριζόντιον προβολήν τής'πυρα-
αίοος. »

Άνάπτυζις πυραμίδος κανονικής.— Πάσα κανονική πυ-
ραμίς έγγράφεται εις κώνον, έπομένως άναπτύσσομεν τον περιγεγραμμέ-
νον κώνον τής πυραμίδος και έπί τής ά\απτύξεως ταύτης χαράσσομεν τήν
άνάπτυξιν τής πυραμίδος. : ..'···.....

Τό (σχ. 104) δεικνύει τήν άνάπτυζιν τής πυραμίδος τοΰ (σχ. 100).

^Ο· Προβολαι σφαίρας.— Ή προβολή τής σφαίρας έφ' ενός έ-
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πιπέδου είναι εις μέγιστος κύκλος ταύτης. "Ινα προσδιορίσωμεν τάς προ-
βολάς μιας σφαίρας λαμβάνομεν τας π ροβολάς τοΰ κέντρου ταύτης καΐ
είτα μέ κέντρον τά σημεία ταΰτα και μέ ακτίνα ίσην την της σφαίρας
γράφομ,εν δύο κύκλους και εχομεν ουτω τάς προβολάς της σφαίρας το
(σχ.. 105) δεικνύει τοΰτο. "

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VI.

ΠΕΡΙ ΗΡΙΘΜΗΜΕΝΩΝ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ^

8 1. Είπομ.εν δτι σημείο ν τι προσδιορίζεται διά της οριζοντίου προβο-
λής και διά της αποστάσεως τοΰ σηυιείου τούτου από τοΰ οριζοντίου προ-
βολικού επιπέδου. Ή άπόστασις αυτη δίδεται γραφικώς διά της αποστά-
σεως της κορυφαίας προβολής από της γραμυιής δοΰ εδάφους, αλλά τοΰτο
δυνάμεθα νά τό δείξωαεν και δι' αριθμών.

Εις τό σύστημα τοΰτο εν σημείον είναι προσδιορισμένοι διά της ορι-
ζοντίου προβολής του και δι' ενός άριθμοΰ δστις δίδει τήν άπόστασίν του
από τοΰ οριζοντίου επιπέδου.

Θέλομ,εν σημειοί διά θετικών αριθμών τά σημεία τά εύρισκό-
μ,ενα άνωθεν τοϋ οριζοντίου και δι' αρνητικών τά κάτωθεν τούτου" τό
σημείον α σχ. 106) όπερ εχει αριθμόν 1,40 είναι ή οριζόντιος προβολή
ενός σημείου τοϋ διαστήματος Α ό'περ είναι" άνωθεν τοΰ οριζοντίου προ-
βολικοϋ επιπέδου 1^,40. Τό σημείον γ δπερ εχει αριθμόν—2 είναι ή ορι-
ζόντιος προβολή ενός. σημείου τοϋ διαστήματος Γ δπερ είνται κάτωθεν
τοϋ οριζοντίου κατά 2'Α.

83· Μία ευθεία είναι προσδιορισμένη ή διά των προβολών της ή
διά της οριζοντίου προβολής της και τών άριθμών των άκρων της ή ευ-
θεία α γ είναι ή προβολή μιας ευθείας της όποιας τό εν άκρον της Α είναι
άνωθεν τοϋ οριζοντίου 1>α,40 (σχ. 106) τό. δέ ετερον άκροντής κά-
τωθεν

Η4, Κλίσης ευθείας.— Ή κλίσις μιας ευθείας παρίσταται δι'
ενός κλάσματος. "Εστω ή ευθεία ΑΒ (σχ. 107) ή προβολή της είναι ή
Αβ έπι τοϋ επιπέδου Μ" ή ΑΒ είναι ή ύποτείνουσα τοΰ ορθογωνίου τρι-
γώνου ΑΒό" εάν ή πλευρά Β6 είναι εν μέτρον και ή πλευρά Ββ 2 μέ-

τρα τότε λε'γομεν δτι ή κλίσις της ευθείαςείναι-^-καΙ ό μεν αριθμητής

παριστά τό υψος ό δέ παρανομαστής τήν βάσιν' εάν ό αριθμός τοΰ ση-

μείου Β είναι και ή κλίσις της—- τότε ή προβολή της ευθείας ΑΒ
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έπι τοΰ οριζοντίου επιπέδου θά εχη μήκος εάν ή κλίσις τής εύ-

θείας είναι —τότε ή προβολή τής ΑΒ θά εχει μήκος καί εάν ή κλί-
3

σις τής ευθείας είναι —, τότε ή προβολή τής ΑΒ εχει μήκος

Διά \ά προσδιορίσωμεν τάς προβολάς των σηυείων μιας ευ-
θείας άτινα διαφέρουσι κατά μονάδα διαιροΰμεν τήν προβολήν εις τόσα
Γσα μέρη οίος είναι ό αριθμός τής διαφορας δύο δοθέντων σημείων τη;
π.χ. Δίδεται ή μν ό αριθμός τοΰ μ εστω καί ό τοΰ ν διαιροΰμεν
τό μήκος μν εις 4 Γσα μέρη καί εχομεν τά σημεία 6,γ,δ, των οποίων οί
αριθμοί είναι 3,4,5* τό όριζόντιον πέρασμα τής εύθείας εχει αριθμόν 0 διά
νά τό προσδιορίσωμεν τοΰτο μεταφέρομεν τό μήκος μβ αριστερά 2 ©οράς
καί θά εχωμεν τό σηρ.εΐον ν: όπερ εχει άριθαόν Ο' έάν το μήκος αβ είναι

ισον πρός 2 μέτρα τότε ή κλίσις τής εύθείας θά είναι - διότι τό ση-

■Φ

αεΐον β είναι ύψηλότερον τοΰ α 4ΙΧ(σχ. 106).

Έν επίπεδον προσδιορίζεται διά των προβολών των πλευρών
του καί διά τών αριθμών των κορυφών του.

Τό (σχ. 108) δεικνύει τάς προβολάς πολυγίόνου. -
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