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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми. Дискретні оптимізаційні задачі виникають у різних 

галузях науки та промисловості. У своїх загальних постановках більшість таких 

задач є важкорозв’язними, до того ж, багато з них є NP-складними. Це означає, 

що на сьогодні не існує точних алгоритмів поліноміальної складності для 

розв’язання таких задач, а існуючі точні алгоритми так чи інакше зводяться до 

повного перебору варіантів. Таким чином, актуальною є розробка ефективних 

підходів, що дозволяють знаходити достатньо гарні наближені розв’язки таких 

задач, враховуючи теперішній рівень розвитку апаратного забезпечення та 

ідеологію паралельних обчислень. У зв’язку з цим виникає проблема оцінки 

якості розв’язку, отриманого наближеним алгоритмом. В загальному випадку 

ця проблема також може бути важкорозв’язною. У зв’язку зі значною 

теоретичною і практичною цінністю цих задач, дослідження в цьому напрямку 

проводять як українські, так і закордонні вчені. 

В Україні основним науковим центром дослідження дискретних 

оптимізаційних задач є Інститут кібернетики НАН України ім. В. М. Глушкова 

(академік НАНУ І. В. Сергієнко, д.ф.-м.н., проф. В. В. Шило, д.ф.-м.н., проф. 

Г. П. Донець та ін.). В Кропивницькому розв’язуванням задач на графах 

займається школа д.ф.-м.н., проф. А. Я. Петренюка. В Запоріжжі в області 

багатокритеріальної дискретної оптимізації працює школа В. О. Перепелиці 

(д.ф.-м.н., проф. В. О. Перепелиця, д.ф.-м.н., проф. І. В. Козін, д.е.н., проф. 

Н. К. Максишко). Задачами геометричного проектування займаються в 

харківській науковій школі академіка НАН України В. Л. Рвачова та члена-

кореспондента НАН України Ю. Г. Стояна. У Дніпрі працює відома наукова 

школа члена-кореспондента НАН України О. М. Кісельової, що досліджує 

оптимізаційні задачі розбиття. 

В Європі у 1975 р. була заснована організація з дослідження операцій, 

The Association of European Operational Research Societies (EURO), яка є 

складовою частиною Міжнародної Федерації з дослідження операцій (The 

International Federation of Operational Research Societies, IFORS). EURO включає 

в себе робочі групи, які займаються окремими питаннями дослідження 

операцій, зокрема, робоча група ESICUP (EURO Special Interest Group on 

Cutting and Packing) працює над задачами розкрою та упаковки, робоча група 

VeRoLog (EURO Working Group on Vehicle Routing and Logistics) займається 

задачами маршрутизації та логістики. 

Задачами дискретної оптимізації займаються російські вчені Інституту 

математики ім. С. Л. Соболєва СВ РАН (в Новосибірську д.ф.-м.н. Е. Х. Гімаді, 

д.ф.-м.н.  С. В. Севастьянов, д.ф.-м.н. Ю. А. Кочетов та ін.; в Омську д.ф.-

м.н. О. О. Колоколов, д.ф.-м.н. В. В. Сервах, д.ф.-м.н. В. П. Іль’єв); колективи 

вчених м. Уфи (школа д.т.н. Е. О. Мухачевої). В Білорусі в цій сфері працюють 

д.ф.-м.н. В. О. Ємелічев, д.ф.-м.н. В. М. Котов. 

Евристичні моделі дають можливість обмежити перебір розв’язків, вони 

прості в реалізації і лежать в основі методів пошуку наближених розв’язків у 

багатьох прикладних задачах. В зв’язку з цим значний інтерес представляє 
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еволюційно-фрагментарний підхід, який легко адаптується до змін 

математичної моделі, надаючи широкі можливості для розв’язання практичних 

задач. Отже, представлена робота, що спрямована на розробку цього 

універсального підходу до вирішення складних задач дискретної оптимізації, є 

своєчасною та актуальною. 

