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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

 Актуальність теми. На сьогодні дослідження актуальних наукових проблем 

практично неможливе без застосування наближених методів. Найбільш вживані на 

практиці підходи до чисельного розв’язання крайових задач пов’язані із 

застосуванням сіткових методів, наприклад, методу скінченних елементів, методу 

граничних елементів тощо. Генерація розрахункової сітки з елементарними комірками, 

що мають певну геометричну форму, є актуальною і складною задачею, особливо із 

врахуванням того факту, що від якості такої сітки в значній мірі залежить точність 

отриманого чисельного розв’язку задачі. Тому на практиці виникає потреба у 

створенні ефективних методів генерації дискретних математичних моделей 

адекватних геометричним об’єктам складної форми. 

Задачу генерації дискретної моделі можна поділити на два основних етапи: 

а) створення формального опису вихідного геометричного об’єкту; б) автоматизація 

побудови за цим описом відповідної дискретної (скінченно-елементної) моделі. 

Проблемі автоматизації створення скінченно-елементних моделей присвячена 

велика кількість робіт, але загального розв’язку вона й досі не має, оскільки на 

практиці часто виникає задача побудови дискретних моделей з урахуванням 

структури та певних особливостей об’єкта. Крім того, відомі класичні методи 

побудови формального опису геометричних об’єктів не завжди дозволяють 

описувати області довільної форми. Тому розробка методів і підходів до 

формального опису геометричних моделей та їх дискретизації на задані типи 

скінченних елементів є актуальною. 

Практичному застосуванню скінченно-елементного моделювання в різних 

додатках присвячені роботи В. А. Баженова, С. І. Гоменюка, С. М. Гребенюка, 

О. С. Городецького, С. Ю. Єрєменка, В. В. Киричевського, С. Ф. Клованіча, 

О. С. Сахарова, В. О. Толока, L. Segerlind, O. Zienkiewich, K. Morgan та ін. 

Дослідженню методів побудови скінченно-елементних сіток присвячені праці 

А. О. Лісняка, Д. М. Морозова, О. В. Скворцова, С. В. Чопорова, J. L. Lawson, 

D. Ruppert, J. Shewchuk та ін. Моделюванню областей із застосуванням неявних 

функцій присвячені праці В. М. Колодяжного, К. В. Максименко-Шейка, 

В. Л. Рвачова, Ю. Г. Стояна, Т. І. Шейко та ін. Візуалізації об’єктів, заданих неявно, 

присвячені роботи В. В. Мухіна, О. В. Толока, A. Belyaev, Y. Ohtake, A. Pasko та інших 

дослідників. 

 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконувалася згідно з планом науково-технічних робіт Запорізького 

національного університету у рамках науково-дослідної теми «Математичне 

моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних 

технологій» (№ держ. реєстрації 0115U000761), яка фінансувалась за рахунок 

державного бюджету України. Дисертаційна робота є складовою частиною 

проведених за цією темою досліджень. 

 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення проблеми побудови 

скінченно-елементних дискретних моделей геометричних об’єктів складної форми, 

які описані із застосуванням неявних математичних функцій. 
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 Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань: 

− аналіз існуючих методів і підходів формалізації опису геометричних 

моделей плоских і просторових областей складної форми, а також методів і 

алгоритмів їх дискретизації на скінченні елементи заданої форми; 

− розробка математичного апарату аналітичного опису геометричних моделей 

плоских і просторових областей складної форми у вигляді сукупності предикатних 

формул з використанням неявних математичних функцій; 

− розробка та обґрунтування складності алгоритму пошуку точок на поверхні 

геометричного об’єкту, аналітично заданого за допомогою предикатних формул; 

− програмна реалізація запропонованих моделей і алгоритмів для 

автоматизації геометричного моделювання і дискретизації на скінченні елементи 

геометричних областей складної форми. 

 Об’єктом дослідження є процес побудови скінченно-елементних геометричних 

моделей дво- і тривимірних областей складної форми. 

 Предметом дослідження є методи та алгоритми отримання дискретних моделей 

геометричних областей, заданих аналітичним способом у вигляді предикатних формул. 

 Методи дослідження. У роботі застосовувалися методи математичного аналізу, 

аналітичної геометрії, теорії R-функцій, обчислювальної математики, системології та 

об’єктно-орієнтованого аналізу. 

 Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі вирішено 

актуальну науково-технічну проблему побудови формальних способів опису 

математичних моделей геометричних областей складної форми з використанням 

функціонального підходу з подальшою їх дискретизацією на симплексні скінченні 

елементи. 

 У рамках цих досліджень отримані наступні наукові результати: 

− отримав подальший розвиток метод опису математичних моделей 

геометричних об’єктів складної форми з використанням формального апарату R-

функцій і предикатних формул, що істотно спрощує процес їх моделювання і 

візуалізації; 

− вперше запропонована мова специфікацій FORTU-F, яка дозволяє на відміну 

від відомих аналогів у рамках єдиного математичного формалізму описувати моделі 

геометричних об’єктів довільної форми; 

− вперше розроблені і досліджені способи побудови скінченно-елементних 

моделей геометричних об’єктів складної форми з використанням запропонованого 

функціонального підходу; 

− отримані оцінки ефективності запропонованих підходів; 

− вперше створено інтелектуальний програмний засіб QNG аналітичного 

конструювання геометричних моделей просторових об’єктів; 

− запропоновані алгоритми і програмне забезпечення апробовані при 

розв’язанні задачі дослідження напружено-деформованого стану тонкостінної 

оболонкової конструкції складної конфігурації. 

 Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційній 

роботі методи і принципи використання математичного апарату предикатних формул 

для опису плоских і просторових областей з подальшою їх дискретизацією на 

скінченні елементи дозволяють істотно підвищити якість геометричного 
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моделювання. Розроблена програмна підсистема QNG, яка дозволяє автоматизувати 

побудову якісних скінченно-елементних сіток, що складаються з трикутних або 

тетраедральних елементів. Вона реалізована у вигляді закінченого кросплатформного 

програмного продукту, що працює в середовищі операційних систем сімейства 

Windows, Linux і Mac OS. Підсистема дозволяє автоматизувати усі етапи побудови 

дискретних геометричних моделей: опис області; її дискретизацію на скінченні 

елементи і візуалізацію. 

