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Katarryna REGTILSKA
Zakład Geometrii Wykreśinej i Rysunku Technicznego Budowlanego

Politechnika Częstochowska

SPRAWDZANIE POPRAWNOSCI WYPoSREDNICZANIA POŁACI
DACHOWYCH

Z geometrii wykreślnej wiadomo , ŻQ wypośredniczanie potaci dachowych tj

wznaczu.,i. krawędzi ptaszc Zyzn zaprojektowanych połaci, sprowadzających wodę do

określonych poziomych oa.inl.o* zwanych liniami okapu opiera się na dwoch oczywistych

twierdzeniach geometrycznYch:
l. Rzut prostokątny krawędzi przecięcia dwoch płaszczyzn nachylonych do rzutni pod

jednakowymi kątami (roznymi od 0o i 9o") jest dwusieczną jednego z kątow

wierzchołkowych jakie tworzą linie okapu.

f . Kazde trry płaszczyzny przecinają Się w trzech prostych wspotpunlłtowych.

Jezeli p.*n. oa.inr.i poziome nie mogą byc liniami okapu (komin, sąsiad, okno itp )

istnieje problem odpowiedniego zaprojektowania dodatko}vych połaci np. o zerowej dfugości

okapu lub o okapie ,,teoretycznym".
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Proste Ęterium dla sprawdzerua połozenia rzutÓw punktow wspolnych dla trzech lub
rłięcej połaci bi_zmi: ra:t punktu wspolnego kilku połaci jest środkiem okręgu wpisanego w
rłielokąt. jaki n\.orzą linie okapow tych połaci.
Knterium to rłwika z frvierdzen 1 i 2. Zauważmy rowniez, ie wspołpunktowe połacie

sprowadzające rt'odę do określonych okapow są styczne do stozka obrotowego, ktÓrego
uierzchołkiem jest ten wspolnr. punkt potaci, a podstawą okr4g wpisany w wielokąt okapow.
Zilustrujemy to irryterium prz\.kładowymi rozwiązaniami dachow, przy załoieruu jednakowego

nachylenia wsz\stkich potaci.
Na rysunku l pokazano dach nad siedmiokątem wklęsĘm, ktÓrego dwa boki nie są liniami
okapu (sa.iad)

K.rau'ędźe pięciu połaci I, 2, 3, 4,5 schodzą się w dwoch punktach. Punkt ,4 jest

rt.spoln-lnr punkem połaci 1. 2, 3 i w.ierzchołkiem stozka obrotowego stycznego do tych
połaci. Zatem rTJt A ' tego punktu jest środkiem okręgu wpisanego w trojkąt ktÓrego bokami
są iinie okaport- ht, hz, hs f}'ch połaci. \\' punkcie B schodzą się cf.:ery potacie I, 3, 4 i 5 .
PuntĆ B' jest riięc środkiem okręgu wpisanego w czworokąt (trapez) utworzony przez linie

okapow h1, h-., Itt, hs w1mienionych potaci. Dodatkowa połac 6 o ,,teoretycznej'' linii

okapu hu rorr:ioległej do linii okapu h5 przecina połacie 1i 5 w krawędziach o wspolnym
punkcie C. Pud<t C' jest środkiem okręgu stycznego do linii okapow h1, h5, h6 połaci I, 5,
6. (Inaczej: okrę*qu rł'pisane-qo w trojbok o jednym wierzchołku niewłaści*ym).
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Dach przedstawiony na rysunku 2 posiada pł,aszczyznę symetrii. Sprawdzono
omawianym kryterium, ze punkt C, jest rzutem punktu wspolnego czterech połaci, poniewaz
jest środkiem okręgu wpisanego w deltoid utworzony przez linie okapow hz, hł, he, hs.
Zaznaczono punkty styczności okręgu z bokami deltoidu. Przez te punlcy przechodzą
tworzące stozka styczne do tych połaci. Na rysunku 3 punkt B jest środkiem okręgu
wpisanego w czworokąt powstaŁy z linii okapow lr2 , hn , hz , he. Zatem w punkcie B
schodzą się krawędzie czterech połaci 2, 4, 7, 6.

Jeie|i rzut budynku ma kształt wielokąta spełniającego geometryczny !\rymog istnienia
okręgu wpisanego (np. Sumy przeciwległych bokow czworokąta są sobie rowne) to istnieje
punkt wspolny tylu połaci ile bokow ma ten wielokąt.

Wkreślenie okręgu jest sprawdzeniem dokładności wznaczenia rzutu tego punktu.

TF{E VERIFICATION OF TF{E ROOF DRAWING CORRECTNESS

A simple criterion for veriĘing the location of the common point of three or more
hipped roof ends is proposed and illustrated in the paper.

Horizontal projection of such a point is the centre of circle inscribed in a polygon of
eaves.
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