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

Дисертаційна робота виконувалась відповідно до «Тематичного плану НДР, які 

виконуються в межах основного робочого часу викладачів» Запорізького 

національного університету на 2016-2020 рр. за темою «Моделювання складних 

соціально-економічних систем методами нелінійної динаміки та 

інтелектуального аналізу даних» (№ держреєстрації 0115U006765). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є розробка моделей та методів 

розв’язання дискретних оптимізаційних задач трасування, пакування і 

логічного проектування на основі фрагментарних структур. 

Для досягнення цієї мети в роботі потрібно було розв’язати наступні задачі: 

− зробити аналітичний огляд існуючих моделей та методів пошуку 

наближених розв’язків задач дискретної оптимізації трасування, пакування і 

логічного проектування; 

− встановити умови відповідності ациклічних орграфів з одним 

джерелом фрагментарним структурам; 

− розробити фрагментарні моделі для задач трасування, пакування і 

логічного проектування; 

− дослідити властивість досяжності у межах фрагментарної моделі для 

задач трасування друкованих плат і логічного проектування; 

− удосконалити методи для пошуку розв’язків прикладної задачі 

тривимірного пакування у контейнери різних типів; 

− обґрунтувати оцінку ефективності фрагментарних методів для 

розв’язання задач трасування, пакування і логічного проектування. 

Об’єкт дослідження: дискретні оптимізаційні задачі трасування, 

пакування і логічного проектування. 

Предмет дослідження: фрагментарні моделі та методи пошуку 

допустимих розв’язків дискретних оптимізаційних задач трасування, пакування 

і логічного проектування. 

Методи дослідження: при розв’язані поставлених задач у дисертації 

використовувались методи теорії дискретної оптимізації, теорії фрагментарних 

структур, теорії графів, комбінаторного аналізу, теорії обчислювальної 

складності, теорії множин, імітаційного моделювання. 

Наукова новизна одержаних результатів. У рамках розв’язання задач 

дисертаційного дослідження отримано такі основні наукові результати: 

Вперше: 

− встановлено необхідну та достатню умови відповідності нерозмічених 

ациклічних орграфів з одним джерелом до класу ізоморфних фрагментарних 

структур, встановлено критерій відповідності розмічених ациклічних орграфів з 

одним джерелом фрагментарним структурам, що дозволяє розв’язувати задачі 

переліку та перерахування фрагментарних структур; 
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− побудовано фрагментарні моделі для задач трасування, пакування і 

логічного проектування, що дозволило застосувати для їхнього розв’язання 

універсальний гібридний алгоритм, який поєднує фрагментарний алгоритм та 

еволюційний алгоритм на перестановках; 

− доведено теореми про властивість досяжності у межах фрагментарних 

моделей для задач трасування друкованих плат і логічного проектування, що 

вказує на можливість отримання оптимальних розв’язків вказаних задач в 

межах цих моделей. 

Удосконалено: 

− методи пошуку розв’язків прикладної задачі тривимірного пакування у 

контейнери різних типів за рахунок застосування фрагментарної моделі, що 

дало можливість в умовах обмеженого часу отримати більш прийнятний для 

ОПР допустимий розв’язок. 

Дістало подальшого розвитку: 

− отримані оцінки ефективності фрагментарних методів задач 

трасування, пакування і логічного проектування надають подальший розвиток 

теорії складності алгоритмів. 

Отже, наукове значення роботи полягає в удосконаленні, підвищенні 

точності та якості математичного моделювання для пошуку оптимальних 

розв’язків прикладних задач. 

Практичне значення одержаних результатів. Робота має як 

теоретичну, так і прикладну спрямованість. На базі отриманих теоретичних 

результатів та методології розроблено математичні моделі та методи пошуку 

розв’язків важкоформалізованих задач, які можуть використовуватися для 

САПР друкованих плат, планування загрузки логістичних платформ, при 

створенні і налагодженні онтологій. Розроблені еволюційно-фрагментарні 

(ЕВФ) алгоритми реалізовано в вигляді комп’ютерних програм. Вони показали 

високу ефективність і можуть бути використані в автоматизованих системах 

проектування та управління. 