 Результати дисертаційної роботи були впроваджені в навчальний процес в 

Запорізькому національному університеті, що підтверджується відповідним актом 

впровадження. 

 Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, які виносяться на захист, 

отримані автором самостійно. В роботах, виконаних у співавторстві і опублікованих 

в наукових виданнях, що входять в спеціалізовані переліки Міністерства освіти і 

науки України, пошукувачеві належить: в роботі [1] – розробка формального опису 

геометричної моделі зубчастого колеса і алгоритму його дискретизації на скінченні 

елементи; [2] – програмна реалізація побудови скінченно-елементної моделі 

тришарової пластини; [3] – програмна реалізація побудови скінченно-елементної 

моделі тришарової пластини; створення дискретної моделі конструкції; у роботі [4] – 

огляд сучасних скінченно-елементних пакетів програм, які застосовуються для 

аналізу напружено-деформованого стану складних інженерних конструкцій; у роботі 

[6] – написання розділу, присвяченого формалізації побудови геометричних моделей; 

програмна реалізація системи QNG. 

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися на наступних наукових семінарах і конференціях: 

− п’ятій всеукраїнській, дванадцятій регіональній науковій конференції 

молодих дослідників «Актуальні проблеми математики і інформатики» (м. Запоріжжя, 

листопад 2014 р.); 

− XII Всеросійській нараді по проблемах управління ВСПУ-2014. (м. Москва, 

2014 р.); 

− п’ятнадцятій міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

інформатики і моделювання» (м. Одеса, 2015 р.); 

− науковому семінарі кафедри програмної інженерії Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, листопад 2016 р.); 

− міжвузівському науковому семінарі «Актуальні проблеми математики і 

інформатики» (м. Запоріжжя, листопад 2016 р.); 

− на XVII міжнародній конференції з математичного моделювання «МКММ-

2016» (м. Херсон, 2016 р.); 

− конференції молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми 

машинобудування» (м. Харків, 2016 р.). 

 Публікації. Основні результати дисертаційної роботи в повній мірі викладені в 

13 наукових працях, серед них 2 [2, 3] – у виданнях, що входять до міжнародних 

науково-метричних баз даних, 1 [6] монографія, 3 [1, 4, 5] – в журналах, що входять 

до Переліку фахових видань України, 4 [7, 8, 9, 10] – у тезах доповідей на 

конференціях і 3 [11, 12, 13] – у періодичних виданнях, що додатково висвітлюють 

результати проведених досліджень. 
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 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Повний обсяг 

дисертації складає 175 сторінок, з яких 147 сторінки основного змісту. Робота містить 

72 рисунки в тексті, 6 таблиць в тексті, 151 літературне джерело (12 с.) та 6 додатків 

(12 с.). 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, визначено її об’єкт, 

предмет, мету та основні задачі, наведено отримані наукові результати, а також стислу 

характеристику виконаного дисертаційного дослідження. 

 У першому розділі проведено огляд сучасного стану проблеми, літератури за 

темою дисертації та обґрунтовано вибір напрямку досліджень. 

 У підрозділі 1.1 розглянуто проблеми, які постають при побудові дискретних 

геометричних моделей складних інженерних конструкцій. 

 У підрозділі 1.2 виконано детальний аналіз основних відомих підходів і методів, 

що використовуються при математичному моделюванні геометричних об’єктів 

складної форми. Класичними підходами до побудови математичних моделей 

геометричних областей є каркасне, поверхневе та твердотільне геометричне 

моделювання. Також ретельно розглянуто як переваги, так і недоліки кожного з 

описаних підходів до побудови математичних моделей геометричних об’єктів. 

 У підрозділі 1.3 сформульовано цілі і задачі дисертаційного дослідження. 

Аналіз літературних джерел показав, що одним з найбільш поширених та ефективних 

чисельних методів аналізу властивостей (наприклад, міцності, довговічності, 

стійкості та інших характеристик) складних об’єктів є метод скінченних елементів 

(МСЕ). Головною проблемою практичної реалізації МСЕ є створення дискретних 

скінченно-елементних (СЕ) геометричних моделей досліджуваних систем. Проблема 

автоматизації побудови СЕ-моделей розбивається на три самостійні й актуальні в 

теперішній час задачі: 

 а) формалізації опису геометричної моделі довільної дво- або тривимірній 

області; 

 б) побудови комп’ютерної геометричної моделі по формальному опису у вигляді, 

придатному для подальшої автоматизованої обробки; 

 в) дискретизації раніше побудованої геометричній моделі на скінченні елементи 

заданого типу. 

 Таким чином, головною метою роботи є розробка універсальних принципів 

побудови формального опису геометричних моделей областей складної форми з 

подальшою дискретизацією на СЕ заданого типу. Для досягнення поставленої мети 

необхідно розв’язати такі основні задачі: 

 а) розробити математичний апарат аналітичного опису геометричних моделей 

плоских і просторових областей складної форми, як сукупності предикатних формул 

– елементарних математичних функцій і булевих операцій над ними; 

 б) розробити алгоритм пошуку точок на поверхні геометричного об’єкта, 

аналітично заданого за допомогою предикатних формул; 
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 в) розробити алгоритм оптимізації дискретної моделі поверхні геометричного 

об’єкта, який описано за допомогою предикатної формули; 

 г) розробити формальний спосіб опису геометричних моделей, придатний для 

комп’ютерної обробки; 

 д) виконати програмну реалізацію запропонованих моделей і алгоритмів для 

автоматизації геометричного моделювання з подальшою дискретизацією на СЕ 

інженерних конструкцій складної форми. 

 У другому розділі побудована математична модель геометричного об’єкту, який 

задається із застосуванням функціонального підходу та запропоновано формальний 

спосіб її запису у вигляді, придатному для комп’ютерної обробки. 

