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Sarrera 

Lan honen oinarria Jose Antonio Cuadrado irakasle eta artistak prestaturiko aplikazio 

baten itzulpena da. 

Aplikazio horren erabilgarritasuna kontuan hartuta, harekin harremanetan jarri gara 

baimena lortzeko. Oraindik horretan ari gara. Noizbait lortzen badugu, haren 

webgunean ikusiko duzue. 

Bitartean, horra webgunearen helbidea, gaztelaniaz bada ere, erabil dezazuen: 

http://sd.joseantoniocuadrado.com/ 

  

http://sd.joseantoniocuadrado.com/
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Puntua 

Jakin beharrekoak. Proiekzio-planoak, lur-lerroa eta plano erdikariak 

 

Sistema Diedrikoa proiekzio-sistema ortogonal zilindrikoa da. Haren oinarrizko 

elementuak H eta B proiekzio-planoak dira, haien artean perpendikularrak. Eta posizio 

horizontalean eta posizio bertikalean kokatuta daude, hurrenez hurren. Beraz, 

proiekzio-plano horizontala eta proiekzio-plano bertikala izena hartzen dute. 

 

 

 

 Proiekzio-planoak mugagabetzat hartzen direnez, espazioa lau esparrutan 

banatzen dute, eta lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren koadrantea izena 

hartzen dute. Horrela, espazioko edozein puntuk bere errepresentazioa izan dezake 

sistema honetan. 

 Proiekzio-planoen LL intersekzioak lur-lerroa izena hartzen du eta bi planoerdi 

bereizten ditu: aurreko horizontala eta atzeko horizontala, eta goiko bertikala eta 

beheko bertikala. Ikuslea lehenengo koadrantean kokatu ohi da; hortaz, lehenengo 

koadrantea mugatzen duten planoerdiak aurreko horizontaltzat eta goiko bertikaltzat 

hartuko ditugu. 

 Geometria Deskribatzailearen helburua da planoaren gainean espazioaren 

figurak adieraztea. Plano bakar batean adierazpen hori lortzeko, artifizio hau erabiltzen 

da: 
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 Lehendabizi, emandako figura proiekzio-plano bakoitzaren gainean 

proiektatzen da. Hori egin ostean, B plano bertikala lur-lerroaren gainean biratzen da 

erloju-orratzen aurkako noranzkoan, plano horizontalaren gainean guztiz kokatu arte. 

Horrela, plano bakarra lortzen da, eta horren gaineko erreferentzia-lerro bakarra lur-

lerroa izango da. Lerro hori LL hasierako hizkiekin izendatzen da, eta lerroaren mutur 

bakoitzean edo mutur bakar batean kokatzen dira. Muturretan marraztuta agertzen 

diren trazuek balio dute adierazteko plano bertikalak zein noranzkotan eraisten den. 

Lur-lerroaren azpiko adierazpena plano horizontalari dagokio; eta gainekoa, bertikalari. 

 Sistema honetan, lau diedroen gainean eratzen diren plano erdikariak ere 

askotan erabiltzen dira, baina diedro horiek ertzez aurkakoak direnez, bi bakarrik 

izango dira, lehenengo erdikaria eta bigarren erdikaria izenekoak. 

 Lehenengo erdikariak —alfa— lehenengo eta hirugarren koadrantea 

zeharkatzen ditu; eta bigarrenak —beta—, bigarrena eta laugarrena. 

 Proiekzio-planoen eta erdikarien arteko espazioa zortzi oktantetan banatuta 

geratzen da. 
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 Puntuaren irudikapena: (kota eta urrunera) lehenengo, bigarren, hirugarren 

edo laugarren koadrantean. Plano horizontalak, plano bertikalak, LLk edo plano 

erdikariek eratzen duten espazioan. 

PUNTUAREN IRUDIKAPENA 

 A1 eta A2 proiekzioek proiekzio horizontala eta proiekzio bertikala izena hartzen 

dute, eta 1 eta 2 azpiindizeekin izendatzen dira. 

 Puntu baten bi proiekzioek bete behar duten baldintza nagusia hau da: batzen 

dituen segmentuak LLrekiko perpendikularra izan behar du. 

 Puntu baten kota da hark plano horizontalarekin duen distantzia. Puntu baten 

urrunera, ordea, hark plano bertikalarekin duen distantzia. Hori guztia kontuan hartuz, 

arau hauek ondorioztatzen dira: 

 Puntu baten kota da haren proiekzio bertikaletik LLra dagoen distantzia; 

urrunera, berriz, haren proiekzio horizontaletik LLra dagoena. 

 Proiekzio-plano batekiko puntu baten distantzia da aurkako izena duen LLrekiko 

proiekzioaren distantzia. 

 Baldin eta puntu baten proiekzio horizontala LLren azpian, LLn bertan edo 

haren gainean badago, puntua plano bertikalaren (PB) aurrean, plano 

bertikalean bertan edo haren atzean dago. 

 Baldin eta puntu baten proiekzio bertikala LLren gainean, LLn bertan edo azpian 

badago, puntua plano horizontalaren (PH) gainean, plano horizontalean bertan 

edo haren azpian dago. 

Figura baten puntu guztien proiekzio horizontalen multzoari figuraren planta, proiekzio 

horizontal edo lehenengo proiekzio esaten zaio; eta proiekzio bertikalaren multzoari 

altxaera, aurretiko bista, proiekzio bertikal edo bigarren proiekzio. 
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Puntuaren posizioak 

 Lehenengo edo hirugarren koadrantean kokatuta dagoen edozein puntuk LLren 

alde banatan du proiekzioa: puntua lehenengo koadrantean kokatuta badago, 

horizontala LLren azpian eta bertikala LLren gainean; eta hirugarrenean kokatuta 

badago, alderantziz. 

 Bigarren edo laugarren koadrantean kokatuta dagoen edozein puntuk LLren 

alde berean ditu proiekzio biak: biak LLren gainean bigarren koadrantean kokatuta 

badago; edo azpian, laugarrenean kokatuta badago. 

 

 Puntu bat proiekzio-plano baten gainean kokatuta badago, aurkako izena duen 

haren proiekzioa LLn egongo da kokatuta. 
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LLn kokatuta dagoen edozein puntuk proiekzioak LLn bertan ditu.

 

 

 

Erdikarietan kokatuta dagoen edozein puntuk proiekzioak distantziakide ditu 

LLrekin, eta haren alde banatan izango ditu lehenengo erdikariari badagokio; edo bata 

bestearen gainean bigarrenari badagokio. 
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MARRAZKETARAKO ARAUAK 

a) LL eta haren datuak, trazu jarraituz. 

b) Emaitzaren proiekzioak, trazu lodi jarraituz. 

c) Erreferentzia-lerroak, puntu mehez. 

d) Lerro laguntzailea, trazuz edo lerro mehez. 

e) Alde ezkutuak, trazuz. Ageriko aldeek eta alde ezkutuek asko laguntzen dute 

espazioan kokatzen. 

f) Nahasketak ekiditeko, proiekzio bakoitzari dagokion letra jarri beharko zaio 

marrazten den momentuan. 

