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Прискорення науково-технічного прогресу вимагає кардинального посилення  

підготовки інженерно-технічних і наукових кадрів. Фахівці повинні вміти 

користуватися готовими пакетами прикладних програм, застосовувати їх при вирішенні 

задач геометричного моделювання.  

Однією з задач прикладного характеру, яку доводиться вирішувати при 

формуванні моделей складних функціональних поверхонь – визначення 

диференціально-геометричних характеристик кривих ліній, які використовують при 

створенні каркасу поверхні.  

При використанні просторових кривих ліній до таких характеристик слід 

відносити, перш за все, положення основного тригранника в точках кривої. Особливе 

значення, вказана характеристика, має при моделюванні поверхонь що направляють 

середовище, в яких осьова лінія є просторовою кривою. В цьому випадку, поперечні 

перетини каркасу, розташовують відносно осьової лінії з врахуванням положення 

основного тригранника [1].  

Розробка та вивчення методики визначення положення основного тригранника, з 

використанням пакета геометричного моделювання SolidWorks – актуальна задача 

підготовки науковців в області створення геометричних моделей складних 

функціональних поверхонь. 

За допомогою стандартних функцій пакета SolidWorks, в автоматизованому 

режимі можливо створювати дотичну пряму до просторової кривої лінії [3]. 

Формування головної нормалі чи бінормалі при моделюванні кривої лінії в пакетах 

комп’ютерного геометричного моделювання (SolidWorks, AutoCAD, КОМПАС) не 

передбачено. 

Метою доповіді є акцентувати увагу фахівців на можливості програмного 

комплексу SolidWorks та його застосування у вирішенні задач геометричного 

моделювання об’єктів та образів. 

Вихідними даними при вирішенні поставленої задачі, є просторова крива лінія, 

сформована в 3D-ескізі системи.  

Функції системи SolidWorks, в автоматизованому режимі, дозволяють 

створювати єдиний елемент основного тригранника – пряму дотичну до просторової 

кривої лінії (t). Для цього з використанням функції «Совпадение» створюється точка, 

яка належить кривій лінії та пряма, яка проходить через цю точку. Далі на пряму й 

просторову криву лінію накладають взаємозв’язок «Касательность».  

Головну нормаль сформуємо як пряму, яка проходить через точку на 

просторовій кривій до центру відповідного стичного кола.  

Стичне коло визначимо як коло, яке проходить через точку дотику з кривою 

лінією (ця точка є точкою дотику прямої t з кривою лінією) та дві нескінченно близькі 

до неї точки, які належать до цієї кривої [2]. 

Для цього створимо три точки, які належать до кривої лінії та довільне коло. На 

коло та кожну з точок, послідовно накладаємо взаємозв’язок «Совпадение». Між 
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середньою з трьох розташованих на кривій точок – точкою дотику та іншими двома 

точками створюємо лінійні розміри. 

Зменшуючи відстань h між вказаними точками, можливо як завгодно точно 

визначити положення дотичного кола. При цьому, пряма (n), яка проходить через точку 

дотику і центр створеного кола, наближається до положення головної нормалі 

просторової кривої лінії. 

Після формування прямих t та n створюється бінормаль (s). Для цього на 

довільну пряму накладаються взаємозв’язки: «Совпадение» з точкою дотику та 

«Перпендикулярность» з прямими t та n. 

Система SolidWorks дозволяє переміщувати точку дотику разом з моделлю 

основного тригранника вздовж кривої лінії. При цьому тригранник обертається навколо 

дотичної t, а стичне коло змінює свій розмір. 

Створена модель дозволяє визначити локальні характеристики в довільній точці 

кривої лінії, а також допомагає зрозуміти їх геометричний смисл.  

В доповіді запропонована методика визначення положення головної нормалі в 

точках просторової кривої лінії. Головна нормаль визначається як пряма, яка проходить 

через задану точку кривої і центр відповідного стичного кола. 

Формуючи за указаною методикою головну нормаль, можливо ознайомитись з 

диференціально-геометричними характеристиками просторової кривої лінії та 

отримати навички рішення нестандартних задач прикладної геометрії з використанням 

пакета SolidWorks. 
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Development and study of methods for determining the position of the main triangle 

using geometric modeling package SolidWorks - urgent task of training scientists in the field 

of geometrical models of complex functional surfaces. 

Focus on the possibility of SolidWorks software system and its application in solving 

problems of geometric modeling of objects and images. 

Initial data in solving this problem is spatial curve, formed in 3D-sketch system. 

Functions of SolidWorks, in automatic mode, allow the creation of a single basic 

element of the tryhrannyk - straight tangent to the spatial curve. 
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