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При побудові поверхонь виникає потреба в побудові каркасу різних форм та 

моделювання цього каркасу за заданими параметрами. В роботі показано комп’ютерне 

моделювання побудови  геометричної кривої - параболи.  

Парабола – це множина точок площини, рівновіддалених від даної точки  F(фокуса) та 

даної прямої  директриси ∆.  

Парабола – нецентральна крива 2-го порядку, канонічне рівняння якої:  

Параболу можна одержати також  внаслідок перетину конуса  площиною, паралельною 

до однієї з твірних конуса. 

Методи побудови параболи розглянемо нижче: 

І Метод: Побудова  параболи за допомогою засічок. 

Точка F  - фокус параболи; 

∆ - направляюча (директриса); 

Точка О, яка знаходиться на вісі параболи, називається вершиною параболи; 

Відрізок, що сполучає будь-яку точку параболи А з її фокусом F, називається радіусом – 

вектором параболи; 

Нехай  задані  параметр  р, фокус  F і директриса ∆: 

Для побудови потрібно: 

1)Провести паралелі к ∆ і відмітити на них по дві точці, наприклад А і А|  ; 

2)Ставимо засічки із фокусу  F радіусом ,який дорівнює 

 FA = AB =d. 

Побудована парабола приведена на (рис.1) 

 

 
Рисунок 1 - Побудова  параболи за допомогою засічок. 

 

ІІ Метод: Побудова параболи за допомогою пучкових прямих. 

Нехай задані вершина О, вісь Ох і точка  А  кривої: 

1)Розділимо ОВ і ВА на однакове число рівних частин; 

2)Точки 1 , 2 , 3 , 4 ,….. належать до параболи; 

3)З'єднавши  отриманні у результаті перетину точки 1| , 2| , 3| , 4|  отримаємо  параболу. 

Побудована парабола представлена на рис.2 

mailto:amperederie15@gmail.com
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Рисунок 2 - Побудова параболи за допомогою пучкових прямих 

 

ІІІ Метод. Побудова параболи, у основу якого покладено визначення ординат уі  точек 

кривої, як середніх   пропорційних по відношеню к 2р і 

  

 Допоміжні  окружності з довільними центрами С1…..Сі, які проходять через постійну 

точку Р  визначають відповідні координати точок кривої Аі (х1, у1),……, Аі(хі, уі). 

Побудована парабола представлена на рис.3 

 

 
Рисунок 3.-  Побудова параболи, у основу якого покладено визначення ординат уі  

точек кривої, як середніх   пропорційних по відношеню к 2р і 

 

IV Метод. Побудова параболи за допомогою дотичних.  

 

 Задані  дві дотичні до параболи, які перетинаються  у точках А і В . 1)Розділимо сторони 

кута ВС і СА на однакове число рівних частин, з'єднаємо  точки ділення попарно, як вказано 

на рис.4. 

2)Парабола  - огібає отриману систему точок. 

Побудована парабола представлена на рис.4 

 
Рисунок 4 -  Побудова параболи за допомогою дотичних 

 

V Метод. Побудова дотичної , яка паралельна заданому напрямку d.  
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1)Із фокуса F встановлюємо перпендикуляр к d, тобто наша шукана дотична. 

2)t – медіатриса відрізку FN; 

3)Точка контакту M – точка перетину медіатриси t з паралеллю до  вісі параболи через 

N. Побудована парабола представлена на рис. 5. 

 
Рисунок 5 -  Побудова дотичної , яка паралельна заданому напрямку d 

 

V Метод. Еволюта параболи – полу кубічна парабола Нейла. 

Полу кубічна  парабола, або парабола  Нейла— це плоска алгебраїчна крива, яка 

описується рівнянням:   y2 = ax3. 

Як встановив  у 1687 році. Х. Гюйгенс, по дузі цієї кривої рухається з постійною 

швидкістю матеріальна  точка  під дією сили тяжіння. 

Крива названа  в честь англійського математика У. Нейля, який знайшов  (1657 г.)  

довжину дуги полукубічної параболи. 

Рівняння еволюти має вигляд:  

Єволюта параболи представлена на рис.6 

 
Рисунок 6.-  Еволюта параболи – полу кубічна парабола Нейла 
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