Ez da komeni erreferentzia- eta laguntza-lerroak osorik marraztea. Hasierako eta 

bukaerako trazuak egitea nahikoa da, eta, gehienez, beharrezkoa den erdiko zatiren 

bat. 
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1. oktantean 
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2. oktantean 
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3. oktantean 
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4. oktantean 
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5. oktantean 
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6. oktantean 
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7. oktantean 
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8. oktantean 
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Lehenengo erdikarian eta lehenengo koadrantean dagoen puntua 
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Lehenengo erdikarian eta hirugarren koadrantean dagoen puntua 
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Bigarren erdikarian eta bigarren koadrantean dagoen puntua 
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Bigarren erdikarian eta laugarren koadrantean dagoen puntua 
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Goiko plano bertikalean dagoen puntua 

P-ren posizioa: puntua plano bertikalean kokatuta dago, goiko planoerdian. z 

koordenatua positiboa da, eta y koordenatua zero da. 
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Beheko plano bertikalean dagoen puntua 

P-ren posizioa: puntua plano bertikalean kokatuta dago, beheko planoerdian. z 

koordenatua negatiboa da, eta y koordenatua zero da. Beraz, aurrekoaren berdina da, 

baina kasu honetan kota negatiboa da. 
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Aurreko plano horizontalean dagoen puntua 

P-ren posizioa: puntua plano horizontalean kokatuta dago, aurrealdeko planoerdian. z 

koordenatua zero da; eta beste biak, positiboak. Kasu honetan, urrunera positiboa da; 

eta kota, zero. 
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Atzeko plano horizontalean dagoen puntua 

P-ren posizioa: puntua plano horizontalean kokatuta dago, atzealdeko planoerdian. z 

koordenatua zero da; eta y koordenatua, negatiboa. Kasu honetan, urrunera negatiboa 

da; eta kota, zero. 
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Lur-lerroan dagoen puntua 

P-ren posizioa: y eta z ardatzen koordenatuak zero dira. Beraz, urrunera eta kota zero 

dira. 
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Puntuaren ebaluazioa 

 
1.Kokatu P puntua seigarren oktantean. 

 

 

 

2. Kokatu P puntua plano horizontalean, atzeko planoerdian. 
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3. Kokatu P puntua plano bertikalean, beheko planoerdian. 

 
 
 

4. Kokatu P puntua lehenengo erdikarian eta lehenengo koadrantean. 
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5. Kokatu P puntua plano bertikalean, goiko planoerdian. 

 
 
 
 

6. Kokatu P puntua plano bertikalean, beheko planoerdian. 
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7. Kokatu P puntua plano horizontalean, aurreko planoerdian. 

 
 
 
 

 
8. Kokatu P puntua lehenengo erdikarian eta hirugarren koadrantean. 
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9. Kokatu P puntua bigarren erdikarian eta bigarren koadrantean. 
 

 
 
 
 
 

10. Kokatu P puntua lehenengo oktantean. 
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Emaitza: 
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Zuzena 
Zuzenaren irudikapena 

Zuzenaren puntu esanguratsuak 

Zuzenaren ageriko eta ezkutuko aldeak 

Zuzenaren posizio bereziak: 

 LLrekiko zuzen paraleloa 

 zuzen horizontala 

 zuzen frontala edo aurrez aurreko zuzena 

 punta-zuzena (plano bertikalarekiko perpendikularra) 

 zuzen bertikala (plano horizontalarekiko perpendikularra) 

 zuzen zeiharra 

 LL zeharkatzen duen zuzena 

 profil-zuzena 

 1., 2., 3. edo 4. koadrantean kokatutako zuzen zeiharra 

 LLrekiko perpendikularra den eta aldi berean LL zeharkatzen duen 

zuzena 

 zuzenak lehenengo erdikarian 

 zuzenak bigarren erdikarian 

 lehenengo erdikariarekiko zuzen paraleloa 

 bigarren erdikariarekiko zuzen paraleloa  

 

ZUZENAREN IRUDIKAPENA 

 Zuzen baten proiekzioa aurkitzeko, nahikoa da haren bi punturen izen bereko 

proiekzioak lotzea. Irudikapena errazteko, puntu horiek trazak izan ohi dira. 
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 Puntu bat zuzen batean egon dadin, haren proiekzioek zuzenaren izen bereko 

proiekzioetan egon behar dute. Profil-zuzena salbuespena da, gerta baitaiteke puntu 

bat zuzenekoa ez izatea nahiz eta haren proiekzioak zuzenaren proiekzioen gainean 

izan. 

ZUZENAREN PUNTU ESANGURATSUAK 

 Zuzen baten puntu esanguratsuak hauek dira: haren proiekzio-planoekiko eta 

erdikariekiko trazak edo ebakidurak. 

 Zuzen baten traza horizontala (Hr1-Hr2) aurkitzeko, zuzenaren proiekzio bertikala 

(r2) luzatuko dugu LL ebaki arte (Hr2), ondoren Hr2 puntutik LLrekiko perpendikularra 

egingo dugu zuzenaren beste proiekzioa ebaki arte(Hr1). 

 

 Zuzen baten traza bertikala 

(Br1-Br2) aurkitzeko, zuzenaren 

proiekzio horizontala (r1) luzatuko 

dugu LL ebaki arte (Br1), ondoren 

puntu horretatik bertatik (Br1) 

LLrekiko perpendikularra egingo 

dugu zuzenaren beste proiekzioa 

ebaki arte (Br2). 

 

 Bigarren erdikarian dagoen 

zuzen baten traza bere bi proiekzioen ebaketak zehaztuko du. 

 Lehenengo erdikariarekiko zuzen baten traza aurkitzeko, zuzenaren LLrekiko 

proiekzioetako baten simetrikoa egingo dugu, eta beste proiekzioarekiko horren 

ebaketak trazaren proiekzioetako bat zehaztuko digu. 

ZUZENAREN AGERIKO ETA EZKUTUKO ALDEAK  

 Zuzen batean ageriko eta ezkutuko aldeak banatzen dituzten puntuak haren 

ageriko trazak dira. 

 Bi trazak agerikoak badira, haiek mugatutako zuzenkia ikusiko da. 

 Ageriko traza bakarra bada, zuzena bi zuzenerditan banatuko du; horietatik 

traza ezkutua duena izango da ezkutuko aldea, eta agerikoa bestea. 

 Zuzenaren bi trazak ezkutukoak badira, ez da zuzenaren zatirik ikusiko. 

 Argiago ikusteko, zuzenaren ezkutuko aldeak trazu etenez marraztea komeni 

da. 

Br2 
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ZUZENAREN POSIZIO BEREZIAK 

Lur-lerroarekiko zuzen paraleloa 

 LLrekiko paraleloa izanik, proiekzio-planoekiko paraleloa ere bada. Beraz, ez du 

trazarik. Haren proiekzio horizontala eta bertikala LLrekiko paraleloak dira, eta egiazko 

magnitudea dute. 

 
 

 

 

 

Zuzen horizontala 
 
 Proiekzio-plano horizontalarekiko zuzen paraleloa da; beraz, traza bertikala 

bakarrik du. Zuzenaren proiekzio horizontalak egiazko magnitudea du; proiekzio 

bertikala, berriz,  LLrekiko paraleloa da. 

 

Zuzen frontala edo aurrez aurreko zuzena 
 
 
 Proiekzio-plano bertikalarekiko 

zuzen paraleloa da; beraz, traza 

horizontala bakarrik du. Zuzenaren 

proiekzio bertikalak egiazko magnitudea 

du; proiekzio horizontala, ordea, LLrekiko 

paraleloa da. 
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Punta-zuzena 
 

 Zuzen horizontalaren kasu berezia da. Plano 

horizontalarekiko paraleloa izateaz gain, plano bertikalarekiko 

perpendikularra da. Proiekzio horizontalak egiazko magnitudea 

du eta LLrekiko perpendikularra da. Proiekzio bertikalean 

proiekzioa puntu bat baino ez da, eta zuzenaren traza 

bakarrarekin bat eginda agertuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzen bertikala 
 

 Aurrez-aurreko zuzenaren  edo zuzen frontalaren kasu 
berezia da. Plano bertikalarekiko paraleloa izateaz gain, plano 
horizontalarekiko perpendikularra da. Haren proiekzio 
bertikalak egiazko magnitudea du, eta LLrekiko 
perpendikularra da. Proiekzio horizontala, ordea, puntu bat 
baino ez da, eta zuzenaren traza bakarrarekin bat eginda 
agertuko da. 
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Zuzen zeiharra 
 
 Bi proiekzio-planoekiko zuzen zeiharra da. Bi traza ditu, eta haren proiekzio biek 

ez daukate egiazko magnituderik. LLren alde bakoitzean traza bat du, bertikala gainetik 

eta horizontala azpitik.  