Запропонований підхід та результати дослідження було впроваджено у 

навчальний процес Запорізького національного технічного університету 

Міністерства освіти і науки України. 

Особистий внесок здобувача. Всі результати, які складають суть 

дисертаційної роботи, одержані здобувачем самостійно. У публікаціях, які 

видані у співавторстві, автору належить: [2, 4, 6-9, 14] – встановлення 

фрагментарної структури задач, алгоритми розв’язку, а також розробка схеми 

числового експерименту та пов’язаний з нею аналіз якості запропонованих 

методів; [2, 4, 6] – доведення теорем; [1, 3, 5, 10-13] – розробка математичних 

моделей, алгоритми розв’язку та числові експерименти; [2, 4, 6, 14] – 

встановлення фрагментарної структури задач, доведення властивості 

досяжності. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення дисертаційної 

роботи були представленні та доповідалися на наступних конференціях та 

семінарах: міжнародних науково-практичних конференціях «Математичне та 

програмне забезпечення інтелектуальних систем» (м. Дніпропетровськ – 
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2014-2015); міжнародних науково-практичних семінарах «Комбінаторні 

конфігурації та їх застосування» (м. Кіровоград – 2014-2016); міжнародній 

науково-практичній конференції «Обчислювальний інтелект (результати, 

проблеми, перспективи)» (м. Черкаси – 2015); міжнародній науковій школі-

семінарі «Питання оптимізації обчислень» (смт. Чинадієво Закарпатської 

обл. – 2015); міжнародній науковій конференції «Математическое 

моделирование, оптимизация и информационные технологии» (Кишинів – 

2016); науковому семінарі кафедри економічної кібернетики та 

інформаційних технологій Харківського національного університету 

будівництва і архітектури (м. Харків – 2017 р.); наукових семінарах кафедри 

економічної кібернетики Запорізького національного університету та 

кафедри системного аналізу та обчислювальної математики Запорізького 

національного технічного університету. 

Публікації. Основні результати за темою дисертації викладено у 14 

опублікованих роботах, серед яких: 6 статей у наукових журналах і 

збірниках, що входять до переліків фахових видань, затверджених МОН 

України, 1 стаття [2] в журналі, що індексується у наукометричній базі 

SCOPUS, 8 тез доповідей в збірниках праць наукових конференцій [7-14]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел із 160 

найменувань (17 сторінок) та 4 додатків. Загальний обсяг роботи складає 184 

сторінки, у тому числі 106 сторінок основного тексту, який містить 33 

рисунки і 8 таблиць. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертаційної роботи, 

сформульовано мету та основні задачі дослідження, показано їх зв’язок з 

науковими програмами. Визначено методи дослідження, наукову новизну та 

практичне значення отриманих результатів. 

У першому розділі проведено огляд результатів за тематикою 

дисертаційної роботи. Обґрунтовано вибір напрямків подальших досліджень, 

пов’язаних з математичним моделюванням задач трасування друкованих плат, 

множинного тривимірного пакування і логічного проектування. Проведено 

детальний аналіз основних підходів і методів моделювання таких задач. 

Проведений аналіз показав, що більшість задач зазначеного типу 

відносяться до важкорозв’язних або NP-складних задач. Тому відомі точні 

алгоритми для цих класів задач мають неполіноміальну трудомісткість. 

Для задач, що розглядаються у роботі, наближені методи не мають 

абсолютних числових оцінок і в більшості своїй є евристичними. Як правило, в 

основі таких моделей використовується простий генетичний алгоритм на 

бінарних послідовностях, описаний в класичній моделі Дж. Г. Голланда. 

Особливістю багатьох практичних задач є складність завдання обмежень 

задач у рамках прийнятої теорії еволюційних обчислень. Тому підходи до таких 

задач носять індивідуальний характер. 
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У дисертаційній роботі пропонується новий підхід до розв’язання 

комбінаторних задач на основі теорії фрагментарних структур і еволюційних 

алгоритмів. Перевірка якості побудованих моделей можлива шляхом проведення 

обчислювальних експериментів. Для таких експериментів дослідниками 

розробляються спеціалізовані програмні системи і тестові бібліотеки. 

