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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. Дослідження стану сучасних технічних об’єктів та 

інженерних систем пов’язане з використанням комп’ютерної техніки для аналізу їх 

математичних моделей. Таке моделювання часто називають комп’ютерним. Його 

вагомою перевагою є можливість заміни досить вартісних натурних експериментів 

серією комп’ютерних симуляцій. Більшість технічних об’єктів і систем мають певну 

форму та обмежені розміри та можуть розглядатися як геометричні об’єкти. Для 

комп’ютерного дослідження стану таких об’єктів необхідно адекватно подати 

інформацію про їх геометричну структуру та побудувати відповідну дискретну модель 

для подальшого чисельного аналізу. Отже актуальною науково-технічною задачею є 

підвищення ефективності моделювання складних геометричних об’єктів. 

У розвиток підходів і методів математичного моделювання складних 

геометричних об’єктів зробили суттєвий вклад такі вітчизняні і зарубіжні вчені: 

Ванін В. В., Городецький О. С., Згуровський Н. З., Кірічевський В. В., 

Колодяжний В. М., Куценко Л. М., Максименко-Шейко К. В., Рвачев В. Л., 

Толок В. О., Толок О. В., Шейко Т. І., Agoston M. K., Paoluzzi A., Requicha A. A. G. та 

інші дослідники. 

Над розвитком методів математичного моделювання геометричних об’єктів на 

базі дискретних моделей працювали такі вчені як Bern M., Chew L. P., Lorensen W. E., 

Ruppert J., Shewchuk J. R., а також дослідники вітчизняної наукової школи: 

Гоменюк С. І., Лісняк А. О., Чопоров С. В. та інші дослідники. 

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

робота виконувалась згідно з планом науково-технічних робіт Запорізького 

національного університету, держбюджетної теми № 3/15 «Математичне 

моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних 

технологій» (номер державної реєстрації: 0115U000761), а також у межах теми 

«Гібридні аналітико-чисельні методи розв’язку актуальних задач неоднорідного 

середовища» (номер державної реєстрації: 0114U002656). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є створення 

інтелектуального інтерфейсу для математичного моделювання геометричних об’єктів, 

поданих параметричними функціями, який може бути використаний для генерації 

дискретних моделей при чисельному аналізі. 

У відповідності до мети дисертаційного дослідження необхідно виконати такі 

завдання: 

 проаналізувати підходи та методи моделювання геометричних об’єктів; 

 привести у формальну відповідність параметричні функціональні моделі та 

елементарні форми геометричних об’єктів-примітивів; 

 розробити підхід до аналітичного конструювання моделей складних 

геометричних об’єктів з моделей більш простих геометричних об’єктів, 

використовуючи параметричні функції; 

 розробити спосіб побудови розрахункових моделей методу скінченних 

елементів для моделей геометричних об’єктів, поданих параметричними функціями; 

 розробити та виконати апробацію інструментальних засобів для 

автоматизації моделювання геометричних об’єктів. 
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Об’єкт дослідження – процес математичного моделювання геометричних об’єктів. 

Предмет дослідження – підходи та методи побудови математичних моделей 

геометричних об’єктів з використанням параметричних функцій. 

Методи дослідження. Використані протягом дослідження методи ґрунтуються 

на методах аналітичній геометрії, об’єктно-орієнтованому підході, математичному 

моделюванні, чисельному аналізі. 

Наукова новизна одержаних результатів. При виконанні завдань 

дисертаційної роботи отримано такі основні наукові результати: 

 вперше запропоновано підхід до аналітичного конструювання моделей 

складних геометричних об’єктів на базі примітивів, поданих параметричними 

функціями, з використанням логічних предикатів; 

 набув подальшого розвитку математичний апарат параметричних функцій у 

частині його застосування для опису форми складних геометричних об’єктів, що 

дозволяє спростити розробку інструментальних засобів для комп’ютерного 

моделювання геометричних об’єктів; 

 набув подальшого розвитку ітераційний метод побудови дискретних 

моделей геометричних об’єктів з використанням трикутників або тетраедрів у частині 

врахування особливостей параметричного подання, що дозволяє спростити процес 

побудови скінченно-елементних моделей при чисельному розв’язанні крайових задач; 

 розроблено принципи побудови, програмної реалізації та застосування 

проблемно-орієнтованої мови для опису комп’ютерних моделей з використанням 

параметричних функцій, що дозволяє автоматизувати процес математичного 

моделювання геометричних об’єктів. 

В результаті дослідження підвищено ефективність моделювання складних 

геометричних об’єктів. Отримано результати, що мають переваги над існуючими. 

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені у дисертаційній 

роботі принципи та методи використання параметричних функцій для моделювання 

геометричних об’єктів, а також побудови відповідних дискретних моделей для 

скінченно-елементного аналізу, дозволяють підвищити адекватність і якість 

математичного моделювання. На базі запропонованих інструментальних засобів 

розроблено програмний продукт, який може бути використаний для інженерного 

аналізу стану складних технічних об’єктів у машинобудуванні й архітектурі. 