 У підрозділі 2.1 запропоновано математичну модель геометричного об’єкту, що 

описується у вигляді предикатної формули, яка є набором математичних 

співвідношень, об’єднаних логічними операціями додавання, віднімання або 

заперечення. Кожне зі співвідношень, що утворюють кінцеву формулу, описує деякий 

геометричний примітив (шаблон), наприклад, лінію або сплайн на площині, чи сферу, 

еліпсоїд або конус у тривимірному просторі. Отже, предикатна формула у вигляді 

функціонального співвідношення аналітично описує геометричне місце точок, які 

належать межі геометричного об’єкту, що моделюється. 

 Процес моделювання з використанням запропонованого функціонального 

підходу можна схематично представити так, як це зображено на рис. 1. Наприклад, 

модель області, утвореної перетином еліпсоїда і кругового циліндра, центральна вісь 

якого співпадає з однією з півосей еліпсоїда, у вигляді предикатної формули може 

бути записана таким чином: (𝑥2/𝑎2 + 𝑦2/𝑏2+𝑧2/𝑐2 − 1 = 0) ∧ ¬(𝑥2 + 𝑦2 − 𝑅 = 0). 

 

 

Рисунок 1 – Функціональний підхід до геометричного моделювання 

 У підрозділі 2.2 розглянуто застосування R-функцій для побудови 

математичних моделей геометричних областей складної форми. Описано загальне 

ГЕОМЕТРИЧНИЙ ОБ'ЄКТ 

Предикатна формула 

(математична модель геометричного об’єкта) 

Геометричний 

примітив 

Булева  

операція 
Геометричний 

примітив 
… 

Предикатна 

формула 

… 
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поняття R-функцій, їх типи та властивості, з яких випливає, що модель геометричного 

тіла довільної складності можна побудувати, як комбінацію більш простих областей, 

описаних із застосуванням функцій академіка В. Л. Рвачова. 

 Для побудови математичної моделі геометричного об’єкту довільної форми на 

практиці використовують предикатне рівняння наступного виду: 

 

Ω ≡ 𝐹(Σ1, Σ2, . . . , Σ𝑚) = 1, (1) 

 

 де Ω – вихідний геометричний об’єкт; 

 Σ𝑖 , 𝑖 = 1, . . . 𝑚̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ – геометричні примітиви (з яких складається Ω), які приймають 

значення 1 усередині об’єкта і 0 за його межами. 

 В цьому підрозділі наведено приклади опису геометричних областей із 

застосуванням предикатних формул, а також способи формування найбільш 

поширених типів геометричних примітивів із застосуванням R-функцій. 

 Для автоматизації геометричного моделювання і побудови дискретних моделей 

геометричних об’єктів складної форми необхідно в першу чергу розробити 

формальний спосіб опису математичних співвідношень і формул, придатний для 

подальшої автоматизованої комп’ютерної обробки. Найбільш ефективним способом 

розв’язання цієї задачі є створення проблемно-орієнтованих формальних мов 

специфікацій (мов опису моделей), які дозволяють повно, несуперечливо і однозначно 

описувати математичні моделі геометричних областей довільної форми. 

 У підрозділі 2.3 із застосуванням розширеної форми Бекуса-Наура формально 

описано синтаксис і семантику запропонованої мови специфікацій математичних 

моделей геометричних об’єктів, яка отримала назву FORTU-F. 

 У загальному вигляді специфікація математичної моделі геометричного об’єкта 

на мові FORTU-F складається з довільної кількості блоків OBJECT...BEGIN...END, які 

описують всю сукупність геометричних примітивів, з яких складається вихідний 

об’єкт, та безпосередньо сам об’єкт (він описується останнім). Кожен блок 

розпочинається з ключового слова «OBJECT», за яким йде ідентифікатор об’єкта і 

необов’язкові параметри, зміст яких буде розглянуто далі. Кожен блок містить набір 

директив, які дозволяють описати топологію довільної плоскої або просторової 

геометричної області в цілому, або певну її частину у вигляді відповідного 

функціонального виразу – предикатної формули. Блок може складатися з трьох частин: 

а) секції декларації – опису констант, змінних і допоміжних функцій; б) секції 

інструкції – визначення раніше описаних змінних і функцій та в) опису результуючої 

предикатної формули. Наприклад, опис параметричного об’єкта «сфера», центр і 

радіус якої задані як параметри, може виглядати так: 

 

 OBJECT _sphere_(x0, y0, z0, R) 

 BEGIN 
  ARGUMENT x, y, z 

  _sphere_ = R^2 - (x - x0)^2 - (y - y0)^2 - (z - z0)^2; 

 END. 
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 Слід зазначити, що описані об’єкти в мові специфікацій FORTU-F можуть 

повторно використовуватися, зокрема для композиції в більш складні об’єкти. 

Наприклад, об’єднання двох сфер може бути описано як їх композиція наступним 

чином (з урахуванням раніше наведеного прикладу): 

 

 OBJECT result 

 BEGIN 

  result = _sphere_(0, 0, 0, 1) OR _sphere_(0, 0, 1.5, 1.5); 

 END. 

 

 У мові специфікації FORTU-F є набір вбудованих функцій: елементарних 

математичних і таких, що реалізують опис стандартних геометричних примітивів: 

конуса, циліндра, сфери, еліпсоїда, прямокутної призми тощо. Синтаксис і семантика 

основних вбудованих функцій наведені в таблиці 1. 

 

Таблиця 1 – Вбудовані у FORTU-F геометричні примітиви 

№ Функція Опис 

1 cone(x0,y0,z0,R0,x1,y1,z1,R1) Усічений конус, нижня основа якого проходить 

через точку (x0,y0,z0) і має радіус R0, а верхня 

– через точку (x1,y1,z1) і має радіус R1 

2 cylinder(x0,y0,z0,x1,y1,z1,R) Циліндр радіуса R, центрами основ якого є 

точки (x0,y0,z0) і (x1,y1,z1) 

3 ellipsoid(x0,y0,z0,a,b,c) Еліпсоїд з центром в точці (x0,y0,z0) і 

величинами піввісей a, b, і c 

4 cuboid(x0,y0,z0,x1,y1,z1) Прямокутний паралелепіпед з гранями, 

ортогональними осям координат, верхній лівий 

кут якого розташований в точці (x0,y0,z0), а 

нижній правий – в точці (x1,y1,z1) 

5 sphere(x0,y0,z0,R) Сфера радіуса R із центром в точці (x0,y0,z0). 