У другому розділі наведено ряд основних понять та результатів, які 

використовуються в роботі та стосуються комбінаторного об’єкту 

«фрагментарна структура». Вивчаються властивості фрагментарних структур, 

встановлюється зв’язок з розміченими і нерозміченими графами певного виду. 

Будемо використовувати такі основні означення. 

Означення 1. Фрагментарною структурою ( , )X E  на скінченній множині X  

будемо називати сімейство її підмножин  0 1, ,..., nE E E E , де iE X , таке, що 

 , , \i i i iE E E e E E e E      . Елементи множини E  будемо називати 

допустимими фрагментами. 

Властивість 1. Порожня множина є фрагментом, E . 

Означення 2. Одноелементні множини, які є допустимими фрагментами 

будемо називати елементарними фрагментами.  

Означення 3. Фрагмент будемо називати максимальним, якщо він не є 

підмножиною ніякого іншого фрагмента. 

Показано, що кожній фрагментарній структурі відповідає орієнтований 

граф, що є кореневим підграфом діаграми Гассе. Будемо називати фрагментарні 

структури, що описуються ізоморфними графами, ізоморфними. 

Означення 4. Допустимим графом називається нерозмічений орграф з 

одним джерелом, який відповідає деякому класу ізоморфних фрагментарних 

структур. 

Наступна лема надає необхідну умову того, що нерозмічений орграф з 

одним джерелом є допустимим. 

Лема 1. Для того, щоб нерозмічений орграф з одним джерелом був 

допустимим необхідно, щоб він був підграфом деякого орієнтованого 

гіперкуба. 

Будемо називати граф, для якого виконується умова леми 1, підграфом 

гіперкуба. Оскільки допустимий граф відповідає класу ізоморфних 

фрагментарних структур   0 1, , ,..., nX E E E , то він визначає структуру 

сімейства підмножин  0 1 0, , ..., , де ,n iE E E E E X E   . Очевидно, що 

потужність множин X  цих ізоморфних фрагментарних структур не менша за 

потужність об’єднання всіх допустимих фрагментів, тобто 1| | | |n

i iX E . Тоді, 

підібравши відповідну розмітку, за допустимим графом можна визначити 

мінімальну потужність для множин X , яка дорівнює 1| |n

i iE . 

Означення 5. Будемо називати мінімальну потужність N  множини X  

розмірністю допустимого графа та відповідних йому ізоморфних 

фрагментарних структур, min 1| | | |n

i iN X E  . 
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Будемо називати гіперкуб розмірності N  достатнім гіперкубом даного 

допустимого графа. Гіперкуб мінімальної розмірності, в який можна вписати 

заданий допустимий граф будемо називати необхідним гіперкубом. Очевидно, 

що розмірність достатнього гіперкуба допустимого графа не менша за 

розмірність його необхідного гіперкуба. 

Означення 6. Дві вершини ,j kv v  розміченого орграфа з одним джерелом, 

які відповідають допустимим фрагментам ,j kE E , таким що 

та | \ | 1k j j kE E E E  , будемо називати послідовними, причому 
jv  слідує за 

kv . 

Наступна теорема надає критерій того, що розмічений орграф з одним 

джерелом описує фрагментарну структуру. 

Теорема 1. Розмічений орграф з одним джерелом, яке позначене 

порожньою множиною, однозначно визначає фрагментарну структуру ( , )X E , 

якщо виконуються наступні дві умови: а) будь-яка дуга графа з’єднує тільки 

послідовні вершини, і напрям дуги збігається з напрямом слідування вершин; б) 

будь-які дві послідовні вершини графа з’єднані між собою дугою за напрямом 

слідування цих вершин. 

Будемо називати розмітку орграфа з одним джерелом, яка задовольняє 

обидві умови теореми 1, допустимою розміткою. Наступна теорема формулює 

достатню умову за якої нерозмічений орграф з одним джерелом є допустимим 

графом. 

Теорема 2. Якщо для нерозміченого орграфа з одним джерелом можливо 

побудувати допустиму розмітку, тоді цей підграф є допустимим графом. 