Результати дисертаційної роботи впроваджені в навчальний процес у 

Запорізькому національному університеті, що підтверджується актом впровадження. 

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

отримані автором самостійно, в роботах, виконаних у співавторстві і опублікованих 

спільно в наукових виданнях, що входять в спеціалізовані переліки Міністерства 

освіти і науки України, претендентові належить: у роботі [1] – геометрична модель 

зубчастого колеса на базі параметричних функцій; у роботі [3] – методика 

використання параметричних функцій для логічного конструювання функціональних 

моделей складних геометричних об’єктів; у роботі [4] – аналіз особливостей 

використання параметричних функцій для подання границь геометричних об’єктів; 

у роботі [5] – геометричні моделі досліджуваних об’єктів на базі параметричного 

подання їх границь; у роботі [7] – параметричні моделі для дослідження міцності 

конструкції з композитних матеріалів; у роботі [8] – синтаксис мови подання моделей 
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тривимірних тіл з використанням параметричних функцій; у роботі [9] – синтаксис 

мови подання тонкостінних конструкцій з використанням параметричних функцій; 

у роботі [10] – підхід до тріангуляції поверхонь геометричних об’єктів при 

параметричному поданні. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної роботи 

доповідалися на таких науково-технічних конференціях, симпозіумах, форумах і 
семінарах: 

 П’ята Всеукраїнська, дванадцята регіональна наукова конференція молодих 
дослідників «Актуальні проблеми математики та інформатики» (24-25 квітня 2014 р, 
м. Запоріжжя); 

 XV Міжнародна конференція по математичному моделюванню 
(МКММ-2014), присвячена 160-річчю з дня народження Анрі Пуанкаре 
(16-20 вересня 2014 р., м. Херсон); 

 V міжнародна науково-технічна конференція «Актуальні проблеми 
прикладної механіки та міцності конструкцій» (21-24 травня 2015 р., м. Запоріжжя); 

 XVI Міжнародна конференція по математичному моделюванню 
(МКММ-2015), присвячена 225-річчю з дня народження Августа Фердинанда 
Мьобіуса (15-19 вересня 2015 р., м. Херсон); 

 Друга Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих 
учених «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології у дорожньо-
будівельній галузі» (24 листопада 2015 р., Харків); 

 XVII Міжнародна конференція по математичному моделюванню 
(МКММ_2016), присвячена 280- річчю з дня народження Луі Лагранжа (19-23 вересня 
2016 р, м., Херсон). 

 конференція молодих вчених та спеціалістів «Сучасні проблеми 
машинобудування», присвячена 140-річчю з дня народження академіка НАН України 
Г. Ф. Проскури та 90-річчю з дня народження академіка НАН України В. Л. Рвачова 
(21-24 листопада 2016 р., Харків); 

 розширений науковий семінар кафедри програмної інженерії Запорізького 
національного університету. 

Публікації. Основні наукові результати дисертаційної роботи опубліковано у 10 
друкованих працях, у тому числі 1 монографія, 3 статті у виданнях, що включено до 
Переліку наукових фахових видань України, 1 у закордонному науковому виданні. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. 
Повний обсяг дисертації – 132 сторінки, з яких у тому числі 115 сторінок основного 
змісту. Робота містить 55 рисунків у тексті, 138 літературних джерел (16 сторінок) та 
1 додаток (1 сторінка). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано мету та 

завдання дослідження, визначені об’єкт, предмет та методи дослідження, висвітлені 

наукова новизна та практичне значення отриманих результатів, особистий внесок 

автора в роботах, виконаних у співавторстві, а також апробація результатів дисертації 

та кількість публікацій, виконаних за темою дисертаційної роботи. 
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У першому розділі виконано загальне формулювання задачі математичного 

моделювання геометричних об’єктів. Розглянуто основні методи математичного 

моделювання геометричних об’єктів. Наведено огляд основних методів генерації 

дискретних моделей геометричних об’єктів. 

Проведений в дисертаційній роботі аналіз літературних джерел, присвячених 

моделюванню геометричних об’єктів, показав, що проблема розробки універсальних 

методів математичного моделювання та дискретизації об’єктів залишається 

відкритою. У роботі обґрунтовується, що для вирішення цієї проблеми можливо 

використовувати параметричні функції, які, з одного боку, є гнучким інструментом 

подання границь геометричних об’єктів, з іншого боку, для їх практичного 

використання необхідно: 

 привести у формальну відповідність параметричні функціональні моделі та 

елементарні форми; 

 розробити принцип аналітичного конструювання моделей складних 

геометричних об’єктів з моделей більш простих геометричних об’єктів, 

використовуючи параметричні функції; 

 розробити спосіб побудови розрахункових моделей для методу скінченних 

елементів на базі моделей геометричних об’єктів, поданих параметричними 

функціями; 

 розробити програмний продукт для апробації інструментальних засобів, 

заснованих на використанні параметричних функцій для подання геометричних 

об’єктів, і автоматизації моделювання геометричних об’єктів. 

