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При моделюванні деяких геометричних об’єктів виникає задача 
побудови певних однопараметричних множин. Наприклад, такими 
об’єктами цілком можуть бути певні поверхні або ж гіперповерхні, що 
задані аналітично чи дискретно. Досить часто на практиці неможливо 
отримати аналітичні вирази при побудові математичних моделей 
об’єктів, а тим більш процесів. Очевидно, що дискретний спосіб 
представлення геометричної інформації щодо об’єктів, процесів чи 
середовищ, що моделюються, є одним з раціональних. 

Моделі наприклад, складних просторових форм у вигляді 
дискретних каркасів (точкових чи лінійних, що являють собою деяку 
матричну сукупність певних параметрів) використовуються для 
моделювання цих форм, що не піддаються аналітичному опису. 
Зрозуміло, що моделі саме такого типу оптимально підходять для 
подальшого проектування. Зазначимо, що розвиток технологій 
проектування та виготовлення складних технічних форм потребує 
суттєвого підвищення рівня вимог щодо якості кінцевих результатів 
моделювання та подальшого проектування об’єктів, що пов’язано з 
ускладненням технічних форм у вигляді криволінійних поверхонь при 
проектуванні різних машин, механізмів, архітектурно-будівельних 
об’єктів та багатьох різноманітних процесів із великим рівнем 
параметричності.

У більшості таких задач йдеться про моделювання складних 
криволінійних форм у вигляді певних поверхонь. Зазначимо, що 
дискретний спосіб представлення геометричної інформації об’єкта, 
що моделюється, є універсальним, а дискретний підхід можна вважати 



більш загальним, тому що від неперервно-аналітичної моделі 
практично завжди можна перейти до дискретної, а саме до дискретно-
інтерполяційної. Актуальність питань розробки раціональних 
алгоритмів моделювання таких форм є актуальним.

У різних роботах їх авторами розглядалися певні підходи та 
методи моделювання, проте, наприклад, такий чинник, як 
моделювання складної просторової форми за наперед заданими 
умовами щодо форми є, по-перше,  доволі складним, по-друге, 
недостатньо розглянутий. 

У даній роботі використовується метод, який є нетрадиційним 
щодо моделювання складних криволінійних форм на основі 
дискретно-інтерполяційного підходу, і актуальність даної роботи 
полягає у розробці оптимальних методів геометричного моделювання 
складних просторових форм, як моделей технічних об’єктів.

При побудові геометричних моделей використовуються 
інтерполяційні схеми на основі поліномів Лагранжа. Таким чином ми 
отримуємо дискретні геометричні моделі різних криволінійних 
поверхонь із врахуванням наперед заданих умов щодо форми. Такі 
схеми дозволяють отримати певну однопараметричну множину, що є 
дискретно-інтерполяційною геометричною моделлю об’єктів, зокрема 
поверхонь.

Елементами таких множин є деякі дискретні функції, що у 
загальному випадку можуть бути представлені, як дискретні чисельні 
масиви, розмірність яких може варіюватись. На прикладі 
моделювання поверхонь - це лінії, як прямі, так і криві. На рис. 1 
наведені приклади деяких вузлових функцій у вигляді ліній, 
формування яких здійснюється у розробленому автором програмному 
забезпеченні. У загальному випадку ці лінії можуть бути довільними, 
або ж певної визначеної форми. Саме це й дозволяє врахувати вимоги 
щодо наперед заданої форм майбутньої поверхні. Поверхня 
представляється дискретним лінійчатим каркасом, кожна лінія якого є 
умовний переріз поверхні, що моделюється. Вузлові функції (лінії), 
навіть прямі, дискретизуються, що дозволяє в нашій дискретно-
інтерполяційній моделі поєднати абсолютно різні функції. На основі 
вузлових функцій надалі визначаємо схему інтерполяції, під якою 
розуміються кількість її вузлів та їх розташування. Положення 
вузлових функцій у відповідних носіях-площинах у просторі можна 
змінити. У свою чергу, положення цих площин також можна змінити, 
впливаючи таким чином безпосередньо на схему інтерполяції. На рис. 
2 представлені варіанти поверхонь, що будувалися при умові варіацій 
розташування точок на вузлах інтерполяції. На рис.2б та 2в приведені 
випадки саме такої варіації. На кожній поверхні у всіх випадках 



будувалася точка з постійними координатами. Порівняльній оцінці 
підлягали значення аплікати у межах одної поверхні. 

Дослідження були проведені для багатьох поверхонь з різними 
варіантами розташування точок на одному й тому ж вузлі 
інтерполяції. Зафіксована розбіжність результатів, що порівнювались, 
коливалася у межах 0, 8 – 5,4%, і були визначені такі закономірності: 
- для лінійчатих поверхонь величина розбіжності, як правило, була 
менше;
- найбільша розбіжність виявлена для опукло-угнутих поверхонь;
- положення контрольної точки відносно вузлів інтерполяції з 
варіативним розміщенням точок впливає на величину розбіжності;
- чим ближче розташована точка до варіативних вузлів інтерполяції, 
тим більше виявляється розбіжність результатів;
- кількість вузлів інтерполяції також впливає на результат, але в 
меншій мірі й суттєво залежить від форми поверхні.

Отримані результати дозволяють оптимізувати процес 
моделювання.

             
                а)                                              б)                                            в)

Рисунок 1. Формування вузлових функцій

а) б) в)

г) д) е)
Рис.2. Приклади поверхонь, що досліджувалися



Висновки: Враховуючи результати досліджень впливу нерівномірності 
розташування точок вузлів інтерполяції при використанні дискретно-
інтерполяційного підходу, можна оптимізувати процес моделювання 
достатньо складних просторових форм. Метод має гарні ознаки 
алгоритмізації процесу моделювання й велику варіативність щодо 
формоутворення. Запропонований метод можна застосувати для 
моделювання процесів та середовищ, що мають певну анізотропність 
властивостей у просторі, та характеризуються великою кількістю 
різноякісних параметрів.
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