 
 

 

Lur-lerroa zeharkatzen duen zuzena 
 
 Zuzen zeiharra da. Haren bi trazek LLren gaineko puntu berean egiten dute bat. 

 

 

Profil-zuzena 

 

 Profil-planoan dagoen zuzena da. Bi proiekzio-
planoekiko perpendikularra da, eta haren bi proiekzioak 
LLrekiko perpendikularrak dira. Profil-planoa beharko dugu 
haren inklinazioa jakiteko eta puntu jakin bat plano horri 
dagokion egiaztatzeko. 
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1., 2., 3. edo 4. koadrantean kokatutako zuzen zeiharrak 
 
 Haien ezaugarriak azaldu dira jada. Ondorengo adibideetan, argi ikusiko dugu 
zuzenaren ageriko eta ezkutuko zatien arteko aldea. 
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Lehenengo erdikarian dagoen zuzen zeiharra 
 
 Zuzen honek LL zeharkatuko du lehenengo koadrantetik hirugarrenera. Haren bi 

proiekzioek angelu berdina osatuko dute LLrekin.  

 
 

Bigarren erdikarian dagoen zuzen zeiharra 
 
 Zuzen honek LL zeharkatuko du bigarren koadrantetik laugarrenera.Haren bi 
proiekzioak ezkutukoak izango dira, eta zuzenean bertan bat eginda agertuko dira. 
 
 
Lehenengo erdikariarekiko perpendikularrak eta bigarren erdikariarekiko paraleloak 
diren profil-zuzenak 
 

 Edozein profil zuzen bezala irudikatzen dira. Haien trazak LLrekiko 

distantziakide dira. 

Bigarren erdikarian 

dagoen zuzenaren 

edozein puntuk 

urrunera eta kota 

neurri berekoak dituzte. 
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Bigarren erdikariarekiko perpendikularrak eta lehenengo erdikariarekiko paraleloak 
diren profil-zuzenak 
 
 Edozein profil-zuzen bezala irudikatzen dira. Trazak bata bestearen gainean 

dituzte. Baina, zer koadrante zeharkatzen duten, traza horiek LLn bertan, LLren 

gainetik edo LLren azpitik agertuko dira. 

 
Lur-lerroarekiko zuzen paraleloen posizioak 

 Irudikapena, azaldu dugun bezala, LLrekiko bi lerro paralelo izango dira. 

Proiekzio-planoekiko lerro paralelo horien posizioa zein den, halako ezaugarriak izango 

dituzte. 
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Zuzenaren posizioak 
 

Zuzen zeiharra 

 Bi proiekzio-planoekiko zuzen zeiharra da. Bi traza ditu, eta haren proiekzio biek 
ez daukate egiazko magnituderik. LLren alde bakoitzean traza bat du, bertikala gainetik 
eta horizontala azpitik. 
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Zuzen horizontala 

 Proiekzio-plano horizontalarekiko zuzen paraleloa da; beraz, traza bertikala 
bakarrik du. Zuzenaren proiekzio horizontalak egiazko magnitudea du; proiekzio 
bertikala, berriz, LLrekiko paraleloa da. 
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Zuzen frontala edo aurrez aurreko zuzena 

 Proiekzio-plano bertikalarekiko zuzen paraleloa da; beraz, traza horizontala 
bakarrik du. Zuzenaren proiekzio bertikalak egiazko magnitudea du; proiekzio 
horizontala, ordea, LLrekiko paraleloa da. 
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Zuzen bertikala 

 Zuzen frontala edo aurrez aurreko zuzenaren kasu berezia da. Plano 
bertikalarekiko paraleloa izateaz gain, plano horizontalarekiko perpendikularra da. 
Haren proiekzio bertikalak egiazko magnitudea du, eta LLrekiko perpendikularra da. 
Proiekzio horizontala, ordea, puntu bat baino ez da, eta zuzenaren traza bakarrarekin 
bat eginda agertuko da. 
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Punta-zuzena 

 Zuzen horizontalaren kasu berezia da. Plano horizontalarekiko paraleloa izateaz 
gain, plano bertikalarekiko perpendikularra da. Proiekzio horizontalak egiazko 
magnitudea du eta LLrekiko perpendikularra da. Proiekzio bertikalean proiekzioa puntu 
bat baino ez da, eta zuzenaren traza bakarrarekin bat eginda agertuko da. 
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Profil-zuzena 

 Profil-planoan dagoen zuzena da. Bi proiekzio-planoekiko perpendikularra da, 
eta haren bi proiekzioak LLrekiko perpendikularrak dira. Profil-planoa beharko dugu 
haren inklinazioa jakiteko eta puntu jakin bat plano horri dagokion egiaztatzeko.  
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Lur-lerroarekiko zuzen paraleloa 

 LLrekiko paraleloa izanik, proiekzio-planoekiko paraleloa ere bada. Beraz, ez du 
trazarik. Haren proiekzio horizontala eta bertikala LLrekiko paraleloak dira, eta egiazko 
magnitudea dute. 

 
 

 

Lur-lerroa zeharkatzen duen zuzena 
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 Zuzen zeiharra da. Haren bi trazek LLren gaineko puntu berean egiten dute bat. 
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Lehenengo erdikariarekiko perpendikularrak eta bigarren erdikariarekiko 

paraleloak diren profil-zuzenak 

Edozein profil-zuzen bezala irudikatzen dira. Haien trazak LLrekiko distantziakide dira. 

Bigarren erdikarian dagoen zuzenaren edozein puntuk urrunera eta kota neurri 

berekoak dituzte. 
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Bigarren erdikariarekiko perpendikularrak eta lehenengo erdikariarekiko 

paraleloak diren profil-zuzenak 

Edozein profil-zuzen bezala irudikatzen dira. Trazak bata bestearen gainean dituzte. 

Baina, zer koadrante zeharkatzen duten, traza horiek LLn bertan, LLren gainetik edo 

LLren azpitik agertzen dira. 
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Lehenengo erdikarian dagoen zuzena 

Zuzen honek LL zeharkatzen du lehenengo koadrantetik hirugarrenera. Haren bi 

proiekzioek angelu berdina osatzen dute LLrekin. 
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Bigarren erdikarian dagoen zuzena 

Zuzen honek LL zeharkatzen du bigarren koadrantetik laugarrenera.Haren bi 

proiekzioak ezkutukoak dira, eta zuzenean bertan bat eginda agertzen dira. 
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Plano horizontalean dagoen zuzena 

Proiekzio-plano horizontalean dagoen zuzenak traza bertikala LLan bertan du. 

Proiekzio horizontalak egiazko magnitudea du, eta proiekzio bertikala LLan bertan 

dago. 
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Plano bertikalean dagoen zuzena 

Proiekzio-plano bertikalean dagoen zuzenak traza horizontala LLan bertan du. 

Proiekzio bertikalak egiazko magnitudea du, eta proiekzio horizontala LLan bertan 

dago. 
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Lur-lerroan bertan dagoen zuzena 

Zuzen honen bi proiekzioak LLan bertan daude. Zuzen honen puntu guztiek urrunera 

eta kota zero dute. Zuzenak egiazko magnitudea du. 
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Zuzenaren ebaluazioa 

1. Kokatu s zuzena lur-lerroan. 

 

 

 

2. Mugitu puntuen nodoak, zuzena zeiharra izan dadin. 
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3. Kokatu s zuzena profilez eta bigarren erdikariarekiko paralelo. 

 

 

 

4. Mugitu puntuen nodoak, s zuzena punta-zuzena izan dadin. 
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5. Kokatu s zuzena lur-lerroarekiko paralelo, bigarren koadrantean. 

 

 

 

6. Kokatu s zuzena profilez eta bigarren erdikariarekiko perpendikular. 
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7. Kokatu s zuzena profilez eta lehenengo erdikariarekiko perpendikular. 