У другому розділі розглянуто основні інструментальні засоби для моделювання 

двовимірних геометричних об’єктів на базі параметричних кривих. Параметричні 

криві також можуть бути використані як базові при побудові тривимірних моделей. 

Базові параметричні криві приведено до вигляду 
 

       min maxr x y ,t = P t i + t j, t t t    (1) 

 

де t  – скалярний аргумент; 

 tx  і  ty  – неперервні функції параметру t ; 

i


 та j


 – базисні вектори декартової системи координат двовимірного простору; 

P  – радіус вектор деякої опорної точки; 

mint  та 
maxt  – відповідно, ліва та права границі області визначення кривої. 

Для побудови математичної моделі геометричного об’єкта з використанням 

параметричної кривої виду (1) потрібно знати залежність її радіус вектору  tr  від 

параметра й область зміни значень параметра t . Кожному типу кривої 

(геометричному примітиву) відповідає власний набір даних і власний алгоритм 

обчислення радіус-вектору. Якщо відома функціональна залежність радіус-вектора 

від параметра кривої, то визначається вся інформація щодо цієї кривої. 

До виду (1) приведено формули для прямих ліній та відрізків, заданих 

початковою та кінцевою точками, еліпсів, кіл та їх дуг, гіпербол і парабол, ламаних, 

сплайнів Ерміта, Лагранжа, Ньютона, кубічного, кривих Безьє (у тому числі 

раціональних). Розглянуті загальні випадки подання у вигляді (1) складених кривих. 
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Виходячи з припущення, що двовимірна область обмежена замкненою кривою 

 tcurve , max0 tt   (яка у тому числі може бути складеною), для аналітичного 

конструювання моделей складних геометричних об’єктів визначено логічну функцію. 

Така логічна функція формується таким чином, щоб вона дорівнювала 1 для 

внутрішніх точок області та 0 для зовнішніх і граничних. У результаті для логічного 

конструювання геометричних моделей можна використовувати функції алгебри 

логіки: кон’юнкцію, диз’юнкцію та заперечення. Такою логічною функцією можна 

вважати співвідношення 
 

   lo , ,curve mod2,PP t n   (2) 

 

де 
Pn  – кількість перетинів довільним променем кривої  tcurve ; 

yxmod  – функція знаходження залишку від ділення x  на y . 

Для будь-якої внутрішньої точки області, обмеженою кривою, кількість 

перетинів границі буде непарною. Відповідно, кількість перетинів дорівнюватиме 

нулю або буде парною для зовнішніх точок. Проте існують випадки, коли ситуація 

буде не визначеною: промінь дотикається до границі. У випадку неоднозначності 

напрям променя необхідно змінити, наприклад, змінивши напрям на кут, рівний 

деякому   (параметр методу). Отже, послідовність кроків для заданої точки P  

наступна. 

Крок 1. Встановимо: 0 , 0Pn  (  – кут променя та осі Ox , Pn  – кількість 

перетинів кривої променем P ). 

Крок 2. Знайдемо  iXB    – множину точок променя P , що належать 

вихідній замкненій кривій  tcurve  (точки, відстань від яких до кривої мала). 

Крок 3. Для кожної точки  BX i   виконати наступі кроки. 

Крок 3.1. Якщо iX  – точка перетину кривої променем, встановимо 1 PP nn . 

Крок 3.2. Якщо iX  – точка дотику променя до кривої (векторний добуток 

 0, ', 'P v v x y    , 'x  і 'y  – похідні компонент рівняння кривої), то встановимо: 

  , перейдемо на крок 1. 

Крок 4. результат:    2modcurve,lo PntP  . 

Об’єднанням двох двовимірних областей, обмежених, відповідно, замкненими 

кривими )(curve
1

t  і )(curve
2

t , буде область, обмежена частинами кривих: усіх 

зовнішніх частин )(curve
1

t  відносно )(curve
2

t , зовнішніх частин )(curve
2

t  відносно 

)(curve
1

t  (рис. 1). Аналогічно, їх перетином буде область, обмежена частинами 

кривих: усіх внутрішніх частин )(curve
1

t  відносно )(curve
2

t , внутрішніх частин 

)(curve
2

t  відносно )(curve
1

t . 

Теорема 2.1. Граничне параметричне подання на базі операції 

  lo , ,curve mod2PP t n   визначає двовимірний геометричний об’єкт. 
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Рисунок 1 – Логічні операції над областями, обмеженими кривими 

 

У третьому розділі розглянуто інструментальні засоби для моделювання 

тривимірних геометричних об’єктів на базі параметричних поверхонь. Також 

розглянуто особливості моделювання тіл, утворених обертанням або рухом кривих, 

що описують плоский профіль. 