Нехай є допустимий граф, для якого побудовано допустиму розмітку. 

Якщо при цьому найбільший індекс елементів множини X , які утворюють 

розмітку, дорівнює розмірності достатнього гіперкуба цього допустимого 

графа, то будемо говорити, що ця розмітка – мінімальна. 

Всі підграфи гіперкубів розмірністю менше трьох (тобто точки, відрізка і 

квадрата) є допустимими графами, в цьому легко переконатися: на рис. 1 (а, б, 

в, г, д) зображені всі такі підграфи. 

 
Граф на рис. 1 (ґ), хоча і є підграфом квадрату, відповідає фрагментарній 

структурі розмірністю 3. Якщо дві його вершини, суміжні з кореневою, 

позначити через 1{ }x  та 2{ }x , тоді, щоб побудувати допустиму розмітку, 

остання вершина має бути позначена множиною, яка складається з двох 

елементів: 1x  і будь-якого, окрім 2x . 

а) б) в) г) ґ) д) 

Рисунок 1 – Допустимі графи розмірностей 0 (а), 1 (б), 2 

(в, г, д), 3 (ґ) 
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За рис. 1 можна підрахувати кількість неізоморфних фрагментарних 

структур для малих розмірностей (0 – 3). Результат наведено у табл. 1. Існує 

один допустимий граф (рис. 1 (а)) розмірності нуль, один допустимий граф 

(рис. 1 (б)) розмірності один. Якщо розмірність достатнього гіперкуба дорівнює 

двом, існує три неізоморфних фрагментарних структур, яким відповідають 

допустимі графи на рис. 1 (в, г, д). 

Таблиця 1 – Кількість фрагментарних структур розмірностей 0 – 2. 

Розмірність фрагментарних структур, N  0 1 2 3 

Кількість 

фрагментарних 

структур 

неізоморфних  1 1 3 19 

разом з ізоморфними  1 1 4 66 

Кількість фрагментарних структур розмірності три була підрахована за 

допомогою комп’ютерної програми. 

Будемо називати вхідним підграфом вершини v  підграфа гіперкуба такий 

граф, що складається тільки з усіх шляхів від кореня до цієї вершини v , а 

вихідним підграфом вершини v  – граф, що складається тільки з усіх шляхів, що 

виходять із цієї вершини. Підграф заданого підграфа гіперкуба, який 

складається тільки з усіх шляхів від кореневої вершини, які мають довжину l , 

назвемо підграфом l -го ярусу, а кінцеві вершини цих шляхів – вершинами l -го 

ярусу. Сформулюємо наступні властивості допустимих графів. 

Теорема 3. Якщо граф є допустимим, тоді виконується будь-яка з трьох 

наступних умов: а) всі його вхідні підграфи є допустимими; б) всі його вихідні 

підграфи є допустимими; в) підграф кожного його ярусу є допустимим. 

Для побудови максимального за включенням фрагменту можна 

застосувати відомий фрагментарний алгоритм, який є "жадібним" алгоритмом 

на фрагментарній структурі. Результат цього алгоритму визначається заданим 

лінійним порядком на множині X . Таким чином, будь-який максимальний 

фрагмент може бути описаний деякою перестановкою елементів множини X. 

Нехай A E , x X . Умова, при якій  A x E , називається умовою 

приєднання елемента x . 

Твердження 1. Якщо час, необхідний для перевірки умови приєднання, 

обмежений константою, тобто є (1)O , тоді часова складність даного 

фрагментарного алгоритму є 2( )O n , де n  – кількість елементів множини X . 

Таким чином, якщо існує алгоритм поліноміальної складності за числом 

елементів множини X  для перевірки умови приєднання, тоді задача побудови 

максимального фрагмента розв’язується за поліноміальний час. 

В рамках розв’язання питання перерахування фрагментарних структур 

доведено взаємозв’язок між впорядкованими фрагментарними структурами і 

орієнтованими деревами певного виду. 