 

 

 

 

8. Kokatu s zuzena lur-lerroarekiko paralelo. 
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9. Kokatu s zuzena lur-lerroarekiko, paralelo hirugarren koadrantean. 

 

 

10. Mugitu puntuen nodoak, s zuzena bigarren koadrantean zuzen zeiharra izan 
dadin. 
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Emaitza 
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Planoa 

Planoaren irudikapena 

Planoaren posizio esanguratsuak: 

 plano bertikala edo plano proiektatzaile horizontala 

 zeharkako planoa edo plano proiektatzaile bertikala 

 profil-planoa edo lur-lerroarekiko plano perpendikularra 

 plano horizontala edo proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa  

 plano frontala, aurrez aurreko planoa edo proiekzio-plano 

bertikalarekiko plano paraleloa 

 lur-lerroarekiko plano paraleloa 

 lur-lerroa zeharkatzen duen planoa 

 plano zeiharra 

 plano paraleloak 

 

PLANOAREN IRUDIKAPENA 

 

Plano bat hainbat modutan mugatu daiteke: 

 lerrokatuta ez dauden hiru punturekin 

 puntu eta zuzen batekin 

 bi zuzen paralelorekin 

 elkar ebakitzen duten bi zuzenekin 

Azken bi hauek erabiltzen dira gehien. Horretarako, 

proiekzio-planoekiko intersekzio zuzenak erabiltzen 

dira eta planoaren traza horizontala eta planoaren traza bertikala izena hartzen dute. 

Plano baten trazek bete beharreko baldintza da LLren puntu batean bat egitea. 
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PLANOAREN POSIZIO ESANGURATSUAK 

 Plano bertikala edo plano proiektatzaile horizontala 

 Plano honen ezaugarri nagusia da traza bertikala LLrekiko perpendikularra 

izatea. Traza horizontalak edozein norabide izan dezake. Proiektatzaile horizontala 

denez, haren puntu guztiak horizontalki proiektatuko dira haren traza horizontalean. 

 
Zeharkako planoa edo plano proiektatzaile bertikala 

 Plano honen ezaugarri nagusia da traza horizontala LLrekiko perpendikularra 

izatea. Traza bertikalak edozein norabide izan dezake. Proiektatzaile bertikala denez, 

haren puntu guztiak bertikalki proiektatuko dira haren traza bertikalean. 

Profil-planoa edo lur-lerroarekiko plano perpendikularra 

Plano hau LLrekiko perpendikularra denez, bi proiekzio-planoekiko perpendikularra da. 

Hortaz, aurreko bien ezaugarriak ditu, hau da, bere bi trazak LLrekiko perpendikularrak 

dira eta, beraz, traza horien gainean daude planoa osatzen duten puntu guztien 

proiekzioak. 
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Plano horizontala edo proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa 

 Proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa denez, ez du ebakitzen, hau da, 

planoaren traza horizontala inpropioa da. Traza bertikala LLarekiko paraleloa da beti, 

eta traza hori LLren gainean edo azpian egon daiteke. 

 Plano horizontala, aldi berean, plano bertikalarekiko perpendikularra da. Hau 

da, plano proiektatzaile bertikala da eta horren ezaugarriak ditu. 

 
Plano frontala, aurrez-aurreko planoa edo proiekzio-plano bertikalarekiko paraleloa 

 Aurreko kasuan bezala, plano honek ez du traza bertikalik. Traza horizontala 

LLrekiko paraleloa da eta LLren gainean edo azpian egon daiteke. 

 Plano proiektatzaile horizontalen kasu berezia da, eta haiek dituzten ezaugarri 

berak ditu. 

Lur-lerroarekiko plano paraleloa 

 

 Traza biak, horizontala eta bertikala, LLrekiko 

paraleloak dira. 
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 Lur-lerroa zeharkatzen duen planoa 

 Kasu berezia da. Izan ere, planoaren trazek ez dute planoa mugatzen, horiek 

LLn bertan kokaturik baitaude. Planoa bera mugatzeko, planoaren beraren puntu batez 

baliatuko gara. Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren 

erreferentzia-lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 
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Erdikariekiko planoen posizioak : 

 lehenengo erdikariarekiko plano perpendikularra 

 bigarren erdikariarekiko plano perpendikularra 

 erdikariekiko plano paraleloak 

o lehenengo erdikariarekiko plano paraleloa 

o bigarren erdikariarekiko plano paraleloa 

 

 

 

ERDIKARIEKIKO PLANOEN POSIZIOAK 

Lehenengo erdikariarekiko plano perpendikularra 

 Lehenengo erdikariarekiko edozein plano perpendikularrek planoaren trazak 

simetrikoak ditu LLrekiko. Beraz, planoaren trazek angelu berdinak osatzen dituzte 

LLrekin. 

 
Bigarren erdikariarekiko plano perpendikularra 

  Bigarren erdikariarekiko edozein plano perpendikularrek traza bertikala 

eta horizontala bata bestearen gainean ditu. 
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Erdikariekiko plano paraleloak 

 Erdikari batekiko edozein plano paralelo beste erdikariarekiko perpendikularra 

da; izan ere, erdikariek elkar ebakitzen dute, 90°ko angelu bat sortuz. Hortaz, orain 

arte azaldutako baldintzak betetzen dituzte. 

 Erdikariak LL mozten duten planoak direnez (puntu baten irudikapena beharko 

dugu plano horiek mugatzeko), erdikariekiko paraleloa den edozein plano ere LLrekiko 

paraleloa izango da. 

 Planoak lehenengo erdikariarekiko paraleloak baldin badira, haien irudikapena 

LLrekiko paraleloa den zuzen bakarra izango da. Planoa lehenengo oktantean 

kokatuta baldin badago, zuzenaren irudikapena LLren gainean egongo da; eta 

planoa bigarren oktantean kokatuta baldin badago, zuzenaren irudikapena 

LLren azpian egongo da. 

 Planoak bigarren erdikariarekiko paraleloak baldin badira, haien irudikapena 

LLrekiko bi zuzen paralelo izango dira, eta biak LLtik distantzia berberera 

egongo dira. Haien trazua jarraitua izango da planoa lehenengo koadrantean 

baldin badago, eta etena planoa hirugarren koadrantean baldin badago. 
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Planoaren posizioak 

Plano zeiharra 

Plano baten trazek bete beharreko baldintza da LLren puntu batean bat egitea. 

Plano zeiharraren trazek angeluak osatzen dituzte proiekzio-planoekin. Angelu horiek 

sekula ez dute 90° edukiko. 
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Profil-planoa edo lur-lerroarekiko plano perpendikularra 

Plano hau LLrekiko perpendikularra denez, bi proiekzio-planoekiko 

perpendikularra da. Hortaz, aurreko bien ezaugarriak ditu, hau da, haren bi trazak 

LLrekiko perpendikularrak dira eta, beraz, traza horien gainean daude planoa osatzen 

duten puntu guztien proiekzioak. 
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Plano horizontala edo proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa 

Proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa denez, ez du ebakitzen, hau da, 

planoaren traza horizontala inpropioa da. Traza bertikala LLarekiko paraleloa da beti, 

eta traza hori LLren gainean edo azpian egon daiteke. 

Plano horizontala, aldi berean, plano bertikalarekiko perpendikularra da. Hau 

da, plano proiektatzaile bertikala da eta horren ezaugarriak ditu. 
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Plano frontala, aurrez aurreko planoa edo proiekzio-plano bertikalarekiko 

paraleloa 

Aurreko kasuan bezala, plano honek ez du traza bertikalik. Traza horizontala 

LLrekiko paraleloa da eta LLren gainean edo azpian egon daiteke. 

