
În tehnica inginerească se poate aproxima elipsa cu un oval. O 
metodă de construire a unui oval este prezentată în Fig. nr. 1.
Etapele construirii ovalului sunt următoarele: 
- Se trasează mai întâi un cerc ajutător, centrele C1şi C2, se unesc

E cu C1 și E cu C2, apoi F cu C1 și F cu C2.

- Trasarea ovalului începe cu arcul cu centrul în C1 (tangent la

cerc) apoi cu arcul cu centrul în C2, extremitățile fiind pe liniile 

care trec prin C1 și C2. Pentru închiderea ovalului se duc arce cu

centrele în F și E. 

Fig. nr. 1. Trasarea ovalului

În Fig. nr. 2. este dat un exemplu de construire a unei spirale .
Spiralele se pot construi cu mai multe centre.
În exemplul dat, spirala are trei centre. Pentru trasarea spiralei se
construiește mai întâi triunghiul echilateral cu latura egală cu o 
treime din mărimea pasului spiralei. Vârfurile triunghiului sunt 
centrele arcelor de cerc care formează spirala, iar prelungirea 
laturilor limitează arcele de cerc succesive.

Fig. nr. 2. Construcția spiralei 

În Fig. nr. 3. este prezentată construcția grafică (scara 1:20), a 
secțiunii unui canal colector ovoidal. 
Construcția grafică a ovoidului începe cu trasarea a două cercuri 
tangente. Diametrul cercului mare este dublul diametrului cercului
mic. Diametrul cercului mare se împarte în părți egale obținându-se 
O2 și O’2. Se unesc O2 cu O1 și O’

2 cu O1. Se construiește 
mediatoarea segmentului O’

2 și se obține prin prelungire, O3. Unind
O3 cu O1 și prelungind dincolo de cercul mic 
se obțin punctele de tangență 1 și 1’. Se trasează arcul de racordare 
2’-1’ cu centrul în O3 și apoi arcul simetric cu centrul în O’

3. Se
construiesc mediatoarele segmentelor 3’-4’ și 3-4, găsindu-se prin 
prelungire O5 și O’

5 la intersecţia cu prelungirea diametrului 2-2’. 
Arcele exterioare 3’-4’  și 3-4 se construiesc cu centrele în O’

5 și 
O5. Considerând punctul 5’ la cota -1,45, se unesc punctele 3’ și 5’

și se construiește mediatoarea segmentului. Mediatoarea permite 
găsirea punctului O4 și a simetricului acestuia, O’

4. Cu centrele în
O4 și O’

4 se construiesc arcele 3’-7 și 3-8. 

Fig. nr. 3. Colectorul ovoidal