6 plane(x0,y0,z0,nx,ny,nz) Площина, що проходить через точку (x0,y0,z0), 

і має вектор нормалі (nx,ny,nz) 

 

 Базові властивості мови FORTU-F (її повноту та несуперечливість) 

встановлюють наступні теореми. 

 Теорема 2.1. Мова специфікації FORTU-F є алгоритмічно повною (повною за 

Тьюрінгом). 

 Теорема 2.2. Мова специфікації FORTU-F є несуперечливою. 

 У третьому розділі розглянуто запропоновані підходи та алгоритми побудови 

дискретних математичних моделей геометричних об’єктів, які формально описані на 

мові FORTU-F. 
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 У підрозділі 3.1 сформульовано постановку задачі побудови дискретної СЕ-

моделі геометричного об’єкту, описаного із застосуванням мови FORTU-F. 

Розглянемо довільне геометричне тіло Ω, геометричне місце точок на поверхні якого 

описано співвідношенням 𝐹(𝑥) = 0 , де 𝑥 ∈ 𝐸3 . Тоді, згідно з теоремою Жордана-

Брауена, Ω можна формально описати так: 

 

𝜕Ω = {𝑥: 𝐹(𝑥) = 0}, (2) 
 

 де 𝜕Ω – поверхня Ω. 

 Отже, 𝜕Ω  розбиває тривимірний евклідів простір 𝐸3  на два півпростори – 

необмежений зовнішній і обмежений внутрішній по відношенню до 𝜕Ω. Отже, при 

наявності правила, згідно з яким визначаються точки, що знаходяться всередині 

геометричного об’єкта (наприклад, 𝐹(𝑥) > 0 ) і на його поверхні (𝐹(𝑥) = 0 ) можна 

однозначно описати математичну модель будь-якої геометричної фігури. Звідси 

випливає, що дискретна СЕ-модель геометричного об’єкту 𝑀(Ω) може бути 

представлена у вигляді сукупності трьох непустих множин: 

 а) вузлів 𝑃𝑛, що розташовані на поверхні або всередині Ω; 

 б) граничних елементів 𝐺𝑙(𝑃𝑛) – плоских полігональних областей, що 

покривають із заданою точністю всю поверхню області і не перетинаються; 

 в) скінченних елементів 𝑇𝑚(𝑃𝑛) – геометричних фігур типової форми 

(наприклад, симплексів), що займають весь об’єм тіла і не перетинаються. 

 Множину вузлів можна формально представити таким чином: 𝑃𝑛 =
{𝑝0, 𝑝1, . . . , 𝑝𝑛−1}, 𝑝𝑖 ∈ 𝐸3, 𝑝𝑖 ∈ Ω, 𝑖 ∈ 𝑉 = {𝑣0, 𝑣1, . . . , 𝑣𝑛−1}, де 𝑛– кількість вузлів, 𝑉 – 

множина невід’ємних цілих чисел – індексів вузлів. 

 Множина граничних елементів може бути представлена наступним чином: 

𝐺𝑙(𝑃𝑛) = {𝑔0, 𝑔1, . . . , 𝑔𝑙−1}, , де 𝑙  – кількість елементів, що апроксимують поверхню 

об’єкта, 𝑔𝑖 = (𝑖0, 𝑖1, . . . , 𝑖𝑘−1), 𝑖𝑗 ∈ 𝑉 – набір номерів вузлів, які утворюють поточний 

граничний елемент, 𝑘  – розмірність елемента (наприклад, для трикутника – 3), 

причому множина граничних елементів наближено із заданою точністю покриває 𝜕Ω, 

тобто 𝑈
𝑖
𝑔𝑖 ≈ 𝜕Ω. 

 Множину скінченних елементів можна описати так: 𝑇𝑚(𝑃𝑛) = {𝑡0, 𝑡1, . . . , 𝑡𝑚−1}, 

де 𝑚 – кількість елементів, 𝑡𝑖 = (𝑖0, 𝑖1, . . . , 𝑖𝑝−1), 𝑖𝑗 ∈ 𝑉 – набір номерів вузлів, з яких 

утворюється поточний елемент, 𝑝 – його розмірність (наприклад, для тетраедра – 4), 

причому множина скінченних елементів наближено із заданою точністю займає весь 

об’єм Ω, тобто 𝑈
𝑖
𝑡𝑖 ≈ Ω. 

 Отже, дискретну модель геометричного об’єкта можна описати так: 
 

𝑀(Ω) = (𝑃𝑛, 𝐺𝑙(𝑃𝑛), 𝑇𝑚(𝑃𝑛)), (3) 
 

де 𝑛 – кількість вузлів; 

𝑙 – кількість граничних елементів; 

𝑚 – кількість скінченних елементів. 



9 

Для переходу від Ω  до 𝑀(Ω)  потрібно розробити алгоритм, який реалізує 

наступні етапи: 

а) побудову каркасної моделі геометричного об’єкту за заданим 

функціональним описом – предикатною формулою, яка представляє собою набір 

вузлів на поверхні вихідного об’єкту; 

б) дискретизація поверхні об’єкта на граничні елементи заданого типу; 

в) дискретизація об’єму об’єкта на скінченні елементи заданого типу; 

г) оптимізація дискретної скінченно-елементної моделі (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – Етапи побудови дискретної моделі геометричного об’єкта 
 

Отже, для автоматизації побудови скінченно-елементної дискретної моделі (3) 

геометричного об’єкта (2) потрібно побудувати алгоритм, який отримує на вході 

функціональний опис об’єкта і формує на виході формальний опис дискретної моделі: 
 

α = α3(α2(α1(𝑇(𝐹(𝑥))))), (4) 

 

 де 𝑇(𝐹(𝑥)) – формальний опис математичної моделі геометричного об’єкта 

мовою специфікацій FORTU-F; 

 α1 – алгоритм трансляції специфікацій на FORTU-F у внутрішній байт-код; 

Вихідний 

геометричний об’єкт 

Математична  

модель 

FORTU-F  

специфікація 

OBJECT cutcone 

BEGIN 
cutcone = cone(0,0,0,1,1,0,0,2)  

and plane(0, 0, 0, -1, 0, 0)  

and plane(1, 0, 0, 1, 0, 0); 

END 

𝑥2

𝑎2
+

𝑦2

𝑏2
−

𝑧2

𝑐2
= 0 ∧

𝑧 − 𝑧0 = 0 ∧
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 α2  – алгоритм побудови множини вузлів на поверхні об’єкта за 

співвідношеннями, описаними в специфікації FORTU-F; 

 α3  – алгоритм побудови підсумкової дискретної моделі за попередньо 

отриманим каркасним представленням об’єкта. 