Plano proiektatzaile horizontalen kasu berezia da, eta haiek dituzten ezaugarri 

berak ditu. 
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Plano bertikala edo plano proiektatzaile horizontala 

Plano honen ezaugarri nagusia da traza bertikala LLrekiko perpendikularra 

izatea. Traza horizontalak edozein norabide izan dezake. Proiektatzaile horizontala 

denez, haren puntu guztiak horizontalki proiektatuko dira haren traza horizontalean. 
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Zeharkako planoa edo plano proiektatzaile bertikala 

 Plano honen ezaugarri nagusia da traza horizontala LLrekiko perpendikularra 

izatea. Traza bertikalak edozein norabide izan dezake. Proiektatzaile bertikala denez, 

haren puntu guztiak bertikalki proiektatuko dira haren traza bertikalean. 
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Lur-lerroa zeharkatzen duen planoa 

 Kasu berezia da. Izan ere, planoaren trazek ez dute planoa mugatzen, horiek 

LLn bertan kokaturik baitaude. Planoa bera mugatzeko, planoaren beraren puntu batez 

baliatuko gara. Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren 

erreferentzia-lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 
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Lur-lerroarekiko plano paraleloa 

 Traza biak, horizontala eta bertikala, LLrekiko paraleloak dira. Profil-plano batez 

baliatzen gara proiekzio-planoekin plano honek eratzen duen angelua kalkulatzeko. 
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Lehenengo erdikariarekiko plano perpendikularra 

 Lehenengo erdikariarekiko edozein plano perpendikularrek planoaren 

trazak simetrikoak ditu LLrekiko. Beraz, planoaren trazek angelu berdina osatzen dute 

LLrekin. 
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Bigarren erdikariarekiko plano perpendikularra 

 Bigarren erdikariarekiko edozein plano perpendikularrek traza bertikala eta 

horizontala bata bestearen gainean ditu. 
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Lehenengo erdikariarekiko plano paraleloa 

Erdikari batekiko edozein plano paralelo beste erdikariarekiko perpendikularra 

da, horiek perpendikularrak baitira. 

Planoa lehenengo erdikariarekiko paraleloa baldin bada, haren irudikapena 

LLrekiko zuzen paralelo bakarra da. Planoa bigarren koadrantean kokatuta badago, 

zuzenaren irudikapena LLren gainean dago; eta planoa laugarren koadrantean 

kokatuta baldin badago, zuzenaren irudikapena LLren azpian dago. 
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Bigarren erdikariarekiko plano paraleloa 

Erdikari batekiko edozein plano paralelo beste erdikariarekiko perpendikularra 

da, horiek perpendikularrak baitira. 

Planoa bigarren erdikariarekiko paraleloa baldin bada, haien irudikapena 

LLrekiko bi zuzen paralelo dira, eta biak LLtik distantzia berberera daude. Planoa 

lehenengo koadrantean kokatuta badago, haien trazua jarraitua izango da; eta planoa 

hirugarren koadrantean kokatuta badago, etena. 
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Lehenengo erdikaria 

Lehenengo erdikariak lehenengo eta hirugarren koadranteak zeharkatzen ditu. 

LL zeharkatzen duen planoa denez, planoa osatzen duen edozein puntuz baliatuko gara 

planoa mugatzeko. 

Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren erreferentzia-

lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 
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Bigarren erdikaria 

Bigarren erdikariak bigarren eta laugarren koadranteak zeharkatzen ditu. LL 

zeharkatzen duen planoa denez, planoa osatzen duen edozein puntuz baliatuko gara 

planoa mugatzeko. 

Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren erreferentzia-

lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 
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Plano proiektatzaile horizontala 

LL zeharkatzen duen planoa denez, planoaren trazek ez dute planoa mugatzen 

LLn bertan kokaturik baitaude. Planoa bera mugatzeko, planoaren beraren puntu batez 

baliatuko gara. Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren 

erreferentzia-lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 
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Plano proiektatzaile bertikala 

LL zeharkatzen duen planoa denez, planoaren trazek ez dute planoa mugatzen 

LLn bertan kokaturik baitaude. Planoa bera mugatzeko, planoaren beraren puntu batez 

baliatuko gara. Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren 

erreferentzia-lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 

 

 

  



SISTEMA DIEDRIKOA 

 
86 

Planoaren ebaluazioa 

1. Bihurtu  planoa plano zeihar 

 

 

 

2. Bihurtu  planoa 1. erdikariarekiko plano zeihar. 
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3. Bihurtu  planoa plano horizontal. 

 

 

 

4. Bihurtu  planoa proiekzio-plano horizontal. 
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5. Bihurtu  planoa proiekzio-plano bertikal. 

 

 

 

6. Mugitu nodoak,  planoa lur-lerroarekiko plano paralelo bihurtzeko. 
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7. Bihurtu  planoa lur-lerroarekiko eta lehenengo erdikariarekiko plano paralelo. 

 

 

 

8. Mugitu  planoaren puntuak profil-plano bihurtzeko. 
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9. Bihurtu  planoa zeharkako plano. 

 

 

 

10. Kokatu  plano hau: , 130, 80 
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Emaitza 
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Eranskina 
SISTEMA DIEDRIKOA 

 

SISTEMA DIEDRIKOA. Proiekzio-planoak, lur-lerroa eta plano erdikariak 

 

JAKIN BEHARREKOAK: 

Sistema Diedrikoa proiekzio-sistema ortogonal zilindrikoa da. Haren oinarrizko 

elementuak H eta B proiekzio-planoak dira, haien artean perpendikularrak. Eta posizio 

horizontalean eta posizio bertikalean kokatuta daude, hurrenez hurren. Beraz, 

proiekzio-plano horizontala eta proiekzio-plano bertikala izena hartzen dute. 

 

 

 

 Proiekzio-planoak mugagabetzat hartzen direnez, espazioa lau esparrutan 

banatzen dute eta lehenengo, bigarren, hirugarren eta laugarren koadrantea izena 

hartzen dute. Horrela, espazioko edozein puntuk bere errepresentazioa izan dezake 

sistema honetan. 

 Proiekzio-planoen LL intersekzioak lur-lerroa izena hartzen du eta bi planoerdi 

bereizten ditu: aurreko horizontala eta atzeko horizontala, eta goiko bertikala eta 

beheko bertikala. Ikuslea lehenengo koadrantean kokatu ohi da; hortaz, lehenengo 

koadrantea mugatzen duten planoerdiak aurreko horizontaltzat eta goiko bertikaltzat 

hartuko ditugu. 
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 Geometria Deskribatzailearen helburua da planoaren gainean espazioaren 

figurak adieraztea. Plano bakar batean adierazpen hori lortzeko, artifizio hau erabiltzen 

da: 

 Lehendabizi, emandako figura proiekzio-plano bakoitzaren gainean 

proiektatzen da. Hori egin ostean, B plano bertikala LLren gainean biratzen da erloju-

orratzen aurkako noranzkoan, plano horizontalaren gainean guztiz kokatu arte. 

Horrela, plano bakarra lortzen da, eta horren gaineko erreferentzia-lerro bakarra LL da. 

Lerro hori LL hasierako hizkiekin izendatzen da, eta lerroaren mutur bakoitzean edo 

mutur bakar batean kokatzen dira. Muturretan marraztuta agertzen diren trazuek balio 

dute adierazteko plano bertikala zein noranzkotan eraisten den. LLren azpiko 

adierazpena plano horizontalari dagokio; eta gainekoa, bertikalari. 

 Sistema honetan, lau diedroen gainean eratzen diren plano erdikariak ere 

askotan erabiltzen dira, baina diedro horiek ertzez aurkakoak direnez, bi bakarrik dira, 

lehenengo erdikaria eta bigarren erdikaria izenekoak. 

 Lehenengo erdikariak —alfa— lehenengo eta hirugarren koadrantea 

zeharkatzen ditu; eta bigarrenak —beta—, bigarrena eta laugarrena. 

 Proiekzio-planoen eta erdikarien arteko espazioa zortzi oktantetan banatuta 

geratzen da. 
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SISTEMA DIEDRIKOA 

  Puntuaren irudikapena: (kota eta urrunera) lehenengo, bigarren, hirugarren 

edo laugarren koadrantean. Plano horizontalak, plano bertikalak, LLk edo plano 

erdikariek eratzen duten espazioan. 

