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АНОТАЦІЯ 

 

наукової роботи під шифром "Форштевень" 

 

У роботі пропонується перспективний метод геометричного 

моделювання просторових кривих ліній шляхом безпосереднього 

числового інтегрування формул Серре-Френе із застосуванням 

додаткових умов у вигляді кусково-лінійних залежностей кривини 

і скруту від довжини дуги. Розроблено програму розрахунків і 

візуалізації змодельованих просторових кривих ліній. Числове 

розв’язання системи звичайних диференціальних рівнянь 

здійснюється модифікованим методом Рунге-Кутта. Досліджено 

вплив параметрів, які визначають геометрію графіків розподілу 

кривини і скруту, на форму просторових кривих. Подібні криві 

можуть бути застосовані при формуванні складних обводів 

суднових корпусних конструкцій. 

Загальна характеристика наукової роботи. Робота містить: 

вступ, три розділи, висновки, список використаних джерел. 

Кількість сторінок – 27; кількість рисунків – 19, кількість 

використаних наукових джерел – 12. 

Ключові слова: геометричне моделювання, просторова 

крива, кривина, скрут, формули Серре-Френе.  
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