 У підрозділі 3.2 описано розроблений в дисертаційній роботі алгоритм α1 

трансляції формального опису геометричного об’єкта на мові специфікації FORTU-F, 

а також його програмна реалізація у вигляді спеціалізованого транслятору, який 

здійснює перетворення вихідного тексту математичної моделі дво- або тривимірного 

геометричного об’єкту на FORTU-F у формальний опис скінченно-елементної моделі 

вихідної області. Основними етапами роботи побудованого транслятора є лексичний 

і синтаксичний аналіз вихідного тексту на мові специфікації FORTU-F, а також його 

трансляція в проміжний код, що виконується. 

 У підрозділі 3.3 описано алгоритм α2 автоматизації побудови каркасної моделі 

вихідної геометричної області, заданої у вигляді предикатної формули. Він 

складається з двох окремих процедур: побудови вузлів на поверхні явно заданих 

геометричних об’єктів (примітивів), наведених у табл. 1, і побудові вузлів на поверхні 

неявно заданих фігур довільної форми, які описано із застосуванням R-функцій.  

В першому випадку для кожного базового геометричного примітиву 

використовуються відповідні формули, із застосуванням яких отримуються 

координати вузлів на його поверхні. Наприклад, для усіченого конусу координати 

точок на його поверхні можна отримати із застосуванням наступних співвідношень: 
 

𝑥𝑚𝑙 = 𝑥0 + ℎ(𝑥1 − 𝑥0) + (𝑅0 + ℎ(𝑅1 − 𝑅0))cos (
2π𝑙

𝑛
) 𝑖1 +

+ (𝑅0 + ℎ(𝑅1 − 𝑅0)), sin(
2π𝑙

𝑛
)𝑖2,

𝑦𝑚𝑙 = 𝑦0 + ℎ(𝑦1 − 𝑦0) + (𝑅0 + ℎ(𝑅1 − 𝑅0)) cos (
2π𝑙

𝑛
) 𝑗1 +

+ (𝑅0 + ℎ(𝑅1 − 𝑅0))sin(
2π𝑙

𝑛
)𝑗2,

𝑧𝑚𝑙 = 𝑧0 + ℎ(𝑧1 − 𝑧0) + (𝑅0 + ℎ(𝑅1 − 𝑅0)) cos (
2π𝑙

𝑛
)𝑘1 +

+ (𝑅0 + ℎ(𝑅1 − 𝑅0))sin(
2π𝑙

𝑛
)𝑘2,

 (5) 

 

 де 𝑛2 – кількість необхідних вузлів на поверхні об’єкту; 

 ℎ – відповідний крок; 

 𝑚 – номер шару; 

 𝑙 – індекс вузла в шарі; 

 (𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) – координати центру нижньої основи конусу; 

 (𝑥1, 𝑦1, 𝑧1) – координати центру верхньої основи конусу; 

 𝑛1⃗⃗⃗⃗ (𝑖1, 𝑗1, 𝑘1) – вектор нормалі до вісі конусу; 

 𝑛2⃗⃗⃗⃗ (𝑖2, 𝑗2, 𝑘2) – векторний добуток 𝑛1⃗⃗⃗⃗  і направляючого вектору вісі конуса; 

 𝑅0 – радіус нижньої основи; 



11 

 𝑅1 – радіус верхньої основи. 

 Аналогічним чином можна записати формули для вузлів на поверхні інших 

шаблонів, наведених в табл. 1. У підрозділі 3.3 досліджено обчислювальну складність 

алгоритму α2 для явно заданих об’єктів і доведена наступна теорема. 

 Теорема 3.1. Обчислювальна складність алгоритму побудови множини опорних 

вузлів на поверхні явно заданого геометричного об’єкта становить 𝑂(𝑛2). 

 Набагато складніше отримати множину вузлів на поверхні неявно заданої 

геометричної області. Побудову такої множини можна зробити двома способами, які 

за аналогією з підходами, що застосовуються на практиці, можна назвати кроковим і 

променевим скануванням. Будується так звана фонова сітка і відшукуються точки її 

перетину з поверхнею геометричного об’єкта (рис. 3а). 
 

 

Рисунок 3 – Вихідна геометрична область (а) і її попередня дискретизація (б) 

 

 У загальному вигляді отримання набору вузлів на поверхні Ω , яка задана 

співвідношенням (2), можна описати так: 
 

𝜕Ω* = {𝑝: 𝐹(𝑝) = 0}, (6) 
 

 де 𝜕Ω* – каркасна модель вихідного об’єкта, який задано функціональним 

співвідношенням; 

 𝑝 = {𝑝0, 𝑝1, . . . , 𝑝𝑛−1}  – множина вузлів на поверхні об’єкту, таких що 𝑝𝑙 =
(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑘), 𝑓(𝑝𝑙) = 0, 𝑙 = 0, 𝑛 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 𝑥𝑖 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝑖 ⋅ ℎ𝑥 , 𝑖 = 0,𝑚 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅; 

 𝑦𝑗 = 𝑦𝑚𝑖𝑛 + 𝑗 ⋅ ℎ𝑦 , 𝑗 = 0, 𝑞 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 𝑧𝑗 = 𝑧𝑚𝑖𝑛 + 𝑘 ⋅ ℎ𝑧 , 𝑘 = 0, 𝑟 − 1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ; 

 ℎ𝑥 =
𝑥𝑚𝑎𝑥−𝑥𝑚𝑖𝑛

𝑚
; 

 ℎ𝑦 =
𝑦𝑚𝑎𝑥−𝑦𝑚𝑖𝑛

𝑞
; 

 ℎ𝑧 =
𝑧𝑚𝑎𝑥−𝑧𝑚𝑖𝑛

𝑟
; 

 (𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑦𝑚𝑖𝑛, 𝑧𝑚𝑖𝑛) , (𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑦𝑚𝑎𝑥, 𝑧𝑚𝑎𝑥)  – координати верхнього лівого та 

нижнього правого кута фонової сітки (відповідно). 