PUNTUAREN IRUDIKAPENA 

 A1 eta A2 proiekzioek proiekzio horizontala eta proiekzio bertikala izena hartzen 

dute, eta 1 eta 2 azpiindizeekin izendatzen dira. 

 Puntu baten bi proiekzioek bete behar duten baldintza nagusia hau da: batzen 

dituen segmentuak LLrekiko perpendikularra izan behar du. 

 Puntu baten kota da hark plano horizontalarekin duen distantzia. Puntu baten 

urrunera, ordea, hark plano bertikalarekin duen distantzia. Hori guztia kontuan hartuz, 

arau hauek ondorioztatzen dira: 

 Puntu baten kota da haren proiekzio bertikaletik LLra dagoen distantzia; 

urrunera, berriz, haren proiekzio horizontaletik LLra dagoen distantzia. 

 Proiekzio-plano batekiko puntu baten distantzia da aurkako izena duen LLrekiko 

proiekzioaren distantzia. 

 Baldin eta puntu baten proiekzio horizontala LLren azpian, LLn bertan edo 

haren gainean badago, puntua plano bertikalaren (PB) aurrean, plano 

bertikalean bertan edo haren atzean dago. 

 Baldin eta puntu baten proiekzio bertikala LLren gainean, LLn bertan edo azpian 

badago, puntua plano horizontalaren (PH) gainean, plano horizontalean bertan 

edo haren azpian dago. 

Figura baten puntu guztien proiekzio horizontalen multzoari figuraren planta, proiekzio 

horizontal edo lehenengo proiekzio esaten zaio; eta proiekzio bertikalaren multzoari 

altxaera, aurretiko bista, proiekzio bertikala edo bigarren proiekzioa. 
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PUNTUAREN POSIZIOAK 

 Lehenengo edo hirugarren koadrantean kokatuta dagoen edozein puntuk LLren 

alde banatan du proiekzioa: puntua lehenengo koadrantean kokatuta badago, 

horizontala LLren azpian eta bertikala LLren gainean; eta hirugarrenean kokatuta 

badago, alderantziz. 

 Bigarren edo laugarren koadrantean kokatuta dagoen edozein puntuk LLren 

alde berean ditu proiekzio biak: biak LLren gainean bigarren koadrantean kokatuta 

badago; edo azpian, laugarrenean kokatuta badago. 

 

 Puntu bat proiekzio-plano baten gainean kokatuta badago, aurkako izena duen 

haren proiekzioa LLn egongo da kokatuta. 
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LLn kokatuta dagoen edozein puntuk proiekzioak LLn bertan ditu.

 

 

 

Erdikarietan kokatuta dagoen edozein puntuk proiekzioak distantziakide ditu 

LLrekin, eta haren alde banatan izango ditu lehenengo erdikariari badagokio; edo bata 

bestearen gainean bigarrenari badagokio. 
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MARRAZKETARAKO ARAUAK 

g) LL eta harne datuak, trazu jarraituz. 

h) Emaitzaren proiekzioak, trazu lodi jarraituz. 

i) Erreferentzia-lerroak, puntu mehez. 

j) Lerro laguntzailea, trazuz edo lerro mehez. 

k) Alde ezkutuak, trazuz. Ageriko aldeek eta alde ezkutuek asko laguntzen dute 

espazioan kokatzen. 

l) Nahasketak ekiditeko, proiekzio bakoitzari dagokion letra jarri beharko zaio 

marrazten den momentuan. 

Ez da komeni erreferentzia- eta laguntza-lerroak osorik marraztea. Hasierako eta 

bukaerako trazuak egitea nahikoa da, eta, gehienez, beharrezkoa den erdiko zatiren 

bat. 
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SISTEMA DIEDRIKOA 

Zuzenaren irudikapena 

Zuzenaren puntu esanguratsuak 

Zuzenaren ageriko eta ezkutuko aldeak 

Zuzenaren posizio bereziak: 

 LLrekiko zuzen paraleloa 

 zuzen horizontala 

 zuzen frontala edo aurrez aurreko zuzena 

 punta-zuzena (plano bertikalarekiko perpendikularra) 

 zuzen bertikala (plano horizontalarekiko perpendikularra) 

 zuzen zeiharra 

 LL zeharkatzen duen zuzena 

 profil-zuzena 

 1., 2., 3. edo 4. koadrantean kokatutako zuzen zeiharra 

 LLrekiko perpendikularra den eta aldi berean LL zeharkatzen duen 

zuzena 

 zuzenak lehenengo erdikarian 

 zuzenak bigarren erdikarian 

 lehenengo erdikariarekiko zuzen paraleloa 

 bigarren erdikariarekiko zuzen paraleloa  

 

ZUZENAREN IRUDIKAPENA 

 Zuzen baten proiekzioa aurkitzeko, nahikoa da haren bi punturen izen bereko 

proiekzioak lotzea. Irudikapena errazteko, puntu horiek trazak izan ohi dira. 
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 Puntu bat zuzen batean egon dadin, haren proiekzioek zuzenaren izen bereko 

proiekzioetan egon behar dute. Profil-zuzena salbuespena da, gerta baitaiteke puntu 

bat zuzenekoa ez izatea nahiz eta haren proiekzioak zuzenaren proiekzioen gainean 

izan. 

ZUZENAREN PUNTU ESANGURATSUAK 

 Zuzen baten puntu esanguratsuak hauek dira: haren proiekzio-planoekiko eta 

erdikariekiko trazak edo ebakidurak. 

 Zuzen baten traza horizontala (Hr1-Hr2) aurkitzeko, zuzenaren proiekzio bertikala 

(r2) luzatuko dugu LL ebaki arte (Hr2), ondoren Hr2 puntutik LLrekiko perpendikularra 

egingo dugu zuzenaren beste proiekzioa ebaki arte(Hr1). 

 

 Zuzen baten traza 

bertikala (Br1-Br2) aurkitzeko, 

zuzenaren proiekzio horizontala 

(r1) luzatuko dugu LL ebaki arte 

(Br1), ondoren puntu horretatik 

bertatik (Br1) LLrekiko 

perpendikularra egingo dugu 

zuzenaren beste proiekzioa ebaki 

arte (Br2). 

 

 Bigarren erdikarian dagoen zuzen baten traza bere bi proiekzioen ebaketak 

zehaztuko du. 

 Lehenengo erdikariarekiko zuzen baten traza aurkitzeko, zuzenaren LLrekiko 

proiekzioetako baten simetrikoa egingo dugu, eta beste proiekzioarekiko horren 

ebaketak trazaren proiekzioetako bat zehaztuko digu. 

ZUZENAREN AGERIKO ETA EZKUTUKO ALDEAK 

 Zuzen batean ageriko eta ezkutuko aldeak banatzen dituzten puntuak haren 

ageriko trazak dira. 

 Bi trazak agerikoak badira, haiek mugatutako zuzenkia ikusiko da. 

 Ageriko traza bakarra bada, zuzena bi zuzenerditan banatuko du; horietatik 

traza ezkutua duena izango da ezkutuko aldea, eta agerikoa bestea. 

 Zuzenaren bi trazak ezkutukoak badira, ez da zuzenaren zatirik ikusiko. 

 Argiago ikusteko, zuzenaren ezkutuko aldeak trazu etenez marraztea komeni 

da. 

Br2 
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ZUZENAREN POSIZIO BEREZIAK 

Lur-lerroarekiko zuzen paraleloa 

 LLrekiko paraleloa izanik, proiekzio-planoekiko paraleloa ere bada. Beraz, ez du 

trazarik. Haren proiekzio horizontala eta bertikala LLrekiko paraleloak dira, eta egiazko 

magnitudea dute. 