Параметричні поверхні, як і криві, є математичними абстракціями, які дають 

уяву про окремі властивості предметів. Так само, як і криві для двовимірних областей, 

параметричні поверхні є «будівельним матеріалом» для подання границь тривимірних 

геометричних об’єктів. 

Координати радіус-вектора деяких поверхонь можуть бути представлені 

аналітичними функціями двох параметрів. Такі поверхні називають аналітичними.  

У дисертаційній роботі основні тривимірні примітиви подані як аналітичні поверхні 

у вигляді 

 

        r , x , y , z ,u v P u v i u v j u v k    , (3) 

 

де u  і v  – скалярні аргументи; 

P  – деяка точка прив’язки характерної точки поверхні; 

i , j , k  – взаємно ортогональні вектори одиничної довжини (базисні вектори 

декартової системи координат); 

 x ,u v ,  y ,u v  і  z ,u v  – координатні функції.  
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До вигляду (3) приведено формули для площини, гіперболоїду, параболоїду, 

циліндрів і конічних поверхонь, тору, загальних випадків поверхонь руху, лінійчатих 

поверхонь, поверхонь Кунса, сплайн-поверхонь і поверхонь Безьє тощо. 

Аналогічно для двовимірного випадку для аналітичного конструювання 

моделей складних тривимірних геометричних об’єктів необхідно визначити логічну 

функцію. Припустимо, що тривимірна область обмежена замкненою параметричною 

поверхнею  surface ,u v , 
min maxu u u  , 

min maxv v v   (яка також може бути 

складеною). Нехай така функція рівна 1 для внутрішніх точок області та 0 для 

зовнішніх і граничних, тоді для логічного конструювання геометричних моделей 

можна буде використовувати узагальнення функції (2) для використання операцій 

алгебри логіки: кон’юнкції, диз’юнкції та заперечення. Такою функцією можна 

вважати співвідношення 

 

   so , ,surface , mod2,PP u v n   (4) 

 

де Pn  – кількість перетинів довільним променем, що виходить з точки P , 

поверхні  surface ,u v ; 

yxmod  – функція знаходження залишку від ділення x  на y ;   – параметр 

методу. 

Як і в двовимірному випадку, для будь-якої внутрішньої точки кількість 

перетинів границі поверхні буде непарною. Відповідно, кількість перетинів буде 

рівною нулю або парною для зовнішніх точок. Проте існують випадки, коли ситуація 

буде не визначеною: промінь дотикається до поверхні. У випадку неоднозначності 

напрям променю необхідно змінити, наприклад, змінивши напрям на деякий кут   

(параметр методу). При цьому, якщо знову ситуація буде неоднозначною, то ще й 

необхідно змінити площину повороту. Отже, послідовність кроків для заданої точки 

P  буде наступною. 

Крок 1. Встановимо: 0 , 0Pn  (  – кут між променем та віссю Ox , Pn  – 

кількість перетинів променем P  поверхню). 

Крок 2. Знайдемо  iXB    – множину точок для променя P , що належать 

вихідній замкненій поверхні  surface ,u v  (точки, відстань від яких до поверхні мала). 

Крок 3. Для кожної точки  BX i   виконати наступні кроки. 

Крок 3.1. Якщо iX  – точка перетину поверхні променем, встановимо 

1 PP nn . 

Крок 3.2. Якщо iX  – точка дотику променя до поверхні, то встановимо: 

  , змінимо напрям променя, обравши як такий результат його векторного 

добутку з ортогональним у площині до нього, перейдемо на крок 2. 

Крок 4. Результат:   so , ,surface , mod2PP u v n  . 

Теорема 3.1. Граничне параметричне подання на базі операції 

  so , ,surface , mod2PP u v n   визначає тривимірний геометричний об’єкт. 
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У четвертому розділі висвітлені адаптовані для подання геометричних об’єктів 

параметричними функціями методи генерації дискретних моделей з використанням 

трикутників (двовимірний випадок) або тетраедрів (тривимірний випадок). 

Нехай двовимірний геометричний об’єкт  , поданий параметричними 

функціями у вигляді системи n  замкнених кривих 

 

   min maxcurve , , 1i i i i it t t t i n    , (5) 

 

для яких побудовано логічний предикат 

 

            2 2 1 2lo ,curve ,lo ,curve , ,lo ,curve 1n

nP P t P t P t   , (6) 

 

де  2 1 2, ,n

nx x x  – функція алгебри логіки, яка відповідає послідовності 

логічних операцій кон’юнкції, диз’юнкції і заперечення над множиною n  змінних. 

Логічні змінні у цьому випадку будуть супроводжувати геометричні області, 

представлені замкненими кривими, а логічна функція   – процес конструювання 

складної області з примітивів. 

Також вважатимемо, що задане число m  – кількість елементів, яка відповідає 

початковому наближенню кожної кривої. 