а) б) 
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Як видно з рис. 3, при великому кроці фонової сітки або наявності дрібних 

особливостей на поверхні області можлива істотна втрата точності при апроксимації 

границі (рис. 3б). Отже, необхідно розробити підходи, що дозволяють підвищити 

точність знаходження вузлів на поверхні області. Одним з найбільш простих і 

очевидних способів підвищення якості початкового розбиття області є зменшення 

кроку фонової сітки. Однак, такий підхід з одного боку не дає гарантії врахування всіх 

особливостей поверхні геометричного об’єкта, описаного неявно предикатною 

формулою, а з іншого боку – призводить до значного зростання обчислювальних 

витрат як на етапі побудови початкового розбиття, так і при подальшій дискретизації 

на скінченні елементи. В дисертаційній роботі запропоновано дві стратегії пошуку 

особливих точок на поверхні області: із застосуванням локального згущення опорної 

сітки в областях, де потенційно можливе знаходження таких вузлів, та без локального 

згущення. 

 В першому випадку локальне згущення фонової сітки відбувається в тому разі, 

якщо максимальні значення величини кута між нормальними векторами до сусідніх 

граничних сегментів або співвідношення їх довжин або площ перевищують певні 

наперед задані величини (рис. 4). Для інтегральної оцінки якості початкового розбиття 

поверхні області на множину вузлів зручно використовувати величину середнього 

квадратичного відхилення а) кутів між нормалями до сусідніх граничних сегментів і 

б) відношень площ сусідніх граничних сегментів. 

 

 
Рисунок 4 – Згущення сітки за критерієм довжини граничного сегмента 

 

 Середньоквадратичне відхилення кутів між сусідніми нормалями можна 

описати наступним чином: 

 

σγ
2 =

1

𝑛
∑ (γ�̅� − γ𝑝)

2𝑛
𝑖=1 , (7) 

 

 де 𝑛 – кількість граничних сегментів; 

 γ�̅�  – середнє значення кутів між нормальними векторами до 𝑖 -го граничного 

сегменту та його сусідами; 

 γ𝑝 – параметр, що задає максимально допустиме значення кута. 
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 Аналогічним чином вводиться критерій оцінки отриманої якості поверхневої 

сітки за середньоквадратичним відхиленням співвідношення площ сусідніх 

граничних сегментів. Приклад результату роботи алгоритму оптимізації каркасної 

моделі геометричної області при різних значеннях максимального кута між 

нормальними векторами наведено на рис. 5. 

  

 
 

 
 

а) б) в) г) 

Рисунок 5 – Оптимізація каркасної моделі: а) вихідний об’єкт; б)-г) його дискретні 

моделі, отримані при різних кроках фонової сітки 
 

Ще одним способом пошуку особливих точок є порівняння кутів між 

нормалями до граничних сегментів і поверхні геометричного об’єкту, описаної 

предикатною формулою, що дає можливість виконати корекцію положення вузла на 

поверхні без згущення фонової сітки. 

 Таким чином, алгоритм α2 складається з наступних етапів: а) побудова 

початкової множини вузлів 𝑃𝑛  (наприклад, шляхом крокового сканування); 

б) оптимізація положення елементів 𝑃𝑛 одним з вищеописаних способів. 

 В підрозділі 3.3 було теоретично досліджено обчислювальну складність 

алгоритму α2 і доведено відповідну теорему. 

 Теорема 3.2. Обчислювальна складність алгоритму побудови множини опорних 

точок на поверхні геометричного об’єкта, аналітично заданого R-функцією, в 

середньому становить 𝑂(𝑛3). 

 У підрозділі 3.4 описано реалізовані в роботі підходи для отримання 

дискретизації аналітично описаної геометричної області на скінченні елементи у 

формі трикутників і тетраедрів, яка відповідає критерію Делоне. Відповідне 

попереднє розбиття може бути одержане лише із залученням отриманих за допомогою 

алгоритму α2 опорних вузлів на поверхні геометричного об’єкту. 

 Лема 3.1. Тріангуляція, утворена двома суміжними трикутниками, яка не 

задовольняє критерію Делоне, може бути перетворена в тріангуляцію Делоне шляхом 

повороту діагоналі. 

 Теорема 3.3. Довільну тріангуляцію, яка складається з більш, ніж одного 

трикутника, можна перетворити в тріангуляцію Делоне без зміни положення вершин 

трикутників. 

 В плоскому випадку тріангуляція наявної множини опорних вузлів 

здійснюється наступним чином: початковий набір точок розміщається у так званому 

супертрикутнику. Після чого послідовно для кожного опорного вузла виконуються 

наступні дії: а) відбувається пошук трикутника, який його містить; б) шляхом 
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з’єднання поточного вузла з вершинами цього трикутника утворюються три нових 

трикутники, які додаються до вже наявної тріангуляції (спочатку представленої лише 

одним супертрикутником), а вихідний трикутник вилучається. Після обробки 

останнього вузла отримана тріангуляція перетворюється в тріангуляцію Делоне із 

застосуванням так званої процедури повороту діагоналі, після чого з неї вилучаються 

всі трикутники, які містять вершини супертрикутника. 

 У тривимірному випадку дискретизація опорної множини вузлів на СЕ в формі 

тетраедрів здійснюється аналогічно тому, як це робилося при тріангуляції плоских 

областей. У загальному вигляді цей алгоритм відповідає раніше описаному за 

винятком того, що трикутники замінюються тетраедрами, а кола – сферами. 

 Теорема 3.4. Обчислювальна складність алгоритму α3 становить 𝑂(𝑛2). 

 У підрозділі 3.5 розглянуто підходи, які використовуються для оптимізації 

раніше отриманої дискретизації. Оскільки використання тільки опорних вузлів на 

поверхні об’єкта призводить до отримання неякісної сітки (рис. 3), то зазвичай в таке 

розбиття вводяться додаткові вузли, в якості яких наприклад, можна застосовувати 

внутрішні по відношенню до вихідного геометричного об’єкта вузли фонової сітки. 