 
 

 

 

 

Zuzen horizontala 
 
 Proiekzio-plano horizontalarekiko zuzen paraleloa da; beraz, traza bertikala 

bakarrik du. Zuzenaren proiekzio horizontalak egiazko magnitudea du; proiekzio 

bertikala, berriz,  LLrekiko paraleloa da. 

 

Zuzen frontala edo aurrez aurreko zuzena 
 
 
 Proiekzio-plano bertikalarekiko 

zuzen paraleloa da; beraz, traza 

horizontala bakarrik du. Zuzenaren 

proiekzio bertikalak egiazko magnitudea 

du; proiekzio horizontala, ordea, LLrekiko 

paraleloa da. 
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Punta-zuzena 
 

 Zuzen horizontalaren kasu berezia da. Plano 

horizontalarekiko paraleloa izateaz gain, plano bertikalarekiko 

perpendikularra da. Proiekzio horizontalak egiazko magnitudea 

du eta LLrekiko perpendikularra da. Proiekzio bertikalean 

proiekzioa puntu bat baino ez da, eta zuzenaren traza 

bakarrarekin bat eginda agertuko da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzen bertikala 
 

 Aurrez-aurreko zuzenaren  edo zuzen frontalaren kasu 
berezia da. Plano bertikalarekiko paraleloa izateaz gain, plano 
horizontalarekiko perpendikularra da. Haren proiekzio 
bertikalak egiazko magnitudea du, eta LLrekiko 
perpendikularra da. Proiekzio horizontala, ordea, puntu bat 
baino ez da, eta zuzenaren traza bakarrarekin bat eginda 
agertuko da. 
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Zuzen zeiharra 
 
 Bi proiekzio-planoekiko zuzen zeiharra da. Bi traza ditu, eta haren proiekzio biek 

ez daukate egiazko magnituderik. LLren alde bakoitzean traza bat du, bertikala gainetik 

eta horizontala azpitik.  

 
 

 

Lur-lerroa zeharkatzen duen zuzena 
 
 Zuzen zeiharra da. Haren bi trazek LLren gaineko puntu berean egiten dute bat. 

 

 

Profil-zuzena 

 

 Profil-planoan dagoen zuzena da. Bi proiekzio-
planoekiko perpendikularra da, eta haren bi proiekzioak 
LLrekiko perpendikularrak dira. Profil-planoa beharko dugu 
haren inklinazioa jakiteko eta puntu jakin bat plano horri 
dagokion egiaztatzeko. 
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1., 2., 3. edo 4. koadrantean kokatutako zuzen zeiharrak 
 
 Haien ezaugarriak azaldu dira jada. Ondorengo adibideetan, argi ikusiko dugu 
zuzenaren ageriko eta ezkutuko zatien arteko aldea. 
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Lehenengo erdikarian dagoen zuzen zeiharra 
 
 Zuzen honek LL zeharkatuko du lehenengo koadrantetik hirugarrenera. Haren bi 

proiekzioek angelu berdina osatuko dute LLrekin.  

 
 

Bigarren erdikarian dagoen zuzen zeiharra 
 
 Zuzen honek LL zeharkatuko du bigarren koadrantetik laugarrenera.Haren bi 
proiekzioak ezkutukoak izango dira, eta zuzenean bertan bat eginda agertuko dira. 
 
 
Lehenengo erdikariarekiko perpendikularrak eta bigarren erdikariarekiko paraleloak 
diren profil-zuzenak 
 

 Edozein profil zuzen bezala irudikatzen dira. Haien trazak LLrekiko 

distantziakide dira. 

Bigarren erdikarian 

dagoen zuzenaren 

edozein puntuk 

urrunera eta kota 

neurri berekoak dituzte. 
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Bigarren erdikariarekiko perpendikularrak eta lehenengo erdikariarekiko paraleloak 
diren profil-zuzenak 
 
 Edozein profil-zuzen bezala irudikatzen dira. Trazak bata bestearen gainean 

dituzte. Baina, zer koadrante zeharkatzen duten, traza horiek LLn bertan, LLren 

gainetik edo LLren azpitik agertuko dira. 

 
Lur-lerroarekiko zuzen paraleloen posizioak 

 Irudikapena, azaldu dugun bezala, LLrekiko bi lerro paralelo izango dira. 

Proiekzio-planoekiko lerro paralelo horien posizioa zein den, holako ezaugarriak izango 

dituzte. 
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SISTEMA DIEDRIKOA 

 

Planoaren irudikapena 

Planoaren posizio esanguratsuak: 

 plano bertikala edo plano proiektatzaile horizontala 

 zeharkako planoa edo plano proiektatzaile bertikala 

 profil-planoa edo lur-lerroarekiko plano perpendikularra 

 plano horizontala edo proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa  

 plano frontala, aurrez aurreko planoa edo proiekzio-plano 

bertikalarekiko plano paraleloa 

 lur-lerroarekiko plano paraleloa 

 lur-lerroa zeharkatzen duen planoa 

 plano zeiharra 

 plano paraleloak 

 

 

PLANOAREN IRUDIKAPENA 

 

Plano bat hainbat modutan mugatu daiteke: 

 lerrokatuta ez dauden hiru punturekin 

 puntu eta zuzen batekin 

 bi zuzen paralelorekin 

 elkar ebakitzen duten bi zuzenekin 

Azken bi hauek erabiltzen dira gehien. Horretarako, 

proiekzio-planoekiko intersekzio zuzenak erabiltzen 

dira eta planoaren traza horizontala eta planoaren traza bertikala izena hartzen dute. 

Plano baten trazek bete beharreko baldintza da LLren puntu batean bat egitea. 
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PLANOAREN POSIZIO ESANGURATSUAK 

 Plano bertikala edo plano proiektatzaile horizontala 

 Plano honen ezaugarri nagusia da traza bertikala LLrekiko perpendikularra 

izatea. Traza horizontalak edozein norabide izan dezake. Proiektatzaile horizontala 

denez, haren puntu guztiak horizontalki proiektatuko dira haren traza horizontalean. 

 
Zeharkako planoa edo plano proiektatzaile bertikala 

 Plano honen ezaugarri nagusia da traza horizontala LLrekiko perpendikularra 

izatea. Traza bertikalak edozein norabide izan dezake. Proiektatzaile bertikala denez, 

haren puntu guztiak bertikalki proiektatuko dira haren traza bertikalean. 

Profil-planoa edo lur-lerroarekiko plano perpendikularra 

Plano hau LLrekiko perpendikularra denez, bi proiekzio-planoekiko perpendikularra da. 

Hortaz, aurreko bien ezaugarriak ditu, hau da, bere bi trazak LLrekiko perpendikularrak 

dira eta, beraz, traza horien gainean daude planoa osatzen duten puntu guztien 

proiekzioak. 
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Plano horizontala edo proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa 

 Proiekzio-plano horizontalarekiko paraleloa denez, ez du ebakitzen, hau da, 

planoaren traza horizontala inpropioa izango da. Traza bertikala LLarekiko paraleloa da 

beti, eta traza hori LLren gainean edo azpian egon daiteke. 

 Plano horizontala, aldi berean, plano bertikalarekiko perpendikularra da. Hau 

da, plano proiektatzaile bertikala da eta horren ezaugarriak ditu. 

 
Plano frontala, aurrez-aurreko planoa edo proiekzio-plano bertikalarekiko paraleloa 

 Aurreko kasuan bezala, plano honek ez du traza bertikalik. Traza horizontala 

LLrekiko paraleloa da eta LLren gainean edo azpian egon daiteke. 

 Plano proiektatzaile horizontalen kasu berezia da, eta haiek dituzten ezaugarri 

berak ditu. 