Алгоритм генерації дискретної моделі контуру подається двома кроками. 

Крок 1. Для кожної кривої  curvei it  побудувати множину інтервалів 

 

   0 1 0 1; 1, ;i j j j j j jI                 , (7) 

 

які будуть внутрішніми (або граничними) для геометричного об’єкту  . 

Крок 2. Рівномірне розбиття кожного інтервалу. 

Спосіб побудови множини інтервалів 
iI  для кривої  curvei it  можна 

представити у вигляді функції Інтервали(), блок-схема якої наведена на рис. 2. 

Вихідними параметрами функції Інтервали() є  P  – логічний предикат, що 

відповідає області,  curve t  – аналітичний вираз для кривої, множину інтервалів якої 

необхідно обчислити, min  – ліва границя області визначення кривої  curve t , max  – 

права границя області визначення кривої  curve t , m  – базова кількість елементів на 

кривій (максимальна кількість елементів, на яку буде розбито криву). 

На блок-схемі (рис. 2) використовується функція ДвійковийПошук(Ф(P), a, b), 

яка, відповідно до назви, виконує двійковий пошук параметричної координати 

граничної точки. Вважається, що для кривої  curve t  логічний предикат  P  змінює 

власне значення на інтервалі  ;a b :      curve curvea b  . У такому випадку на 

цьому інтервалі існує гранична точка. 
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Рисунок 2 – Блок-схема побудови множини внутрішніх інтервалів кривої 
 

Наприклад, якщо логічна функція області є різницею двох областей (рис. 3), 

обмежених колами: 
 

      1curve cos sin , 0 2t t i t j t     , (8) 

        2curve 1,4 0 cos sin , 0 2
T

t t i t j t      , (9) 

        1 2lo ,curve lo ,curveP P t P t   , (10) 

 

то результатом роботи функції Інтервали(Ф(P), curve1(t), 0, 2π) множина інтервалів 

1

7
0.7854 ;5.4978

4 4
I

   
    

  
, відповідно для другої області результатом функції 

Інтервали(Ф(P), curve2(t), 0, 2π) буде 2

3 5
2.3562 ;3.927

4 4
I

   
    

  
. 
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Рисунок 3 – Логічна різниця областей обмежених колами 
 

Нехай граф ( , )G V E  (V – множина вершин, E – множина зв’язків між 

вершинами), є поданням дискретної моделі контуру. У такому випадку схема 

рівномірно розбиття контуру для кривої curve( )t  з множиною інтервалів I  матиме 

вигляд, наведений на рис. 4 (функція int(d) повертає цілу частину числа d). 
 

 

Рисунок 4 – Блок-схема побудови рівномірного розбиття 

 

На рис. 5 наведено результат роботи функції РівномірнеРозбиття() для кривих 
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curve1(t) (формула (8)) з множиною інтервалів   1 0.7854;5.4978I   і curve2(t) 

(формула (9)) з множиною   2 2.3562;3.927I  . 

 

 

Рисунок 5 – Розбиття границі області 
 

Наступним етапом є тріангуляція контуру. Цю процедуру можна розділити на 

дві частини: а) побудова тріангуляції Делоне для вершин отриманого на 

попередньому етапі планарного графу; б) врахування топології ребр графу та 

оптимізація характеристик трикутників. 

Для розв’язку першої задачі на сьогодні запропоновано значну кількість методів 

і алгоритмів. Одним з найпростіших є метод, заснований на використанні 

суперобласті. 

Суперобласть – це проста фігура, що включає в себе всі точки, на яких потрібно 

побудувати тріангуляцію. Така фігура, наприклад, може бути трикутником або 

чотирикутником, головне, що для неї можна було б легко побудувати тріангуляцію 

Делоне, що буде вважатися вихідною. 

Тріангуляція множини точок на площині з використанням суперобласті 

базується на ітераційному оновленні вже побудованої системи трикутників шляхом 

перевірки умови Делоне. Для цього використаємо таку процедуру: всі трикутники, до 

описаних окружностей яких потрапила чергова точка, видаляються, отриманий після 

такого видалення багатокутник заповнюється трикутниками з’єднанням точки з 

вершинами кожного його ребра (сторони). 

Далі переходимо до другої частини – врахування топології ребер графа та 

оптимізації характеристик трикутників. Для цього можна використати метод 

Рапперта. 

У тривимірному випадку тріангуляцією Делоне з обмеженнями у вигляді 

параметричних поверхонь називають таку дискретну модель, для якої всередину 

сфери, описаної навколо будь-якого тетраедра, не потрапляють ніякі інші (окрім 

вершин цього тетраедра) вузли сітки. 

