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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 Актуальність теми. Моделювання й дослідження складних об’єктів і систем 

в наш час не виконуються без широкого застосування обчислювальної техніки, 

оскільки створення та аналіз комп’ютерних моделей є значно ефективнішим за 

дослідження реальних об’єктів (особливо, враховуючи собівартість витрачених 

ресурсів і часу).  

Аналіз міцності, довговічності, а також експлуатаційних характеристик 

складних реальних технічних систем потребує автоматизації розв’язання крайових 

задач, що виникають, наприклад, в математичній фізиці, механіці деформівного 

твердого тіла, термодинаміці, електродинаміці, теорії поля тощо. Комп’ютерний 

аналіз таких задач неможливий без наявності дискретних математичних моделей 

геометричних областей складної форми, проблему створення яких можна поділити 

на дві основні задачі: а) побудову формального опису вихідної геометричної області 

у вигляді, прийнятному для подальшої комп’ютерної обробки, і б) автоматизацію 

високопродуктивної генерації та візуалізації комп’ютерної моделі за раніше 

отриманим формальним описом. Класичні підходи до опису геометричних моделей 

(наприклад, каркасне, граничне та твердотільне геометричне моделювання) не 

завжди дають можливість зручно описувати моделі складних геометричних 

областей. Тому останнім часом все більшої популярності набувають некласичні 

підходи до формального опису математичних моделей геометричних областей, 

серед яких одним з найбільш перспективних є функціональний підхід. Він базується 

на застосуванні математичного апарату неявних функцій В. Л. Рвачова, що 

приймають невід’ємні значення усередині геометричної області та від’ємні – за її 

межами. Такий підхід є ефективним за рахунок можливості використання всієї 

потужності математичного апарату для опису геометричних областей довільної 

форми, але робота з неявними функціональними моделями (навіть їх візуалізація) 

є нетривіальною задачею, а її розв’язання є досить тривалим в часі. 

Одним з перспективних напрямів підвищення ефективності розрахунків 

неявних функцій та побудови заданих за їх допомогою дискретних геометричних 

моделей є застосування паралельних обчислень. Таким чином, автоматизація 

побудови моделей геометричних областей складної форми із застосуванням 

функціонального підходу і паралельних методів розрахунку є досить складною 

і актуальною в наш час задачею. 

Практичному застосуванню функціонального підходу до моделювання 

складних геометричних областей присвячені роботи С. І. Вяткіна, С. І. Гоменюка, 

Б. С. Долговєсова, А. О. Лісняка, Л. В. Курпи, К. В. Максименко-Шейко, 

Д. М. Морозова, В. Л. Рвачова, Ю. Г. Стояна, Т. І. Шейко, D. Baraff, A. H. Barr, 

J. Schöberl, V. Shapiro та ін. Дослідженнями методів візуалізації неявних функцій 

займалися О. М. Мильцев, В. В. Мухін, О. В. Толок, A. Belyaev, R. Cartwright, 

A. Pasko та ін. Паралельним методам обробки математичних моделей геометричних 

об’єктів присвячені роботи В. В. Воєводіна, С. В. Чопорова, A. Aggarwal, S. G. Akl, 

N. M. Amato, M. J. Atallah, B. Chazelle, K. A. Lyons, K. Morgan, F. P. Preparata, 

R. Said, S. Sen та ін. 
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 Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені 

у дисертаційній роботі дослідження виконані в межах науково-дослідних 

робіт Запорізького національного університету «Математичне моделювання 

конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних інформаційних 

технологій» (№ держреєстрації 0115U000761) і «Математичне та програмне 

забезпечення автоматизованого проектування аерокосмічної техніки» 

(№ держреєстрації 0118U000210). 

 Мета і задачі дослідження. Метою роботи є вирішення проблеми підвищення 

ефективності побудови математичних моделей дво- і тривимірних геометричних 

областей складної форми, описаних із використанням неявних математичних функцій. 

Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань: 

− аналіз існуючих способів моделювання геометричних областей складної 

форми; 

− розробка математичного апарату аналітичного опису математичних моделей 

геометричних областей складної форми у вигляді, зручному для подальшої обробки 

на паралельних обчислювальних комп’ютерних системах зі спільною пам’яттю; 

− розробка підходу до використання паралельних обчислень для побудови 

дискретних моделей геометричних областей, аналітично заданих із застосуванням 

неявних математичних функцій; 

− програмна реалізація запропонованих моделей і паралельних алгоритмів 

математичного моделювання геометричних областей складної форми. 

 Об’єктом дослідження є процес паралельної побудови математичних моделей 

геометричних областей складної форми. 

 Предметом дослідження є паралельні методи отримання математичних 

моделей геометричних областей, аналітично заданих за допомогою неявних функцій. 

 Методи дослідження базуються на застосуванні апарату математичного аналізу, 

аналітичної геометрії, теорії R-функцій, обчислювальної математики, дискретної 

математики, об’єктно-орієнтованого аналізу і паралельних обчислень. 

 Наукова новизна одержаних результатів дисертаційної роботи полягає у 

вирішенні актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності 

побудови математичних моделей функціонально заданих геометричних областей 

складної форми з використанням паралельних обчислень. 

 У межах цих досліджень отримані наступні наукові результати: 

− вперше запропоновано паралельний ієрархічний метод побудови 

дискретних математичних моделей геометричних областей складної форми, 

аналітично заданих за допомогою R-функцій; 

− вперше запропоновано проблемно-орієнтовану мову RFL математичного 

моделювання геометричних областей за допомогою функціонального підходу, що 

підтримує паралельні методи обчислень і істотно спрощує процес побудови моделей 

геометричних областей складної форми; 

− отримали подальший розвиток способи побудови математичних моделей 

геометричних областей складної форми, описаних за допомогою неявних функцій, які 

на відміну від існуючих аналогів підтримують паралельні обчислення; 
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− вперше створено інтелектуальний програмний засіб QVoxel аналітичного 

конструювання геометричних моделей областей складної форми з використанням 

паралельних обчислень; 

− отримані оцінки ефективності запропонованих підходів. 

 Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційній 

роботі підходи до формального опису геометричних областей з подальшою побудовою 

їх дискретних моделей дозволяють істотно підвищити якість математичного 

моделювання, а також ефективно використати побудовані моделі при розв’язанні 

крайових задач. Розроблена відповідна кросплатформна програмна система QVoxel, 

яка може працювати в середовищі операційних систем Linux, Windows та Mac OS. 

QVoxel дозволяє автоматизувати всі етапи побудови дискретних математичних 

моделей геометричних областей: від їх формального опису до візуалізації. 

Результати дисертації було впроваджено в навчальний процес математичного 

факультету Запорізького національного університету, 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 

спільно в наукових виданнях, які входять в спеціалізовані переліки Міністерства освіти 

і науки України, здобувачеві належить: в роботі [1] – програмна реалізація побудови 

геометричної моделі зубчастого колеса; у роботі [2] – розробка функціонального 

підходу до формального опису тришарової пластини; у роботі [3] – побудова 

дискретних геометричних моделей, що ілюструють запропонований в роботі підхід. 

 Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертації 

доповідалися на наступних наукових семінарах і конференціях: 

− п’ятнадцятій міжнародній науково-технічній конференції «Проблеми 

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

− сьомій всеукраїнській, чотирнадцятій регіональній науковій конференції 

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

квітень 2016 р.); 

− шостій міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми 

прикладної механіки та міцності конструкцій» (м. Запоріжжя, травень 2017 р.); 

− міжнародній науково-технічній конференції «Інформаційні системи та 

технології «ІСТ–2017» (с. Коблеве (Миколаївська обл.), вересень 2017 р.); 

− науковому семінарі кафедри програмної інженерії Запорізького 

національного університету (м. Запоріжжя, жовтень 2017 р.); 

− міжвузівському науковому семінарі «Актуальні проблеми математики і 

інформатики» (м. Запоріжжя, листопад 2017 р.). 

 Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 8 друкованих 

виданнях, серед них 2 [2, 8] – у виданнях, що входять до міжнародних науково-

метричних баз даних, 4 [1, 3–5] – в журналах, що входять до Переліку фахових видань 

України, 2 [6, 7] – у тезах доповідей на конференціях. 

 Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел і додатків. 

Загальний обсяг дисертаційної роботи складає 126 сторінок. Робота містить 36 рисунків, 

6 таблиць, 196 літературних джерел (18 сторінок) та 2 додатки (2 сторінки). 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

 У вступі обґрунтовано актуальність дисертаційної роботи, визначено об’єкт, 

предмет, мету та основні задачі дослідження, викладено отримані наукові результати. 

 У першому розділі виконано аналіз стану проблеми математичного 

моделювання геометричних областей в паралельних обчислювальних системах 

зі спільною пам’яттю. 

 У підрозділі 1.1 розглянуто існуючі типи паралельних обчислювальних систем. 

Зроблено висновок, що найбільш поширеним класом паралельної архітектури на 

сьогодні є симетричні мультипроцесори, отже розробка паралельних обчислювальних 

методів для таких систем є актуальною. 

 У підрозділі 1.2 розглянуто найбільш поширені моделі паралельних 

обчислювальних машин, які використовуються при розробці паралельних методів. 

 У підрозділі 1.3 розглянуто основні паралельні методи математичного 

моделювання геометричних об’єктів, такі як «розділяй та володарюй», «будуй та 

шукай», методи побудови опуклої оболонки тощо, а також виконано аналіз їх переваг 

і недоліків.  

У підрозділі 1.4 виконано критичний огляд існуючих класичних методів 

математичного моделювання геометричних областей. Обґрунтовано, що найбільш 

універсальним підходом для створення інструментального забезпечення 

математичного моделювання геометричних об’єктів є використання функціонального 

підходу, який дозволяє описувати будь-яку геометричну область у вигляді 

неявної R-функції, утвореної логічними операціями кон’юнкції, диз’юнкції та інверсії 

над більш простими аналітичними виразами, що описують базові 

геометричні примітиви. 

 На підставі виконаного у першому розділі аналізу сформульовано цілі і задачі 

дисертаційного дослідження.  

 У другому розділі розглянуто основні принципи функціонального 

моделювання геометричних областей складної форми, аналітично заданих із 

застосуванням неявних функцій. 

 У підрозділі 2.1 розглянуто математичну модель геометричної області, яка 

аналітично описується функціональним співвідношенням наступного вигляду: 

 𝛺 = {(𝑥, 𝑦, 𝑧): 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) ≥ 0}, (1) 

 де 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧)  – неперервна функція, яка приймає нульові значення на межі 

області, додатні значення – в її середині і від’ємні значення – за її межами. 

 Застосування функціонального підходу (1) дає можливість поєднати множину 

різних моделей опису геометрії певної області, таких як алгебраїчні поверхні; неявні 

поверхні; теоретико-множинні тверді тіла; параметричні моделі тощо. Головною 

особливістю функціонального подання геометричної області, на відміну від класичних 

підходів, є можливість розширення набору геометричних примітивів, а також операцій 

над ними. Стандартними операціями, які можна виконувати над геометричними 

примітивами, є логічні додавання (диз’юнкція), множення (кон’юнкція) та заперечення 

(інверсія). Із застосуванням цих операцій процес моделювання геометричної області 

можна зобразити у вигляді схеми, наведеної на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Загальна схема математичного моделювання геометричних областей 

із застосуванням функціонального подання 

 

 У підрозділі 2.2 розглянуто основні принципи застосування R-функцій для 

побудови математичних моделей геометричних областей складної форми. Описано 

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

геометричного тіла довільної складності можна побудувати, як логічну комбінацію 

більш простих функціонально описаних областей. 