Lur-lerroarekiko plano paraleloa 

 

 Traza biak, horizontala eta bertikala, LLrekiko 

paraleloak dira. 
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 Lur-lerroa zeharkatzen duen planoa 

 Kasu berezia da. Izan ere, planoaren trazek ez dute planoa mugatzen, horiek 

LLn bertan kokaturik baitaude. Planoa bera mugatzeko, planoaren beraren puntu batez 

baliatuko gara. Puntu horrek planoa mugatzen duela adierazteko, puntuaren 

erreferentzia-lerroaren alde banatan eta LLren azpian bi trazu marraztu ohi dira. 
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Erdikariekiko planoen posizioak : 

 lehenengo erdikariarekiko plano perpendikularra 

 bigarren erdikariarekiko plano perpendikularra 

 erdikariekiko plano paraleloak 

o lehenengo erdikariarekiko plano paraleloa 

o bigarren erdikariarekiko plano paraleloa 

 

 

 

ERDIKARIEKIKO PLANOEN POSIZIOAK 

Lehenengo erdikariarekiko plano perpendikularra 

 Lehenengo erdikariarekiko edozein plano perpendikularrek planoaren trazak 

simetrikoak ditu LLrekiko. Beraz, planoaren trazek angelu berdinak osatzen dituzte 

LLrekin. 

 
Bigarren erdikariarekiko plano perpendikularra 

  Bigarren erdikariarekiko edozein plano perpendikularrek traza bertikala 

eta horizontala bata bestearen gainean ditu. 
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Erdikariekiko plano paraleloak 

 Erdikari batekiko edozein plano paralelo beste erdikariarekiko perpendikularra 

da; izan ere, erdikariek elkar ebakitzen dute, 90°ko angelu bat sortuz. Hortaz, orain 

arte azaldutako baldintzak betetzen dituzte. 

 Erdikariak LL mozten duten planoak direnez (puntu baten irudikapena beharko 

dugu plano horiek mugatzeko), erdikariekiko paraleloa den edozein plano ere LLrekiko 

paraleloa izango da. 

 Planoak lehenengo erdikariarekiko paraleloak baldin badira, haien irudikapena 

LLrekiko paraleloa den zuzen bakarra izango da. Planoa lehenengo oktantean 

kokatuta baldin badago, zuzenaren irudikapena LLren gainean egongo da; eta 

planoa bigarren oktantean kokatuta baldin badago, zuzenaren irudikapena 

LLren azpian egongo da. 

 Planoak bigarren erdikariarekiko paraleloak baldin badira, haien irudikapena 

LLrekiko bi zuzen paralelo izango dira, eta biak LLtik distantzia berberera 

egongo dira. Haien trazua jarraitua izango da planoa lehenengo koadrantean 

baldin badago, eta etena planoa hirugarren koadrantean baldin badago. 
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Zuzen esanguratsuak planoan 

 planoko zuzen frontala edo planoko aurrez aurreko zuzena 

 malda gehieneko zuzena 

 inklinazio gehieneko zuzena 

 Plano zeiharren gaineko poligonoak, planoko horizontalez edo planoko 

frontalez eraikiak 

 

 

PLANO BATEAN KOKATUTAKO ZUZENA 

 Zuzen bat plano batean kokatuta egon 

dadin, haren trazak planoaren izen bereko 

trazetan egotea ezinbestekoa da. 

 

 Puntu bat plano batean kokatuta egon 

dadin, plano horretan egon behar du puntu hori 

duen zuzenak. 

 

 

PLANOKO ZUZEN HORIZONTALAK 

 Izenak esaten duen bezala, r 

zuzenak bi baldintza betetzen ditu: zuzen 

horizontala da eta planoan kokatuta dago. 

Zuzen horiek emandako planoaren eta kota 

ezberdineko plano horizontalen arteko 

intersekzioak dira. 

 Planoko zuzen horizontal guztiek 

proiekzio horizontala planoaren izen bereko 

trazarekiko paralelo dute; eta proiekzio 

bertikala, LLrekiko paralelo. 
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PLANOKO ZUZEN FRONTALA EDO PLANOKO AURREZ AURREKO ZUZENA 

 

 

 Izenak esaten duen bezala, r zuzenak 

bi baldintza betetzen ditu: aurrez aurreko 

zuzena da eta planoan kokatuta dago. Zuzen 

horiek emandako planoaren eta urrunera 

ezberdineko plano frontalen arteko 

intersekzio dira. 

 

 Planoko zuzen frontal guztiek proiekzio 

bertikala planoaren izen bereko trazarekiko 

paralelo dute; eta proiekzio horizontala, 

LLrekiko paralelo. 

 

 

 

 

 

MALDA GEHIENEKO ZUZENA 

 

 

 

 Planoaren traza 

horizontalarekiko perpendikularra 

den eta planoan bertan kokatuta 

dagoen zuzenak malda maximoko 

zuzena du izena. Haren proiekzio 

horizontala, beraz, planoko traza 

horizontalarekiko perpendikularra 

da. 
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INKLINAZIO GEHIENEKO ZUZENA 

  

 

 

Planoaren traza bertikalarekiko perpendikularra 

den eta planoan bertan kokatuta dagoen 

zuzenak inklinazio maximoko zuzena du izena. 

Haren proiekzio bertikala, beraz, planoko traza 

bertikalarekiko perpendikularra da. 

 

 

 

 

  



SISTEMA DIEDRIKOA 

 
117 

PLANO ZEIHARREN GAINEKO POLIGONOAK, PLANOKO HORIZONTALEZ 

EDO PLANOKO FRONTALEZ ERAIKIAK 

 Poligono bat plano batean egon dadin, poligonoaren erpin guztiek planoan 

bertan egon behar dute. 

 Poligonoaren edozein proiekzio ezaguturik, horietako bakoitzaren beste 

proiekzioa poligonoaren erpin bakoitzaren proiekzioa bilatuz lortzen da: planoko 

horizontalak erabiliz ezagutzen dugun proiekzioa bertikala bada, eta planoko bertikalak 

erabiliz ezagutzen dugun proiekzioa horizontala baldin bada. 
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Planoaren eraketa 

 Lerrokaturik ez dauden hiru puntu 

 Puntua eta zuzena 

 Elkar ebakitzen duten bi zuzen 

 Bi lerro zuzen paralelo 

 Trazak 

BILATU HIRU PUNTUK ERATZEN DUTEN PLANO BATEN TRAZAK, PUNTU 

BATEK ETA ZUZEN BATEK ERATUTAKOARENAK EDO ELKAR EBAKITZEN 

DUTEN BI ZUZENEK ERATUTAKOARENAK 

 Planoa hauek eratu dezakete: lerrokaturik ez dauden hiru puntuk, puntuak eta 

lerro zuzenek, elkar ebakitzen duten bi lerro zuzenek edo bi lerro zuzen paralelok. 

 Demagun elkar 

ebakitzen duten r1-r2  

eta s1-s2 zuzenak 

ezagutzen ditugula. 

Lehenengo, r-ren Hr eta 

Vr  trazak lortuko 

ditugu; ondoren, s-ren 

Hs eta Vs trazak. Behin 

hori eginda, Hr eta Hs  

traza horizontalak 

elkartuz, planoaren 

traza horizontala 

lortuko dugu. Traza 

bertikalekin (Vr eta Vs ) 

gauza bera eginda, planoaren traza bertikala lortuko dugu. Hori egiaztatzeko, traza 

biek LLko puntu batean elkar ebaki behar dute. 

 A1-A2 puntua eta s1–s2 zuzena dira datuak. Emandako puntu hori (A1-A2) lotuko 

dugu s1–s2 zuzenean kokatuta dagoen B1-B2-ko edozein punturekin, horrela r1-r2 zuzena 

lortuko dugu; beraz, aurreko kasuan egongo gara. 

 A1-A2, B1-B2 eta C1-C2 puntuak emango balizkigute, horietako edozein puntu 

beste bi puntuekin lotu eta aurreko kasuaren r1-r2 eta s1-s2 zuzenak lortuko genituzke. 
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 Azkenik, zuzenek elkar ebaki beharrean paraleloak baldin badira, nahikoa da 

izen bereko trazak lotzea planokoak kalkulatzeko. 