Алгоритм генерації дискретної для геометричного об’єкта, поданого 

параметричними поверхнями, складається з двох етапів: а) побудова системи точок, 
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розташованих на поверхні, що апроксимують тіло; б) генерація тріангуляції Делоне з 

урахуванням обмежень і топології границь. 
Нехай тривимірний геометричний об’єкт   поданий параметричними 

функціями у вигляді системи n  замкнених поверхонь і логічним предикатом 
 

   min max min maxsurface , , , , 1i i i i i i i i iu v u u u v v v i n      , (11) 

          2 1 2so ,surface , ,so ,surface , , ,so ,surface , 1n

nP u v P u v P u v  , (12) 

 

де  2 1 2, ,n

nx x x  – функція алгебри логіки, яка відповідає послідовності 

логічних операцій кон’юнкції, диз’юнкції і заперечення на множиною n  логічних 
змінних. 

Логічні змінні у цьому випадку будуть супроводжувати геометричні області, 
представлені замкненими поверхнями, а логічна функція   – процес конструювання 
складної області з примітивів. 

Дискретну модель контуру замкненої поверхні можна побудувати, 
використовуючи процедури, запропоновані для кривих. Це твердження випливає з 

того, що параметрична поверхня surface( , )u v  «перетворюється» у параметричну 

криву при фіксації одного з її параметрів. У результаті, для кожної параметричної 
поверхні можна отримати точки каркасу поверхні послідовно фіксуючи, наприклад, 
параметр u  з деяким рівномірним кроком. Отримані точки будуть утворювати сітку 
кривих на поверхні (алгоритм методу наведено на рис. 6). 

 

 

Рисунок 6 – Блок-схема генерації каркасу поверхні 
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Процедура генерації тетраедрів, на яку не накладено жодних обмежень, окрім 

критерію описаної сфери (узагальнення критерію Делоне для тривимірного випадку), 

буде цілком аналогічною до відповідної для трикутників. Відмінністю буде 

використання прямокутного паралелепіпеда як суперобласть та необхідність 

обчислення коефіцієнтів рівняння описаної навколо вже побудованого тетраедру 

сфери. Аналогічно до двовимірного випадку, коли результат – багатокутник, у 

тривимірному випадку результатом вказаної процедури буде багатогранник, для якого 

необхідно виконати процедури оптимізації та корекції граней відносно границь 

геометричного об’єкта. 

Процедура оптимізації гострих кутів і площі елементів також буде аналогічною 

до відповідної, розглянутої для двовимірного випадку. Проте корекції топології 

граней (забезпечення апроксимації поверхонь гранями і ребрами елементів) буде 

складнішою, тому її потрібно висвітлити більше детально. 

Припустимо, що встановлена така кількість вузлів для початкової генерації 

каркасу поверхні, що тетраедри, отримані на попередньому кроці, можуть 

перетинатися або самою поверхнею або її ребрами. Оскільки варіантів таких 

перетинів небагато, для кожного з них можна використовувати заздалегідь 

підготовлений шаблон ретріангуляціі. Процес можна спростити ще більше, якщо 

попередньо забезпечити, щоб всі ребра обмежень були апроксимовані ланцюжком 

ребер тріангуляції. Тоді тетраедри зможуть бути пересічені тільки елементами 

поверхонь, близькими до площин, а можливих варіантів такого перетину всього три 

(рис. 7). 
 

 

Рисунок 7 – Шаблони перетину тетраедру поверхнею 
 

Отже, алгоритм можна розбити на чотири етапи: а) побудова тріангуляції 

Делоне без обмежень; б) відновлення ребер обмежень; в) відновлення поверхонь 

обмежень; г) відсікання «зайвих» тетраедрів, які опинилися поза межі заданої області. 

Відновлення ребер проводиться за допомогою додаткових вузлів. Додаткові 

вузли вставляються в точки перетинів ребер обмежень з гранями і ребрами 

побудованих тетраедрів. 

Наприклад, двовимірна область, що має форму отвору для ключа (рис. 8), може 

бути подана двома параметричними кривими: 
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з логічним предикатом 

 

      1 2 1 2,f ,f lo ,f lo ,fP P P   . 

 

 

Рисунок 8 – Дискретна модель геометричного об’єкту «отвір для ключа» 

 

Функції 

 

 
 1sphere , cos cos cos sin sin ,

0 2 , ,
2 2

u v P r v ui r v u j r vk

u v
 



   

    
 

 
 2sphere , cos cos cos sin sin ,

0 2 ,
2 2

u v P A r v ui r v u j r vk

u v
 



    

    
 

 

з логічним предикатом 

 

      1 2 1 2,sphere ,sphere so ,sphere so ,sphereP P P    

 

подають геометричний об’єкт як перетин двох областей, обмежених сферами з 

радіусами, що дорівнюють r (рис. 9). Центр першої сфери – точка P, другої – точка 

P + A. 

