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Конструювання поверхонь з підвищеними динамічними властивостями вимагає
розробки методів моделювання, які забезпечують задану точність, контроль
диференціально-геометричних характеристик, відсутність осциляції. Заданий характер
зміни диференціально-геометричних характеристик поверхні можна забезпечити за
рахунок характеристик кривих, що їм належать (другий порядок гладкості та
монотонна зміна радіусів кривини уздовж обводу).
Геометрична схема формування дискретно представленої кривої (ДПК) з
закономірною зміною кривини запропонована у роботі [1]. ДПК формується на основі
наперед сформованої дискретно представленої еволюти (ДПЕ).
Еволюта монотонної кривої має відповідати наступним вимогам [2]:
- еволюта є випуклою кривою;
- нормалі до кривої є дотичними до еволюти, що її визначає;
- довжина еволюти дорівнює різниці радіусів кривини у точках, що обмежують
відповідну ділянку кривої.
Розроблено спеціалізоване програмне забезпечення, що реалізує алгоритми
визначення положень центрів кривини у вихідних точках ДПК та центрів кривини, які
відповідають точкам згущення.
Попередньо ДПЕ формується як ламана лінія Ai21 , Ai1 , Ai2 , Ai11 (рис. 1, а) таким
чином, щоб виконувались наступні умови:

i  1; Ai11  Ai2 ; Ai11  Ai2 ; i ,

Ai21 ; Ti 1  Ti 1 ; Ai1 ,

Ai2 ; Ti  Ti ; Ai11 .

(1)

Отримана ДПЕ визначає евольвенту як коробову лінію кіл, радіуси яких
монотонно зростають уздовж обводу. Виконання умов (1) однозначно визначає
розташування точок Ai21 , Ai1 , Ai2 , Ai11 при зафіксованих положеннях нормалей.
Необхідною умовою існування розв’язку задачі є розташування нормалей, при
якому виконується умова Ti 1 ; Ti  Ti 1 ; Ai1  Ai2 ; Ti . В іншому випадку (рис. 1, б)
задача не має розв’язку.
Призначення центра кривини C i всередині відрізка Ai1 ; Ai2
умовою, яка контролюється за допомогою наступного коефіцієнту:
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де ai 1  Ai21 ; Ai1 , ai  Ai2 ; Ai11 та bi  Ai1 ; Ai2 – довжини ланок ламаної лінії, яка
визначає ДПЕ.

а)

б)

Рис. 1 Визначення положень центрів кривини у вихідних точках

На наступному етапі всередині кожного базисного трикутника формується
ділянка еволюти кривої у вигляді точкового ряду, що складається із будь-якої кількості
центрів кривини ДПК.
Попередні положення точки згущення та нормалі, що через неї проходить,
визначаються по центру відповідних діапазонів. В процесі згущення існування
розв’язку задачі та плавність зміни характеристик уздовж ділянки кривої
контролюється за допомогою коефіцієнта, аналогічного (2).
Розроблений алгоритм та програмне забезпечення використовуються для
моделювання кривої другого порядку гладкості із монотонною зміною диференціальногеометричних характеристик.
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The algorithm and its implementation for modeling of one-dimensional contours with
a monotonous change of curvature is developed. The initial data for the modeling are the
coordinates of the points, the order of smoothness and law of change of the radiuses of
curvature along the contour. The positions of the centers of curvature and normals to the
curve, which are appointed in the initial points, are the parameters of controlling the shape of
contour.
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