 У підрозділі 2.3 розглянуто формалізацію функціонального підходу до 

геометричного моделювання. Застосування комп’ютерної техніки для генерації 

моделей геометричних областей потребує наявності відповідних засобів опису 

функціональних моделей, таких, наприклад, як спеціалізовані проблемно-орієнтовані 

мови (DSL – domain-specific language), що дозволяють однозначно описувати 

функціональні моделі будь-якої складності. У підрозділі 2.3 із застосуванням 

розширеної нотації Бекуса-Наура описано синтаксис і семантику запропонованої 

мови опису функціональних моделей геометричних областей, яка отримала назву RFL. 

 Опис функціональної моделі геометричної області із застосуванням мови RFL 

утворюється з непустої множини секцій «domain», кожна з яких функціонально 

описує деякий геометричний примітив або їх логічну комбінацію. Секція може 

складатися з трьох частин: 1) заголовка; 2) опису змінних; 3) підсумкової формули, 

яка визначає результатний вираз R-функції або її складової частини. Така структура 

опису математичної моделі геометричної області на мові RFL дає можливість 

здійснювати її розрахунок у паралельних обчислювальних системах, що дозволяє 

значно підвищити загальну швидкість її обробки. 
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Наприклад, математичну модель геометричної області «плашка» (рис. 2) 

функціонально можна представити наступним співвідношенням: 

 

𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (𝑟1
2 − 𝑥2 − 𝑦2) ∧ (𝑟2

2 − 𝑥2 − 𝑦2) ∧ (𝑟3
2 − (𝑥 − 𝑎1)2 − (𝑦 − 𝑏1)2) ∧

∧ (𝑟3
2 − (𝑥 − 𝑎2)2 − (𝑦 − 𝑏2)2) ∧ (𝑟3

2 − (𝑥 − 𝑎3)2 − (𝑦 − 𝑏3)2) ∧

∧ (𝑟3
2 − (𝑥 − 𝑎4)2 − (𝑦 − 𝑏4)2) ∧ (𝑧 + 𝑐) ∧ (𝑧 + 𝑑),

 (2) 

 де 𝑟1 = 1; 𝑟2 = 0,5; 𝑟3 = 0,25; 𝑎1 = −𝑎2 = 𝑏3 = −𝑏4 = 0,4; 

𝑎3 = 𝑎4 = 𝑏1 = 𝑏2 = 𝑐 = 0; 𝑑 = 0,3. 
 

 

Рисунок 2 – Геометрична область «плашка» 

 

На мові RFL модель, задану співвідношенням (2), можна описати, наприклад, 

таким чином (фрагмент): 
 

 # Геометрична область «плашка» 

 domain circle1 (x, y) 

 begin 
  r = 1 

  return r^2 – x^2 – y^2 

 end 

 #… 

domain tool (x, y, z) 

begin 

 c = 0 

 d = 0.3 

  return circle1(x, y) and not circle2(x, y) and not circle3(x, y) and not  

     circle4(x, y) and not circle5(x, y) and not circle6(x, y) and 

     (z + c) and (z + d)  

End 
 

 Базові властивості мови RFL (її повноту та несуперечливість) встановлюють 

наступні теореми. 

 Теорема 2.1. Проблемно-орієнтована мова RFL є алгоритмічно повною. 

 Теорема 2.2. Проблемно-орієнтована мова RFL є несуперечливою. 
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 У третьому розділі наведено опис запропонованих паралельних алгоритмів 

побудови дискретних математичних моделей функціонально описаних геометричних 

областей. 

 У підрозділі 3.1 наведено загальну постановку задачі побудови математичної 

моделі геометричної області, функціонально описаної у вигляді співвідношення (1). 

Розглянемо представлення вихідної геометричної області Ω у вигляді воксельної 𝑋(Ω) 

та гранично-елементної 𝐵(Ω)  дискретних моделей. Воксельна модель 𝑋(Ω) 

представляє собою множину клітинок 𝐶(𝑀)  рівномірної просторової ґратки 𝑀 , яку 

можна описати наступним співвідношенням:  

 𝐶(𝑀) = {𝑐𝑙(𝑥𝑙0, 𝑦𝑙0, 𝑧𝑙0): 𝐹(𝑥𝑙0, 𝑦𝑙0, 𝑧𝑙0) ≥ 0}, 𝑙 = 1, 𝑁̅̅ ̅̅ ̅,  

 де 𝑁  – кількість клітинок рівномірної просторової ґратки 𝑀,  для яких 

виконується умова 𝐹(𝑥𝑙0, 𝑦𝑙0, 𝑧𝑙0) ≥ 0; 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) – R-функція, що описує вихідну геометричну область; 

(𝑥𝑙0, 𝑦𝑙0, 𝑧𝑙0) – координати центру клітинки 𝑐𝑙. 

 Рівномірна просторова ґратка 𝑀 задається наступним співвідношенням:  

 𝑀 = {𝑚𝑖𝑗𝑘}, 𝑖, 𝑗, 𝑘 = 1,2, … , 𝑛, (3) 

де 𝑛 – кількість клітинок в кожному напрямку;  

𝑚𝑖𝑗𝑘 – окрема клітинка, що складається з восьми вузлів (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑘), (𝑥𝑖+1, 𝑦𝑗 , 𝑧𝑘), 

(𝑥𝑖+1, 𝑦𝑗 , 𝑧𝑘+1),  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗 , 𝑧𝑘+1),  (𝑥𝑖 , 𝑦𝑗+1, 𝑧𝑘),  (𝑥𝑖+1, 𝑦𝑗+1, 𝑧𝑘),  (𝑥𝑖+1, 𝑦𝑗+1, 𝑧𝑘+1), 

(𝑥𝑖 , 𝑦𝑗+1, 𝑧𝑘+1); 

𝑥𝑖 = 𝑥𝑚𝑖𝑛 + 𝑖ℎ𝑥, 𝑦𝑗 = 𝑦𝑚𝑖𝑛 + 𝑗ℎ𝑦, 𝑧𝑘 = 𝑧𝑚𝑖𝑛 + 𝑘ℎ𝑧 – координати вершин;  