Для автоматизації моделювання геометричних об’єктів складної форми, що 

задані параметричними функціями, необхідно, в першу чергу, розробити формальний 

спосіб опису математичних співвідношень і формул, придатний для подальшої 

комп’ютерної обробки. Найбільш ефективним способом розв’язку цієї задачі є 

побудова проблемно-орієнтованих формальних мов опису моделей (які прийнято 

називати мовами специфікацій), що дозволяють повно, несуперечливо і однозначно 

описувати математичні моделі геометричних областей довільної форми. Для цього у 

четвертому розділі розроблено проблемно-орієнтовану мови, яка отримала назву 

FORTU-P (розвиток мови FORTU-3). 
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Рисунок 9 – Дискретна модель тіла, утвореного перетином двох сфер 
 

Для дослідження адекватності дискретних моделей у четвертому розділі 

розглянуті особливості їх застосування до скінченно-елементного аналізу. 

Наприклад, для дослідження напружено-деформованого стану бруса вузького 

прямокутного поперечного перерізу з віссю у формі дуги кола, закріпленого на 

стороні 0x  , який вигинається силою P , прикладеною на кінці вздовж сторони 0y   

(рис. 10), можна подати його границі параметричними формулами: 
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    0 11 ;xsegment t t P tP    

  cos sin ;
2 2

barc t b t b t
    

    
   

 

    2 31 ;ysegment t t P tP    

 0 ;0P a ,  1 ;0P b ,  2 0;P b  і  3 0;P a  – радіус-вектори вузлів сторін брусу. 

 

  

Рисунок 10 – Вигин кривого бруса силою, прикладеною на кінці 
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Змінюючи базову кількість елементів на кривій у алгоритмі генерації 

дискретних моделей, можна дослідити її вплив на точність розв’язку при скінченно-

елементному аналізі. Наприклад, залежність похибки (відносно аналітичного 

розв’язку) від кількості елементів наведено на рис. 11. 
 

 

Рисунок 11 – Залежність відносної похибки від кількості вузлів сітки 

 

Також у четвертому розділі наведено приклади застосування розроблених 

методів для дослідження напружено-деформованого стану пластинки с отвором 

нестандартної форми і тривимірного бруса з нестандартним перерізом (поверхнею 

Безьє). 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі отримані результати, які відповідно до мети 

дослідження в сукупності є рішенням важливої науково-технічної задачі підвищення 

ефективності моделювання складних геометричних об’єктів. Для її вирішення 

розроблено математичний апарат, який дозволяє використовувати параметричні 

функції та логічні предикати для подання довільних дво- і тривимірних геометричних 

об’єктів. 

Основні наукові результати, отримані в дисертаційній роботі, зводяться до 

наступного: 

 вперше запропоновано підхід до аналітичного конструювання моделей 

складних геометричних об’єктів на основі застосування примітивів, поданих 

параметричними функціями, з використанням логічних предикатів; 

 набув подальшого розвитку математичний апарат параметричних функцій у 

частині його застосування для опису форми складних геометричних об’єктів, що 

дозволяє спростити розробку інструментальних засобів для комп’ютерного 

моделювання геометричних об’єктів; 
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 набув подальшого розвитку ітераційний метод побудови дискретних 
моделей геометричних об’єктів з використанням трикутників або тетраедрів у частині 
врахування особливостей параметричного подання, що дозволяє спростити процес 
побудови скінченно-елементних моделей при чисельному розв’язанні крайових задач; 

 вперше розроблено принципи побудови, програмної реалізації та 
застосування проблемно-орієнтованої мови для опису комп’ютерних моделей з 
використанням параметричних функцій, що дозволяє автоматизувати процес 
математичного моделювання геометричних об’єктів. 

Розв’язки представлено в візуальних прикладах, що підтверджують можливості 
розробленого апарату. Точність і достовірність отриманих результатів 
підтверджується їх порівняльним аналізом з наявними моделями інших систем; 
відповідністю фізичному змісту поставленої задачі, а також їх стійкістю при згущенні 
сітки. 

Отже, практичне значення запропонованих в роботі принципів створення 
інструментальних засобів для побудови моделей складних геометричних об’єктів 
підтверджується розробленими підсистемами САПР FORTU-FEM. Отримані моделі 
геометричних об’єктів і відповідні дискретні моделі на базі трикутників або 
тетраедрів можуть використовуватися для інженерного аналізу на базі методу 
скінченних елементів. Запропонована проблемно-орієнтована мова дозволяє 
описувати моделі геометричних об’єктів у термінах, зрозумілих інженеру-
проектувальнику. 
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АНОТАЦІЯ 

Алатамнех Х. Х. Математичне моделювання геометричних об’єктів на базі 
параметричних функцій. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 
наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи. 
– Запорізький національний університет, Запоріжжя, 2017. 