Іншим підходом є застосування алгоритмів Рапперта і Шевчука, які забезпечують 

автоматичне додавання нових вузлів в дискретизацію в зонах, де наявні геометричні 

особливості (гострі кути, отвори тощо). 

 Оскільки найбільш широко вживані на практиці сіткові чисельні методи, 

наприклад, МСЕ, досить істотно залежать від якості сітки, то при побудові дискретних 

скінченно-елементних моделей дуже важливо, щоб форма елементів прагнула до 

правильної. На практиці для покращання якості сітки зазвичай використовуються два 

критерії: а) правильність форми елемента (відсутність занадто гострих або тупих 

кутів; співвідношення довжин сторін або площ граней); б) близькість сітки до 

рівномірної. 

 В роботі для оптимізації наявної дискретизації застосовується згладжування, 

яке засноване на мінімізації певної метрики сітки, наприклад, якості форми елемента 

або співвідношення площ його граней. Прикладом такого згладжування є функціонал 

наступного вигляду: 
 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = ∑ [∑ 𝑙(𝑝𝑖 , 𝑝𝑗)]𝑝𝑗∈𝑁(𝑝𝑖)
𝑛
𝑖=1 , (8) 

  

 де 𝑛 – кількість внутрішніх вузлів сітки; 

 𝑝𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) – координати 𝑖-го вузла; 

 𝑁(𝑝𝑖) – множина сусідніх з 𝑖-м вузлів; 

 𝑙(𝑝𝑖 , 𝑝𝑗) – квадрат відстані між вузлами 𝑝𝑖 і 𝑝𝑗. 

 Отже, алгоритм α3 складається із наступних кроків: а) побудова початкової 

дискретизації геометричного об’єкта на скінченні елементи; б) оптимізація 

дискретизації за схемою Рапперта і Шевчука; 3) оптимізація сітки з використанням 

певного згладжування (наприклад, Лапласа) (при необхідності). 

 В підрозділі 3.5 також була досліджена обчислювальна складність алгоритму α 
і доведена наступна теорема. 

 Теорема 3.5. Обчислювальна складність алгоритму α становить 𝑂(𝑛3). 
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 У четвертому розділі описано програмну реалізацію запропонованого підходу 

до побудови дискретних моделей геометричних об’єктів, наведено приклади її 

застосування, а також виконані обчислювальні експерименти по дослідженню 

складності і точності побудови геометричних моделей. 

 В підрозділі 4.1 описано розроблений кросплатформний інтелектуальний 

програмний засіб QNG, який для досягнення максимальної платформонезалежності і 

швидкодії реалізовано з використанням концепції розподілу графічного інтерфейсу 

користувача і ядра програмної системи, яке реалізує всі базові обчислення. Ядро QNG 

– це бібліотека класів, написаних на мові програмування С++, що реалізують всі 

необхідні процедури: від трансляції опису математичної моделі на мові специфікацій 

FORTU-F, до побудови підсумкового розбиття вихідного геометричного об’єкта на СЕ 

заданого типу. 

 В підрозділі 4.2 описано проведене експериментальне дослідження 

обчислювальної складності і точності запропонованих алгоритмів. Для оцінки 

трудомісткості алгоритму α  за часом виконувалося декілька обчислювальних 

експериментів для тривимірних об’єктів різної форми. Наприклад, для фігури, що 

зображена на рис. 5, результати обчислювального експерименту наведені на рис. 6. 

 

 

 З цього графіка випливає, що час роботи алгоритму дискретизації для 

напівсфери підпорядковується квадратичному закону, що відповідає теоремі 3.1, 

оскільки модель цієї фігури була явно задана за допомогою вбудованих у мову 

FORTU-F геометричних шаблонів sphere і plane (табл. 1). 

У дисертаційній роботі була також експериментально виконана оцінка точності 

побудови дискретної геометричної моделі за двома критеріями: відношенням об’єму 

дискретної моделі та оригіналу, а також площ їх поверхонь. Результати розрахунків на 

прикладі усіченого конусу (рис. 2) показали, що вже при порівняно невеликій 

кількості скінченних елементів (198) похибка побудови моделі стає менше 1% . 

 В підрозділі 4.3 наведено низку прикладів побудови дискретних геометричних 

моделей складної форми із застосуванням системи QNG. На рис. 7 наведено 

 
Рисунок 6 – Експериментальна оцінка складності реалізованого алгоритму 

дискретизації 
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зображення складеної тонкостінної оболонки складної конфігурації (без зображення 

границь СЕ), яка утворена 76748 вузлами та 228371 СЕ у формі тетраедру. 
 

 

 
а) б) 

Рисунок 7 – Дискретна модель складеної оболонки:  

а) в розрізі; б) загальний вигляд 

 

В підрозділі 4.4 наведено приклад чисельного розрахунку методом скінченних 

елементів із використанням отриманих за допомогою програми QNG дискретних 

моделей. Для виконання скінченно-елементного розрахунку була використана 

програмна система з відкритим кодом QFEM, розроблена в Запорізькому 

національному університеті. На рис. 9 приведена візуалізація отриманого поля однієї 

з компонент переміщень вздовж вісі ординат для чверті наведеної на рис. 7 оболонки, 

одна з секцій якої знаходиться під дією рівномірно розподіленого внутрішнього 

навантаження (тиску). 

Отримані чисельні значення відповідають фізичному змісту задачі і добре 

узгоджуються з результатами, які були одержані іншими авторами, що може свідчити 

про якісність отриманої дискретної моделі. 
 

 

ВИСНОВКИ 
 

 Отже, у дисертаційній роботі отримано результати, які є вирішенням актуальної 

проблеми побудови дискретних математичних моделей геометричних об’єктів 

складної форми. В роботі розроблені і досліджені нові принципи формалізації опису 

математичних моделей геометричних об’єктів і запропоновано алгоритми побудови 

скінченно-елементної моделі геометричного об’єкта за його функціональним описом. 