У другому розділі також побудовані фрагментарні моделі для відомих 

задач дискретної оптимізації: одновимірної множинної задачі пакування; 

множинної задачі плоского прямокутного розкрою; гільйотинного розкрою; 

задачі про доставку вантажу. 
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У третьому розділі дисертації побудовані фрагментарні моделі і на їх 

основі розв’язані задачі трасування друкованих плат, множинного тривимірного 

пакування і логічного проектування. В цих моделях розмір n  входу задачі 

дорівнює потужності множини X , тобто | |n X . Передбачається що допустимі 

розв’язки кодуватимуться перестановками з множини nS  усіх перестановок з n  

елементів. 

Фрагментарна модель одношарового трасування 

Розглядається задача трасування з конструктивним обмеженням на 

щільність розподілу провідників на платі з матрично розташованими 

контактами. Ця задача може бути зведена до задачі трасування на квадраті, 

який являє собою верхню ліву чверть плати (рис. 2). 

 
Означення 7. Трасування – набір ліній, що з’єднують деякі вузли ґратки 

(початки) з точками на границі ґратки і не виходять за межі ґратки. Кожній 

такій лінії відповідає початок і послідовність ланок ґратки, які вона перетинає. 

Вузли n -го рівня також будемо відносити до ліній трасування. Лінії, у яких 

початки і послідовності проходження ланок ґратки однакові вважатимемо 

еквівалентними. Будемо вважати еквівалентними трасування, що складаються з 

попарно еквівалентних ліній. 

Означення 8. Допустимим трасуванням на ґратці розміром n n  будемо 

називати трасування, при якому: 1) лінії трасування не перетинаються; 2) при 

русі вздовж лінії від першого рівня до n -го, номер рівня клітинок, по яких 

проходить лінія, не знижується; 3) лінія трасування перетинає кожну ланку 

ґратки не більше одного разу. 

На рис. 2 наведено приклад допустимого трасування на ґратці розміром 
5 5 . З точністю до еквівалентності кожне допустиме трасування на ґратці 

n n  може бути описано деяким словом A  в алфавіті 1 2, , , na a a .  

Спектром довільного слова A  назвемо послідовність слів 

1 2 1 1 0 1 1, \{ }, \{ }, , \{ }n n n n n n nA A A A a A A a A A a        . 

Означення 9. Слово A  будемо називати правильним, якщо: 1) будь-яке 

слово kA  із його спектру починається і закінчується літерою ,   1,ka k n ; 2) літера 

ka  входить в слово A  рівно 2 1k   раз. 

Рисунок 2 – Допустиме трасування 
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Очевидно, що якщо слово A  є правильним, то кожне слово 
kA  із його 

спектру також є правильним в алфавіті 1 2, , , ka a a . 

Теорема 4. З точністю до еквівалентності кожне правильне слово 

визначає єдине допустиме трасування у ґратці, і навпаки. 

Підрахунок правильних слів. Отримана комбінаторна тотожність: 
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Була отримана формула для кількості правильних слів nN , яка визначає з 

точністю до еквівалентності кількість всіх допустимих трасувань на ґратці 

розміру n : 
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Щільність трасування. Отримана нижня оцінка для оптимальної 

щільності. 

Означення 10. Щільністю трасування A будемо називати число n

AP , яке 

дорівнює максимальній із всіх щільності клітини ґратки в трасуванні A. 

Задача про оптимальне трасування полягає у знаходженні такого 

допустимого трасування A на заданій ґратці розміром n n , для якого 

,
max minn

A ij
i j

P P  , 1, 1, 1,2 1i n j i    , на множині допустимих трасувань, 

або, що те ж саме, на множині правильних слів в алфавіті 1 2, , , na a a . 

Показано, що має місце нерівність: n

A nP M , де 
2n

nM  
 

. 

При непарних значеннях 2 1n k   нижня оцінка приймає вигляд 
2 1 1,   1,2,...k

AP k k    . Для парних значень 2n k , відповідно маємо: 
2 ,   2,3,...k

AP k k  . Питання про досяжність цієї оцінки залишається відкритим. 