Дисертацію присвячено розробці підходу до аналітичного конструювання 
моделей складних геометричних об’єктів на базі примітивів, поданих 
параметричними функціями, з використанням логічних предикатів. Набув 
подальшого розвитку математичний апарат параметричних функцій. Також виконано 
модифікацію ітераційного методу побудови дискретних моделей геометричних 
об’єктів з використанням трикутників або тетраедрів у частині врахування 
особливостей параметричного подання. У результаті розроблено принципи побудови, 
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програмної реалізації та застосування проблемно-орієнтованої мови для опису 
комп’ютерних моделей з використанням параметричних функцій. 

На основі отриманих наукових результатів розроблено програмний засіб, який 
дозволяє моделювати складні геометричні об’єкти та може бути використаний в якості 
препроцесору методу скінченних елементів. 

Ключові слова: геометричний об’єкт, дискретна модель, параметрична функція, 
крива, поверхня, математична модель. 

АННОТАЦИЯ 

Алатамнех Х. Х. Математическое моделирование геометрических объектов на 
базе параметрических функций. – 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, Запорожье, 2017. 

Диссертация посвящена исследованию методов построения математических 
моделей геометрических объектов. В работе выполнен анализ основных способов 
представления геометрических объектов, используемых в современных системах 
инженерного анализа и системах автоматизированного проектирования. Также 
исследованы методы генерации дискретных моделей геометрических объектов. 

В работе рассмотрены особенности использования аналитических кривых в 
качестве примитивов при построении математических моделей геометрических 
объектов. В частности, к стандартному виду приведены параметрические формулы 
для представления прямых, отрезков, эллипсов, окружностей и их дуг, гипербол и 
парабол, ломанных линий, сплайнов (кубических, Эрмита, Лагранжа, Ньютона) 
кривых Безье (в том числе рациональных кривых и NURBS), составных кривых и т. п. 

Разработан способ проверки принадлежности точки двумерной области, 
описанной параметрическими примитивами. В качестве примитивов 
рассматриваются области, ограниченные замкнутыми параметрическими кривыми. 
Для каждого примитива можно проверить принадлежность точки к ограниченной им 
области выпустив произвольный луч из этой точки. Модель сложного тела можно 
построить, используя примитивы и функцию алгебры логики (логический предикат). 

Для математического моделирования трехмерных геометрических объектов 
рассмотрены примитивы, основанные на использовании параметрических 
поверхностей. В частности, к стандартному виду приведены формулы для 
плоскостей, гиперболоидов, параболоидов, цилиндрических и конических 
поверхностей, тора, общих случаев поверхностей движения, линейчатых 
поверхностей, поверхностей Кунса и Безье, сплайн-поверхностей. 

Также разработан способ проверки принадлежности точки трехмерной области, 
ограниченной замкнутой поверхностью, что позволяет строить модели сложных 
трехмерных геометрических объектов с использованием логических предикатов. 

Разработаны модификации методов генерации дискретных моделей на базе 
треугольников (двумерный случай) и тетраэдров (трехмерный случай), учитывающие 
особенности представления геометрических объектов параметрическими  
функциями. 
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Показаны примеры использования разработанных методов для конечно-
элементного анализа напряженно-деформированного состояния двумерных и 
трехмерных объектов. На примере решения задачи об изгибе кривого бруса 
исследована адекватность результатов. 

В результате выполнения диссертационного исследования предложены 
принципы аналитического конструирования моделей сложных геометрических 
объектов на базе примитивов, представленных параметрическими функциями, с 
использованием логических предикатов. Получил дальнейшее развитие 
математический аппарат параметрических функций, что позволяет упростить 
разработку инструментальных средств для компьютерного моделирования 
геометрических объектов. Также выполнена модификация итерационного метода 
построения дискретных моделей геометрических объектов с использованием 
треугольников или тетраэдров в части учета особенностей параметрического 
представления, что позволяет упростить процесс построения конечно-элементных 
моделей при численном на базе метода конечных элементов. Разработаны принципы 
построения, программной реализации и применения проблемно-ориентированного 
языка для описания компьютерных моделей с использованием параметрических 
функций, что позволяет автоматизировать процесс математического моделирования 
геометрических объектов. 

Полученные научные результаты могут быть использованы конструкторскими 
бюро и научно-исследовательскими отделами в приложениях математического 
моделирования геометрических объектов. 

В результате исследования решена важная научно-техническая задача 
повышения математического моделирования сложных геометрических объектов. 

Ключевые слова: геометрический объект, дискретная модель, параметрическая 
функция, кривая, поверхность, математическая модель. 
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The thesis is devoted to the development of the approach for analytical construction 
of mathematical models of complex geometric objects using parametric functions and 
predicate logic for representation of geometric primitives. There are modified mathematical 
tools of parametric functions. The incremental Delaunay triangulation method is also 
modified for automatic meshing into triangles or tetrahedrons of complex domains that are 
represented by parametric functions. Finally, there are proposed new approaches for the 
development of a domain specific language for a computer representation of models using 
parametric functions. 

New scientific results are obtained. It is developed new software that allows to model 
complex geometric objects. This software could be used as a preprocessor of the Finite 
Element Method. 
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