Рисунок 9 – Розподіл переміщень 𝑣 по конструкції бака 

(включено режим відображення трансформації моделі) 
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 Отримані наступні результати: 

− набув подальшого розвитку метод опису математичних моделей 

геометричних об’єктів складної форми з використанням функціонального підходу і 

предикатних формул, який істотно спрощує процес геометричного моделювання; 

− вперше розроблено мову специфікацій FORTU-F, яка дозволяє на відміну від 

відомих аналогів формально описувати математичні моделі геометричних об’єктів 

довільної форми з використанням аналітичних співвідношень; 

− розроблено і досліджено нові алгоритми побудови дискретних скінченно-

елементних моделей дво- і тривимірних геометричних об’єктів складної форми по 

формальному опису на мові специфікацій FORTU-F; 

− отримано оцінки ефективності і точності запропонованих алгоритмів; 

− запропоновано підходи і алгоритми, реалізовані у вигляді програмної 

системи аналітичного конструювання дискретних геометричних моделей QNG; 

− алгоритми і програмне забезпечення апробовано під час розв’язання задачі 

дослідження напружено-деформованого стану тонкостінної оболонкової конструкції 

складної форми. 
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 Розроблено і досліджено функціональний підхід до побудови дискретних 

скінченно-елементних моделей геометричних об’єктів складної форми. Суть цього 

підходу полягає у побудові математичної моделі геометричного об’єкту у вигляді 

аналітичного опису – предикатної формулу, яка описує геометричне місце точок, що 

утворюють вихідний об’єкт. 

 Для формалізації предикатних формул розроблена спеціалізована мова 

специфікацій FORTU-F, за допомогою якої можна описувати математичну модель 

геометричного об’єкту довільної складності. 

 Реалізовані алгоритми трансляції специфікацій моделі на FORTU-F у 

внутрішній байт-код, а також подальшої автоматичної побудови дискретних 

геометричних моделей із застосуванням симплексних скінченних елементів. 

 Розроблена відповідна інтелектуальна програмна система QNG автоматизації 

побудови складних скінченно-елементних моделей. 

 Ключові слова: скінченний елемент, R-функція, предикатна формула, дискретна 

геометрична модель, метод скінченних елементів. 

 

АННОТАЦИЯ 

 

 Аль-Омари М. А. В. Функциональный подход к построению дискретных 

геометрических моделей объектов сложной формы. – На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные 

методы. – Запорожский национальный университет Министерства образования и 

науки Украины, Запорожье, 2017. 

 Диссертация посвящена решению актуальной научно-технической проблемы 

построения дискретных конечно-элементных моделей геометрических областей 

сложной формы путем разработки новых и усовершенствования существующих 

подходов к формализации описания топологии геометрических областей с помощью 

неявный математических функций. 

 В работе получил развитие метод описания математических моделей 

геометрических объектов сложной формы с использованием формального аппарата 

R-функций и предикатных формул, что существенно упрощает процесс их 

моделирования и визуализации, а также повышает его точность за счет использования 

формального математического аппарата описания поверхности моделируемого 

объекта. 

 Предложен язык описания математических моделей геометрических объектов 

(язык спецификаций) FORTU-F, позволяющий в отличие от известных аналогов в 

рамках единого математического формализма описывать модели областей 

произвольной формы. 

 Разработаны и исследованы способы построения конечно-элементных моделей 

геометрических объектов сложной формы с использованием предложенного 

функционального подхода, выполнена оценка его эффективности. Предложенные в 

работе методы и принципы использования математического аппарата предикатных 

формул для описания плоских и пространственных областей с последующей их 

дискретизацией на конечные элементы позволяют существенно повысить качество 
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геометрического моделирования, а также эффективно использовать построенные 

модели в методе конечных элементов. 

 Разработано интеллектуальное программное средство QNG аналитического 

конструирования геометрических моделей инженерных конструкций, позволяющее 

автоматизировать построение качественных конечно-элементных сеток, состоящих из 

элементов в форме треугольников и тетраэдров. QNG реализована виде законченного 

кроссплатформенного программного продукта, работающего в среде операционных 

систем семейства Windows, Linux и Mac OS. Программа позволяет автоматизировать 

все этапы построения дискретных геометрических моделей: описание области, ее 

визуализацию и дискретизацию на конечные элементы заданного типа. 

 С помощью QNG построен ряд дискретных моделей оболочек сложной 

конфигурации, применяемых в аэрокосмической промышленности. Для оценки 

качества полученных моделей был выполнен конечно-элементный анализ 

напряженно-деформированного состояния тонкостенных оболочечных конструкций 

сложной формы. 

 В работе показано, что временная вычислительная сложность разработанных 

алгоритмов имеет максимальную величину порядка 𝑂(𝑛3) , а относительная 

погрешность результатов построения дискретных моделей при уже незначительном 

сгущении сетки не превышает 1%. 

 Таким образом, предложенные подходы и методы позволяют повысить качество 

математического моделирования геометрических областей сложной формы и 

точность моделирования. 

 Ключевые слова: конечный элемент, R-функция, предикатная формула, 

дискретная геометрическая модель, метод конечных элементов. 
 

ABSTRACT 
 

Al-Omari M. A. V. The functional approach to the construction of discrete geometric 

models of objects of complex shape. – Manuscript. 

Thesis for the degree of Candidate of Physical-Mathematical Sciences on Specialty 

01.05.02 – Mathematical Modeling and Computational Methods. – Zaporizhzhya National 

University, Zaporizhzhya, 2017. 

It developed and investigated a functional approach to the construction of discrete 

finite element models of geometric objects of complex shape. The essence of this approach 

is to build a mathematical model of a geometric object in the form of analytical description 

- predicate formula that describes the locus of points forming the original object. 

For the formalization of predicate formulas developed specialized language FORTU-

F specifications, which can be used to describe a mathematical model of a geometrical object 

of arbitrary complexity. 

Implemented algorithms broadcast model specifications FORTU-F in the internal 

byte-code, and the subsequent automatic construction of discrete geometric models using 

simplex finite elements. 

A corresponding intelligent automation software system QNG building complex 

finite element models. 

Keywords: finite element, R-function, predicate formula, discrete geometric model, 

finite element method.
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