ℎ𝑥 = (𝑥𝑚𝑎𝑥 − 𝑥𝑚𝑖𝑛)/𝑛 , ℎ𝑦 = (𝑦𝑚𝑎𝑥 − 𝑦𝑚𝑖𝑛)/𝑛 , ℎ𝑧 = (𝑧𝑚𝑎𝑥 − 𝑧𝑚𝑖𝑛)/𝑛  – крок в 

кожному напрямку; 

 (𝑥𝑚𝑖𝑛, 𝑦𝑚𝑖𝑛, 𝑧𝑚𝑖𝑛), (𝑥𝑚𝑎𝑥, 𝑦𝑚𝑎𝑥, 𝑧𝑚𝑎𝑥) – початкова та кінцева точки просторової 

ґратки 𝑀 (відповідно). 

 Виходячи з (3) дискретну воксельну модель вихідної геометричної області Ω 

можна представити у вигляді скінченної множини восьмивузлових кубічних клітинок 

𝐶(𝑀)  рівномірної просторової ґратки 𝑀,  в центрах яких функціональна модель 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) приймає невід’ємні значення: 

 𝑋(𝛺) = (𝑀, 𝐶(𝑀)). (4) 

Дискретна гранично-елементна модель 𝐵(Ω)  представляє собою дві непусті 

множини: 

а) вузлових точок 𝑃, що належать межі області; 

б) граничних елементів 𝐸(𝑃) – полігональних областей утворених на множені 

𝑃, які не перетинаються і апроксимують всю границю області із заданою точністю. 

 Множину 𝑃 можна описати так: 𝑃 = {𝑝𝑖(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖): 𝐹(𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 , 𝑧𝑖) = 0}, 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅ ̅, де 

𝑛  – потужність 𝑃   Множину граничних елементів 𝐸(𝑃)  визначають наступним 

співвідношенням: 𝐸(𝑃) = {𝑒𝑗} , де 𝑗  – кількість граничних елементів, що 

апроксимують границю 𝜕Ω  області Ω  (⋃ 𝑒𝑖 ≈𝑖 𝜕Ω);  𝑒𝑗 = (𝑘1, 𝑘2, … , 𝑘𝑙)  – кортеж 

індексів вузлів, які утворюють поточний граничний елемент; 𝑙 – його розмірність. 

 Отже, гранично-елементну модель області Ω  можна представити наступним 

чином: 
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 𝐵(𝛺) = (𝑃, 𝐸(𝑃)). (5) 

Побудова дискретної моделі (4) або (5) для Ω потребує наявності відповідного 

алгоритму, який повинен реалізовувати наступні процедури: 

1) пошук множини вузлових точок, що із заданою точністю належать границі 

𝜕Ω функціонально заданої із застосуванням співвідношення (1) області Ω; 

2) побудову множини вокселів 𝑋(Ω)  або граничних елементів 𝐸(Ω),  які 

апроксимують 𝜕Ω; 

3) оптимізацію (опціонально) множини 𝐶(𝑀)  або 𝐸(𝑃)  і отримання кінцевої 

дискретної воксельної 𝑋(Ω)  або гранично-елементної 𝐸(Ω)  моделі, що задовольняє 

певним критеріям якості. 

Отже, такий алгоритм для розподілених обчислювальних систем зі спільною 

пам’яттю можна представити наступним чином:  

 𝛼 = 𝛼3(𝛼2(𝛼1(𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧)))),  

 де 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) – опис функціональної моделі геометричної області Ω на мові RFL; 

 α1  – алгоритм трансляції моделі, що описана на мові RFL, у байт-код, що 

виконується; 

 α2  – алгоритм розрахунку значень функціональної моделі по наявному байт-

коду, оснований на паралельному розборі дерева операцій; 

 α3  – паралельний алгоритм створення підсумкової моделі з використанням 

просторових даних. 

 У підрозділі 3.2 описано алгоритм побудови байт-коду, що паралельно 

виконується для функціональної моделі (1), яку описано на мові RFL, що призначена 

для формального опису математичних моделей геометричних областей в 

комп’ютерних системах зі спільною пам’яттю. Ця мова не є алгоритмічною, отже 

її покрокова інтерпретація неможлива. Можливим способом вирішення проблеми 

автоматизації трансляції формального опису моделі геометричної моделі в системі 

зі спільною пам’яттю є побудова абстрактних синтаксичних дерев (AST – Abstract 

Syntax Tree) для математичних виразів, що описують геометричну область, з їх 

паралельним розбором при визначенні значення функції у точці.  

На першому етапі вихідний текст на мові RFL потрапляє до підпрограми 

лексичного і синтаксичного аналізу, який виконує перевірку коректності коду, що 

описує модель геометричної області. Результатом цього є множина лексем, яка 

відповідає коду моделі. На другому етапі для множини лексем будується дерево 

розбору – абстрактне синтаксичне дерево, що може бути оброблено паралельно. 

 Також у підрозділі 3.2 детально описані алгоритми синтаксичного розбору 

і лексичного аналізу виразів мови RFL. Найбільш складним для реалізації є оператор 

присвоювання. В процесі розбору виразу, що знаходиться справа від знаку 

присвоювання будується дерево розбору, вузлами якого є числові константи, функції 

або змінні. Результатом роботи цього алгоритму є байт-код, який реалізує обчислення 

функціонального виразу.  

Отже, алгоритм автоматичної трансляції певної лексеми мови RFL у внутрішній 

байт-код фактично зводиться до лексичного та синтаксичного аналізу рядків 

вихідного тексту і виконання відповідних підстановок: кожній черговій лексемі 

ставиться у відповідність певний елемент дерева універсального виразу, який 
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заноситься у внутрішню таблицю байт-коду. Також на етапі лексико-синтаксичного 

аналізу виконується побудова дерева граматичного розбору для всіх сканованих 

виразів програми на мові RFL. 

