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Постановка проблеми. При вивченні дисципліни «Геометричне 

моделювання» студенти напряму підготовки «Інформатика» 

ознайомлюються з методами моделювання різних функціональних 

поверхонь. 

Теоретичні знання, отримані студентами, повинні бути закріплені 

шляхом реального моделювання на лабораторних заняттях. 

Сучасне комп'ютерне та програмне забезпечення дає можливість 

підвищення ефективності навчання. 

Впровадження в навчальний процес систем автоматизованого 

проектування вимагає вивчення студентами відповідних методик 

моделювання геометричних об'єктів. 

Аналіз останніх досліджень. При моделюванні складних 

криволінійних об'єктів можуть використовуватися обводи, сформовані з 

ділянок алгебраїчних кривих, складених із заданим порядком гладкості. 

Існує ряд методів, що дозволяють моделювати такі обводи. Це 

метод кривих другого порядку, метод полюсів, метод кривих Безье, метод 

В-сплайнів, інші методи. 

Найбільш простий шлях формування обводів довільної конфігурації 

- моделювання складовій кривій першого порядку гладкості, що 

складається з дуг кіл. 

Формулювання цілей статті. Метою статті є розробка методики 

моделювання обводів першого порядку гладкості дугами кіл у системі 

Solid Works. 

Основна частина. Обвід, що формується, представлений 

координатами вузлів (фіксовані характеристики нульового порядку), 

положенням дотичних до обводу у вузлах (фіксовані характеристики 
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першого порядку), значеннями радіусів дуг кіл, що складають обвід і 

минаючих через вузлові точки. 

Розглянемо методику формування ділянки обводу, обмеженого 

вузловими точками i  та 1i  (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1 

 

1. Формування кіл, що визначають обвід у вузлових точках. 

Параметричне число кола дорівнює трьом. Отже, необхідно 

визначити три незалежних параметри, що задають коло. 

У графічній частині екрана створюємо довільне коло. Жоден з 

параметрів кола не зв'язаний. Захопивши коло курсором можливо 

переміщати коло і змінювати його радіус. 

За допомогою функції «Додаткові взаємозв'язки» призначаємо 

параметри, що визначають коло: проходження через точку i  та торкання із 

прямою it  - дотичної до обводу, що формується. 

У кола залишився не зв'язаним один параметр. Захопивши коло 

курсором можна міняти його розмір. При цьому коло торкається прямої it  

в точці i .Остаточно визначаємо коло, призначивши його радіус iR . 

Коло, що відповідає точці 1i , формується аналогічно. 

2. Формування обводу на ділянці 1i;i . 
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Побудова обводу з гладкістю порядку K  можна здійснити за 

допомогою кривих, параметричні числа яких не менше 2KP  [2]. 

Отже, за допомогою дуг кіл можливо сформувати обвід першого 

порядку гладкості (у точках стику дуги мають спільні дотичні). 

У графічній частині екрана створюємо довільне коло. На створене 

коло накладаємо додаткові взаємозв'язки: торкання з колом, що проходить 

через точку i  та колом, що проходить через точку 1i . 

За рахунок одного параметра, що залишився незв'язаним, можна 

змінювати розміри та положення кола. При цьому зберігається дотичність 

з колами, що відповідають вузлам i  та 1i . 

Домігшись розташування кіл, що відповідає умовам задачі 

(наприклад: дуги трьох кіл між точками i  та 1i  утворюють опуклу 

криву; точки сполучення дуг розташовуються між вузлами), фіксуємо 

радіус кола R . Ділянка обводу сформована. Частини кіл, що не входять в 

обвід, відсікаються. 

Аналогічно створивши інші ділянки, одержуємо гладкий обвід 

усього точкового ряду. 

Висновки. Виконуючи за пропонованою методикою лабораторне 

завдання, студент отримує навички реального моделювання одномірних 

обводів у системі Solid Works. При цьому відпрацьовуються навички 

формування таких характеристик обводу як порядок фіксації, порядок 

гладкості, вивчається взаємозв'язок диференціальних характеристик 

обводу з параметричним числом дуг, що складають обвід. 
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