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ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ GRAN-2D
ДЛЯ ОБЧИСЛЕННЯ ДОВЖИНИ ДУГИ КРИВОЇ

Використання спеціалізованих програмних засобів надає
можливість розв’язувати окремі задачі, не володіючи відповідним
аналітичним апаратом (наприклад, обчислювати об’єми та площі
поверхонь довільних многогранників, не знаючи формул для їх
обчислення). Такі програмні засоби призначені, перш за все, для
розв’язування широкого класу задач шляхом моделювання об’єктів, що
фігурують в умові задачі. Зупинимося на програмному засобі «Gran2D»
та розглянемо його застосування для обчислення довжини дуги кривої
[1].
Довжина кривої (або, довжина дуги кривої) в метричному просторі
– числова характеристика протяжності цієї кривої. Історично
обчислення довжини кривої називалося випрямленням кривої (від лат.
rectificatio, випрямлення) [2]. Якщо довжина кривої існує і скінченна, то
говорять, що це крива, що випрямляється, в іншому випадку – що не
випрямляється.
Під довжиною дуги l кривої L розуміється межа, до якої прагне
довжина вписаної в неї ламаної, якщо довжина найбільшої її ланки
прямує до нуля (рис. а).

Рис. а.

Отже, для обчислення довжини дуги кривої потрібен ряд
підрахунків та
обчислень,
які
затримують
швидкість
та
результативність розв’язування певного типу задач.
Побудуємо дугу та обчислимо її довжину за допомогою
програмного засобу «Gran2D».

Панель керування легка та зрозуміла і включає в себе: файл,
виправлення, обєкт, обчислення, зображення, макроконструкція, вид,
налагодження та інформація про програму.

Зображаємо за допомогою програми дугу. На панелі обираємо
«Обєкт-створення-дуга». Розташувавши центр дуги, початок радіуса,
кінець радіуса, напрям початку дуги, напрям кінця дуги, натискаємо
«ОК».

Дуга побудована:

Усі результати та дані, які програма дає нам одразу після побудови,
можна подивитися у вікні, яке зазвичай розташоване в правому куті
програми:

Таким чином, можемо бачити, наскільки застосування програмного
засобу «Gran2D» полегшує роботу з математичними операціями. Можна

не витрачати багато часу на виконання математичних дій, пов’язаних з
побудовою дуги кривої та обчисленням її довжини.
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