У підрозділі 3.3 описується модель паралельного обчислення значення 

абстрактного синтаксичного дерева. При аналізі інформаційних залежностей, 

які властиві абстрактним синтаксичним деревам, зазвичай, використовується модель 

у вигляді графа операцій та операндів. Нехай 𝐺 – множина операцій, які виконуються 

для обчислення значення неявної функції та подані бінарним деревом наступного 

виду: 

 𝐺 = (𝑉, 𝑅),  

де 𝑉 = {1, … , |𝑉|} – множина вершин графу;  

𝑅 = {𝑟𝑖𝑗 = (𝑖, 𝑗)}  – множина дуг графу (при цьому дуга 𝑟𝑖𝑗 = (𝑖, 𝑗)  належить 

графу тільки якщо операція 𝑖 використовує результат операції 𝑗). 

У такому випадку вершини зі вхідними дугами можуть розглядатися як операції 

вводу, а вихідними дугами – операціями виводу. Наприклад, на рис. 3 показано граф 

для функціональної моделі, що відповідає еліпсоїду. 
 

 

Рисунок 3 – Приклад побудови AST для функціонального виразу,  

який описує еліпсоїд 
 

Для паралельного обчислення значення, заданого абстрактним синтаксичним 

деревом, в роботі було реалізовано наступну схему. Нехай 𝑝  – кількість наявних 

процесорів для обчислення значення, заданого абстрактним синтаксичним деревом. 

Для паралельного виконання обчислень необхідно задати множину, яку називають 

розкладом: 

 𝐻𝑝 = {(𝑖, 𝑃𝑖 , 𝑡𝑖): 𝑖 ∈ 𝑉},  

де для кожної операції 𝑖 ∈ 𝑉  зазначається 𝑃𝑖  – номер процесора, що 

використовується, і час її виконання – 𝑡𝑖. 
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Для того, щоб розклад можливо було реалізувати, необхідно виконання таких 

вимог до множини 𝐻𝑝: 

1) ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑉: 𝑡𝑖 = 𝑡𝑗 ⇒ 𝑃𝑖 ≠ 𝑃𝑗, тобто один і той самий процесор не може бути 

призначений різним операціям в один момент часу; 

2) ∀(𝑖, 𝑗) ∈ 𝑅 ⇒ 𝑡𝑖 ≥ 𝑡𝑗 + 1 , тобто, якщо операція 𝑖  використовує результат 

операції 𝑗, то до початку виконання 𝑖 операція 𝑗 повинна бути виконана. 

Абстрактне синтаксичне дерево у вигляді графу 𝐺 разом з розкладом 𝐻𝑝 може 

бути розглянуто як модель паралельного алгоритму 𝐴𝑝(𝐺, 𝐻𝑝) , що виконується 

𝑝  процесорами. Загальний час, необхідний на виконання паралельного алгоритму 

𝐴𝑝(𝐺, 𝐻𝑝) , визначається максимальним значенням часу 𝑡𝑖 , що використовується 

у розкладі: 

 𝑇𝑝(𝐺, 𝐻𝑝) = 𝑚𝑎𝑥
𝑖∈𝑉

(𝑡𝑖 + 1).  

Оптимальним вважається паралельний алгоритм, розклад якого відповідає 

мінімальному часу виконання: 

 𝑇𝑝(𝐺) = 𝑚𝑖𝑛
𝐻𝑝

(𝑇𝑝(𝐺, 𝐻𝑝)).  

Зменшувати час виконання можливо також за рахунок оптимізації 

обчислювальної схеми (структури графу 𝐺): 

 𝑇𝑝(𝐺) = 𝑚𝑖𝑛
𝐺

(𝑇𝑝(𝐺)).  

Наприклад, еквівалентний граф для абстрактного синтаксичного дерева, 

наведеного на рис. 3, дозволяє після паралельного обчислення операцій ділення 

та піднесення до степеню також паралельно виконати дві операції знаходження 

різниці (рис. 4). 

Для аналізу оптимально можливої схеми (враховуючи послідовну при 𝑝 = 1 ) 

можна визначити величину 

 𝑇∞ = 𝑚𝑖𝑛
𝑝≥1

(𝑇𝑝).  

Оцінка 𝑇∞  є мінімально можливим часом обчислення значення, заданого 

абстрактним синтаксичним деревом, з використанням необмеженої кількості 

процесорів (на так званому паракомп’ютері). 

Значення 𝑇1  відповідає 𝑝 = 1  і характеризує час, необхідний на послідовне 

обчислення, значення, заданого абстрактним синтаксичним деревом. Це значення 

є вихідним для оцінки ефективності паралельного алгоритму. 𝑇1  і визначається 

формулою: 

 𝑇1(𝐺) = |�̅�|,  

де �̅� – множина вузлів графу 𝐺 без операцій вводу (без листових вершин). 

Тобто 𝑇1(𝐺) дорівнює кількості вузлових вершин AST. 
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Рисунок 4 – Граф еквівалентного AST для R-функції, яка описує еліпсоїд 
 

 Теорема 3.1. Мінімально можливий час обчислення значення, заданого 

абстрактним синтаксичним деревом, визначається формулою: 

 𝑇∞(𝐺) = 𝑑(𝐺),  

 де 𝑑(𝐺) – діаметр графу 𝐺 (кількість вершин у найдовшій гілці). 

 Наслідком цієї теореми є нерівність 

 𝑇1(𝐺) ≥ 𝑇𝑝(𝐺) ≥ 𝑇∞(𝐺). (6) 

Нехай в абстрактному синтаксичному дереві задані два типи операції: 

послідовні та паралельні. Послідовні операції створюють вузли у графі 𝐺 , при 

обробці яких гілки, що з’єднуються у цих вузлах, обчислюються одним процесором. 