ЕВФ-алгоритм. Побудована фрагментарна структура задачі трасування в 

розглянутій постановці: допустимі фрагменти – це слова в алфавіті 1 2, , , na a a , 

які є префіксними словами для правильних слів. Нехай слово проглядається 

зліва направо. Тоді критерієм допустимості слова A є наступні умови:  
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а) для будь-якого 1,2,...,k n  кількість літер 
ka  в слові A  не перевищує 

числа 2 1k  ; 

б) перед першою по порядку появою літери 
ka  в слові A  не 

зустрічаються літери з номерами меншими ніж k ; 

в) після 2 1k  -го входження літери 
ka  в слові A  не зустрічаються літери 

з номерами меншими ніж k ; 

г) між 1-м і 2 1k  -м входженням літери 
ka  в слові міститься рівно 2 1i   

екземплярів кожної літери ,  1, 1ia i k  . 

Максимальний допустимий фрагмент, тобто правильне слово A , містить 

рівно 2n  літер. 

По кожній перестановці елементарних фрагментів можна побудувати 

правильне слово наступним «жадібним» алгоритмом: складається список 

елементарних фрагментів (літер) у порядку, заданому перестановкою. На 

першому кроці допустиме слово порожнє. На черговому кроці до слова 

додається перша по порядку літера списку так, щоб виконувалися умови 

допустимості а) – г). Додана літера видаляється із списку. Трудомісткість цього 

алгоритму не перевищує величини 4( )O n . 

Наявність фрагментарної моделі дозволяє перейти до еволюційно-

фрагментарного алгоритму. В якості базової множини еволюційного алгоритму 

пропонується множина перестановок 2n
S  з 2n  елементів. Кожна перестановка 

відповідає певному порядку розташування фрагментів розглянутої моделі і 

однозначно визначає правильне слово, тобто певне трасування. В якості 

оператора кросовера вибирається бінарний оператор 2 2 2:
n n n

K S S S  , який 

зберігає порядок розташування елементів в перестановках. В якості оператора 

мутації пропонується оператор, який міняє в перестановці два випадковим 

чином обраних елемента. 

У табл. 2 наведені деякі розв’язки для малих розмірів, отримані в 

результаті роботи ЕВФ-алгоритму. 

Таблиця 2 – Розв’язки для ґраток малих розмірів 

n  5 6 7 8 9 10 11 
n

AP  3 4 4 5 5 7 7 

nM  3 3 4 4 5 5 6 

Моделювання двошарового трасування 

Означення 11. Допустимим трасуванням на ґратці розміром n n  будемо 

називати трасування, при якому: а) при русі вздовж лінії від її початку до 

границі ґратки, номер рівня клітин, якими лінія проходить, не зменшується; б) 

лінія трасування перетинає кожну ланку ґратки не більше одного разу. 

Означення 12. Допустимі трасування будемо називати слабо 

еквівалентними, якщо порядок проходження точок виходу вузлів на границі 

ґратки у цих трасувань однаковий. 
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Означення 13. Трасування будемо називати одношаровим, якщо існує 

слабо еквівалентне йому трасування, лінії якого не перетинаються. 

На рис. 3 наведено реалізацію двошарового трасування. 

 
 

Кодування двошарового трасування за допомогою слів. Розглянемо 

алфавіт 1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , ,..., }, 1,2,n n n na a a a a a a n    Літери, перший 

індекс яких починається з числа k , будемо називати літерами k -го рівня. Таким 

чином, існує рівно одна літера першого рівня – 1,1a , рівно три літери другого 

рівня і т. д. Кількість літер k -го рівня дорівнює 2 1k  . 

Означення 15. Допустимим словом в алфавіті n  будемо називати будь-

який упорядкований набір літер цього алфавіту, в якому жодна з літер не 

зустрічається більше одного разу і має місце канонічний порядок літер n -го 

рівня, тобто літери цього рівня зустрічаються в слові в порядку 

,1 ,2 ,2 1, ,...,n n n na a a  . Крім того, кожне допустиме слово починається літерою ,1na  і 

закінчується літерою ,2 1n na  . 

Означення 16. