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Tēlotāja ģeometrija, rasēšana  
Anotācija 

Vispārējie rasējumu noformēšanas noteikumi. Projicēšanas metodes. Kompleksais rasējums. 
Ģeometrisko pamatelementu ortogonālās un projekcijas, to savstarpējais novietojums. Ģeometriskie 
ķermeni ortogonālajās projekcijās. Virsmu izklājumi. Virsmas šķelšana ar plakni. Šķēluma figūras 
patiesais lielums. Virsmu savstarpēja šķelšanās.  

Projekciju ar skaitļu atzīmēm (kotēto projekciju) pamatjēdzieni. Ģeometrisko pamatelementu 
attēlošana projekcijās ar skaitļu atzīmēm. Zemes būves piesaiste topogrāfiskajai virsmai. Nogāžu 
šķēluma līnijās konstruēšana.  

Centrālā projicēšana. Perspektīvas modeļa elementi. Perspektīvas konstruēšanas metodes. 
Arhitektu metode. 
 
Lekciju tēmu saturs 
1. Studiju priekšmeta uzdevums. Projekciju rasēšanas pamati. Paralēlprojicēšana, centrālprojicēšana, 

kotētās projekcijas. 
2. Koordinātu metode. Punktu kompleksais rasējums, to novietojums telpā. Konkurējošo punktu 

metode redzamības noteikšanai. 
3. Taisnes kompleksais rasējums pie dažādām stāvotnēm telpā. Taisnes nogriežņa patiesais garums un 

slīpuma leņķi pret projekciju plaknēm. 
4. Divu taišņu savstarpējā stāvotne telpā un epīrā. Taisnes pēdas. 
5. Plaknes projekcijas, stāvotnes telpā. Plaknes galvenās līnijas, pēdas un slīpuma leņķi. Punkts un 

taisne plaknē. 
6. Projekciju plakņu maiņas pielietojums metrisko uzdevumu risināšanā. 
7. Ģeometrisko ķermeņu virsmu veidošanas un attēlošana kompleksajā rasējumā. Punkti un līnijas uz 

virsmas. 
8. Virsmas šķelšana ar projicējošu plakni. 
9. Virsmu savstarpējā šķelšanās. Palīgplakņu metode. 
10. Projekcijas ar skaitļu atzīmēm (kotētās projekcijas). Punkta un taisnes projekcijas. Taisnes krituma 

leņķis, patiesais garums, intervāls kotētās projekcijās.  
11. Plaknes uzdošanas veidi. Plaknes krituma mērogs, krituma līnija, horizontāles. 
12. Plakņu šķēluma līnija. Taisnes un plaknes krustpunkta konstruēšana. Profilu metode. 
13. Būvlaukuma nogāžu savstarpēja šķelšanās un piesaiste topogrāfiskajai virsmai.  
14. Perspektīvas jēdziens. Perspektīvas modeļa elementi. 
15. Punkta perspektīva. Taisnes sākumpunkts un satekpunkts perspektīvas attēlā. 
16. Celtnes perspektīva. Radiālā un arhitektu metode. 
 
Praktisko darbu saraksts 
1. Rasēšanas piederumi. Noteikumi rasējumu noformēšanai. Tehniskais raksts. 
2. Punkta projekcijas. Punkta dažādi novietojumi telpā. 
3. Taisnes projekcijas. Taisnes dažādi novietojumi telpā. 
4. Plakne. Punkts un taisne plaknē. To īpašās stāvotnes. 
5. Paralēli un perpendikulāri ģeometriskie pamatelementi. 
6. Ģeometrisko pamatelementu krustošanās. 
7. Projekciju plakņu maiņas pielietojums patiesā lieluma noteikšanā. 
8. Prizmas šķelšana ar projicējošu plakni. Aksonometrija. 
9. Piramīdas šķelšana ar projicējošu plakni. Aksonometrija. 
10. Divu prizmu vai prizmas un piramīdas šķēluma līnijas konstruēšana trijos skatos. Aksonometrija. 
11. Punkts, taisne un plakne kotētajās projekcijās. 
12. Būves piesaiste topogrāfiskai virsmai. 
13. Punkts, taisne un plakne perspektīvā. 
14. Ģeometriska ķermeņa perspektīva. 
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Patstāvīgo darbu saraksts: 

 pozicionāli uzdevumi ortogonālajās projekcijās; 

 metriskie uzdevumi, pielietojot plakņu maiņas metodi. 
 

Mācību un metodiskās literatūras saraksts: 
 
Pamatliteratūra 
1. Čukurs J., Aumale M., Nulle I. Tēlotāja ģeometrija: mācību grāmata. Raka, 2004. 233 lpp. 
 
Papildliteratūra 
1. Čukurs J., Vronskis O. Tehniskā grafika: mācību grāmata. Rīga: RaKa, 2008. 266 lpp. 
2. Čukurs J., Viļumsone I., Nulle I. Inženiergrafika. Mašīnbūves rasēšana. Raka, 2007. 256 lpp. 
3. Church, Albert E. Elements of descriptive geometry: with its applications to spherical projections, 

shades and shadows, perspective and isometric projections. Kormendi Press, 2008. 192p. 
4. Warren, S. Edward,  The elements of descriptive geometry, shadows and perspective. Whitefish, MT: 

Kessinger Publishing, 2008. 281p. 
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