Відповідно, паралельні операції створюють вузли, де з’єднуються гілки, яким 

встановлюються різні паралельні процесори. Вочевидь, що паралельними операціями 

повинні бути ті, у яких всі гілки мають найбільшу сумарну довжину. У такому випадку 

для паралельного визначення значення, заданого абстрактним синтаксичним деревом, 

можна використати рекурсивний алгоритм, блок-схема якого наведена на рис. 5. 

 Обчислювальна складність паралельного алгоритму, наведеного на рис. 5, може 

бути оцінена формулою 

 𝑇𝛴 = ∑ 𝑇∞(𝐺𝑝,𝑖)𝑖 + 𝑇1(𝐺\ ⋃ 𝐺𝑝,𝑖𝑖 ), (7) 

 де 𝐺𝑝,𝑖   – підграфи, що відповідають AST-гілкам, з’єднаним у вузлах 

паралельних бінарних операцій.  

У підрозділі 3.4 описано розроблені в роботі підходи та алгоритми паралельної 

генерації дискретних воксельних моделей функціонально заданих геометричних 

областей. Для цього реалізовано паралельну техніку «розділяй та володарюй», яка 

полягає у розбитті рівномірної просторової ґратки (3) на 𝑝 ≥ 1  підґраток, обробка 

яких виконується паралельно, а отримані результати потім об’єднуються у підсумкову 

дискретну модель. Оскільки воксельні моделі в загальному випадку можуть мати 

значні розміри, розглянуто алгоритми їх стиснення.  
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Рисунок 5 – Рекурсивний алгоритм паралельної обробки AST 
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Для ілюстрації роботи розроблених алгоритмів було реалізовано генерацію 

воксельної моделі геометричної області «скульптура», що описується наступною 

функціональною моделлю: 

 𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 𝐹1(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∧ ¬𝐹2(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∧ ¬𝐹3(𝑥, 𝑦, 𝑧),  

 де 𝐹1(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑅1
2 − (𝑥 − 𝑥0)2 − (𝑦 − 𝑦0)2 − (𝑧 − 𝑧0)2 – зовнішня сфера; 

 𝐹2(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝑅2
2 − (𝑥 − 𝑥0)2 − (𝑦 − 𝑦0)2 − (𝑧 − 𝑧0)2 – внутрішня сфера; 

 𝐹3(𝑥, 𝑦, 𝑧) =  𝐹4(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∨ 𝐹5(𝑥, 𝑦, 𝑧) ∨ 𝐹6(𝑥, 𝑦, 𝑧)  – об’єднання трьох 

ортогональних циліндрів; 

 𝐹4(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 − (𝑦 𝑏⁄ )2 − (𝑧 𝑐⁄ )2 – перший циліндр; 

 𝐹5(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 − ((𝑥 − 𝑑𝑥) 𝑎⁄ )2 − ((𝑧 − 𝑑𝑧) 𝑐⁄ )2 – другий циліндр; 

 𝐹6(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1 − (𝑥 𝑎⁄ )2 − ((𝑦 − 𝑑𝑦) 𝑏⁄ )2 – третій циліндр; 

 𝑅1 = 8; 𝑅2 = 5; 𝑥0 = 𝑦0 = 𝑧0 = 5; 𝑎 = 𝑏 = 𝑐 = 4; 𝑑𝑥 = 𝑑𝑦 = 𝑑𝑧 = 10. 

 Результати генерації воксельної моделі цієї геометричної області при різних 

значеннях параметру 𝑛 = 𝑛𝑥 = 𝑛𝑦 = 𝑛𝑧 наведено на рис. 6. 
 

 

𝑛 = 50 
 

𝑛 = 100 
 

𝑛 = 200 

Рисунок 6 – Воксельна модель геометричної області «скульптура» 
 

Швидкий перехід від X(Ω)  до 𝐵(Ω)  можна виконати із застосуванням 

алгоритму «Marching cubes». 

В підрозділі 3.4 також було виконано теоретичне дослідження обчислювальної 

складність алгоритму α і доведена наступна теорема. 

Теорема 3.2. Обчислювальна складність алгоритму побудови тривимірної 

воксельної моделі геометричної області, заданої функціонально, становить 𝑂(𝑛3). 

 У четвертому розділі описано програмну реалізацію запропонованого 

паралельного підходу до математичного моделювання геометричних областей, 

заданих функціонально, а також наведено приклади побудови відповідних моделей. 

Крім того, виконано низку обчислювальних експериментів для дослідження 

обчислювальної складності й точності розробленого алгоритму. 

 У підрозділі 4.1 наведено опис обчислювальних експериментів з дослідження 

запропонованого паралельного алгоритму розрахунку значень функціональних 

моделей. Практична реалізація будь-якого паралельного алгоритму пов’язана з 

необхідністю врахування часу, необхідного операційній системі для створення та 

синхронізації паралельних потоків. У реальній обчислювальній системі формула (7) 

набуде наступний вигляд: 
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 𝑇𝛴 = ∑ 𝑇∞(𝐺𝑝,𝑖)𝑖 + 𝑇1(𝐺\ ⋃ 𝐺𝑝,𝑖𝑖 ) + 𝑛ℎ𝑝, (8) 

 де ℎ𝑝 – час, витрачений на створення та синхронізацію одного потоку. 

 На практиці нерівність (6) вже не буде справедливою, оскільки за рахунок 

останнього доданку в формулі (8) для малих абстрактних синтаксичних дерев час 

послідовної обробки може бути меншим за час паралельної, тобто виконується лише 

нерівність 

 𝑇∞ ≤ 𝑇𝛴.  

 Для оцінки фактичного часу, необхідного для паралельної обробки 

абстрактного синтаксичного дерева, виконано низку обчислювальних експериментів 

з використанням паралельного комп’ютера на базі багатоядерного процесора AMD 

Athlon 7750 з 64-х розрядною операційною системою сімейства Linux. Наприклад, 

виконувався обчислювальний експеримент для оцінки часу розрахунку 

функціональної моделі, що описує геометричну область, яка має форму тора, до якого 

зверху та знизу додано рівномірно розташовані сферичні елементи (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7 – Тор-подібне тіло 

 

 Функціональна модель такої області може бути описана наступною формулою: 

 𝑤(𝑥, 𝑦, 𝑧) = [𝑟2 − (𝑅2 − √𝑥2 + 𝑦2)
2

− 𝑧2] ∨ 𝑤𝛴(𝑥, 𝑦, 𝑟0, 𝑧0) ∨ 𝑤𝛴(𝑥, 𝑦, 𝑟1, 𝑧1),  

 де r – радіус твірного кола; 

 𝑅 – відстань від центру твірного кола до осі обертання; 

 𝑟0, 𝑟1 – радіуси першого і другого ряду сфер (відповідно); 

 𝑧0, 𝑧1 – зсув уздовж 𝑂𝑧 першого і другого ряду сфер (відповідно); 

 𝑤Σ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜌, 𝑧0)  – функція, що визначає 𝑛  сфер, рівномірно розташованих по 

дузі кола; 

 𝑅 = 1; 𝑟 = 1; r0 = r1 = 0,4; z0 = 1; z1 = −1. 

 Функція 𝑤Σ(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜌, 𝑧0) може бути визначена співвідношенням: 

 𝑤𝛴(𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝜌, 𝑧0) = ⋁ [𝜌2 − (𝑥 − 𝑅 𝑐𝑜𝑠
2𝑖𝜋

𝑛
)

2
− (𝑦 − 𝑅 𝑠𝑖𝑛

2𝑖𝜋

𝑛
)

2
− (𝑧 − 𝑧0)2]𝑛−1

𝑖=0 .  

Результати виконання обчислювального експерименту для цієї геометричної 

області при різній кількості сферичних елементів (а, відповідно, і складності 

функціональної моделі) наведені на рис. 8. 
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Рисунок 8 – Залежність часу розрахунку моделі від кількості R-операцій 

в абстрактному синтаксичному дереві 

 

Як видно з цього графіка, економія часу, необхідного для моделювання, 

поступово зростає при збільшенні кількості сферичних елементів і складає приблизно 

35 % при 10 R-операціях у гілці AST. 

У підрозділі 4.2 виконано експериментальне дослідження обчислювальної 

складності й точності запропонованого паралельного алгоритму побудови дискретних 

воксельних моделей. Експеримент виконувався на іншому комп’ютері з процесором 

Intel Core i7-3630QM з тактовою частотою 2,4 ГГц, обсягом оперативної пам’яті 16 Гб 

в середовищі 64-x розрядної операційної системи Windows 10. На рис. 9 наведено 

графіки залежності часу побудови моделі «скульптура» від кількості кроків 𝑛 ґратки 

𝑀 при різній кількості задіяних обчислювальних потоків.  

 

 

Рисунок 9 – Експериментальна оцінка часу побудови воксельної моделі 

геометричної області “скульптура” 
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На рис. 10 наведено графік залежності часу побудови воксельної моделі при 

фіксованому параметру 𝑛 від кількості обчислювальних потоків. Добре видно, що у 

восьмиядерній обчислювальній системі час розрахунку істотно зменшується при 

кількості потоків, яка співрозмірна з кількістю процесорів (або їх ядер). 

 

 

Рисунок 10 – Залежність часу побудови моделі від кількості потоків 

 

Таким чином, в результаті виконання низки обчислювальних експериментів, 

можна зробити висновок, що ефективна кількість потоків, які слід використовувати 

для паралельної побудови дискретних моделей, не повинна перевищувати кількість 

обчислювальних процесорів (або ядер). 

Оцінка точності побудови моделі виконувалася за критерієм відповідності 

об’єму моделі своєму оригіналу. Отримані в роботі результати показали, що вже при 

порівняно невеликому значенні кількості кроків просторової ґратки ( 𝑛 = 200 ) 

відносна похибка побудови воксельної моделі не перевищує 5%.  

У підрозділі 4.3 описано розроблений кросплатформний програмний засіб 

QVoxel для моделювання геометричних областей у паралельних системах. Програма 

написана із застосуванням об’єктно-орієнтованого підходу і сучасних мов 

програмування С++ та Python. Одним з найважливіших елементів програми QVoxel 

є вбудований транслятор проблемно-орієнтованої мови RFL, головним елементом 

якого є модуль побудови абстрактного синтаксичного дерева AST, що підтримує 

паралельні обчислення. 

 

ВИСНОВКИ 
 

 У дисертаційній роботі отримано результати, які у сукупності є вирішенням 

актуальної проблеми підвищення ефективності побудови дискретних математичних 

моделей геометричних областей складної форми, описаних з використанням неявних 

математичних функцій. В роботі запропоновані та досліджені нові принципи 

формалізації опису математичних моделей геометричних областей. Розроблені 

паралельні підходи до побудови їх дискретних моделей за заданим функціональним 

описом. 
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 Отримано наступні результати: 

− вперше запропоновано паралельний ієрархічний метод побудови 

дискретних моделей геометричних областей складної форми, аналітично описаних із 

застосуванням функціонального підходу, завдяки якому вихідна геометрична область 

описується як логічна комбінація певних математичних співвідношень, що 

визначають більш прості геометричні об’єкти (примітиви); 

− вперше запропонована проблемно-орієнтована мова RFL математичного 

моделювання геометричних областей за допомогою функціонального підходу, яка 

підтримує паралельні методи обчислень і дає можливість істотно підвищити 

ефективність моделювання складних геометричних областей, які описані у вигляді 

певної сукупності елементарних геометричних фігур і операцій їх трансформації; 

− отримали розвиток способи побудови математичних моделей геометричних 

областей складної форми, описаних за допомогою неявних функцій, які на відміну від 

існуючих аналогів підтримують паралельні обчислення; 

− вперше створено інтелектуальний програмний засіб QVoxel аналітичного 

конструювання математичних моделей геометричних областей складної форми з 

використанням паралельних обчислень; 

− вперше отримано оцінки ефективності та точності запропонованих підходів, 

доведено, що обчислювальна складність запропонованого паралельного алгоритму 

побудови дискретної моделі геометричної області в загальному випадку належить до 

поліноміального класу. 
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АНОТАЦІЯ 
 

 Аль-Атамнех Б. Г. М. Математичне моделювання геометричних об’єктів у 

паралельних комп’ютерних системах. – На правах рукопису. 

 Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук 

за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи 

(фізико-математичні науки). – Запорізький національний університет Міністерства 

освіти і науки України, Запоріжжя, 2018. 

 Дисертаційна робота присвячена математичному моделюванню геометричних 

областей складної форми у паралельних комп’ютерних системах. Запропоновані нові 

паралельні підходи до формалізації опису, побудови дискретних моделей та 

візуалізації геометричних областей. 

 Для формалізації опису функціональних моделей геометричних областей у 

зручній для паралельної обробки формі розроблена спеціалізована предметно-

орієнтована мова RFL, яка дозволяє описувати математичну модель геометричної 

області довільної форми. 

 Реалізовані паралельні алгоритми обчислення абстрактного синтаксичного 

дерева, що реалізує розрахунок функціональної моделі, описаної на мові RFL, а також 

побудови відповідної дискретної моделі. 

 Розроблено інтелектуальний програмний засіб QVoxel аналітичного 

конструювання математичних моделей геометричних областей складної форми з 

використанням паралельних обчислень. 

У роботі наведено результати обчислювальних експериментів, які 

підтверджують адекватність і коректність розроблених паралельних методів і 

алгоритмів, що їх реалізують. 

 Ключові слова: геометричний об’єкт, функціональна модель, неявна функція, 

паралельний метод, воксель, візуалізація. 
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АННОТАЦИЯ 

 

 Аль-Атамнех Б. Г. М. Математическое моделирование геометрических 

объектов в параллельных компьютерных системах. – На правах рукописи. 

 Диссертация на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.05.02 – математическое моделирование и вычислительные 

методы (физико-математические науки). – Запорожский национальный университет 

Министерства образования и науки Украины, Запорожье, 2018. 

 Диссертационная работа посвящена актуальной проблеме математического 

моделирования геометрических областей сложной формы в параллельных 

компьютерных системах. Предложены новые параллельные алгоритмы для 

формализации описания математических моделей двух- и трехмерных 

геометрических областей, автоматизации построения и визуализации их дискретных 

моделей. 

В работе получили развитие методы построения математических моделей 

геометрических областей с использованием функционального подхода, 

базирующегося на применении R-функций, позволяющие за счет использования 

параллельных вычислений существенно повысить быстродействие построения 

дискретных моделей и их визуализации. 

Для формализации математических моделей геометрических областей в 

диссертационной работе разработан специализированный проблемно-

ориентированный язык RFL, позволяющий описывать функциональную модель двух- 

или трехмерных геометрических областей произвольной сложности в виде 

логической комбинации более простых геометрических областей (примитивов). 

В работе рассмотрены основные средства описания с применением RFL базовых 

геометрических примитивов и операций их трансформации (сдвига, 

масштабирования, поворота, поступательного движение и т.д.). 

 Разработаны и исследованы алгоритмы параллельной обработки абстрактных 

синтаксических деревьев, реализующих вычисления функциональных моделей 

геометрических объектов сложной формы, описанных с помощью языка RFL. 

Параллельная обработка абстрактного синтаксического дерева позволяет ускорить 

вычисления неявной функции. Суммарное уменьшение затраченного времени будет 

пропорциональным количеству точек, использованных при анализе модели 

геометрического объекта. Также разработаны и исследованы параллельные 

алгоритмы построения дискретных воксельных моделей геометрических областей. 

 В диссертации реализовано интеллектуальное программное средство QVoxel, 

предназначенное для аналитического конструирования дискретных моделей 

геометрических областей произвольной формы. QVoxel реализована виде 

кроссплатформенного программного продукта, работающего в среде семейств 

операционных систем Linux, Windows и Mac OS. Программа автоматизирует все 

этапы построения дискретных моделей: от формального описание математической 

модели исходной области на языке RFL, до ее дискретизации и визуализации. 

С помощью QVoxel построен ряд дискретных моделей геометрических областей 

сложной формы и выполнен анализ быстродействия их моделирования. 
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 В диссертационной работе показано, что временная вычислительная сложность 

разработанных алгоритмов относится к полиномиальному типу и имеет 

быстродействие 𝑂(𝑛3),  что подтверждается проведенным вычислительным 

экспериментом. 

 Таким образом, предложенные в диссертационной работе параллельные 

подходы и методы позволяют повысить быстродействие математического 

моделирования геометрических областей сложной формы. 

 Ключевые слова: геометрический объект, функциональная модель, неявная 

функция, параллельный метод, воксель, визуализация. 

 

ABSTRACT 
 

Al-Athamneh B. G. M. Mathematical modeling of geometric objects in parallel 

computer systems. – Manuscript. 

Dissertation on the receipt of scientific degree of candidate of physics and 

mathematics sciences on specialty 01.05.02 – mathematical design and numerical methods 

(physical and mathematical sciences). – Zaporizhzhia National University of Ministry 

of Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhia, 2018. 

The thesis is devoted to problems of mathematical modeling of solids in parallel 

computer systems. There have been described new parallel approaches for meshing, 

visualization, and formalization of the solids’ representation in computer-aided engineering. 

The suitable for parallel processing domain-specific language RFL has been 

developed. The language uses implicit functions and the theory of R-functions to represent 

solids. 

Algorithms for parallel processing of an abstract syntax tree have been developed. 

In these algorithms, the longest independent branches of the abstract syntax tree are 

processed in parallel. 

New software QVoxel has been implemented. This software allows to construct 

mathematical models of solids and to visualize these models using voxels in shared memory 

parallel architectures. 

Keywords: geometric object, function model, implicit function, parallel method, 

voxel, visualization.
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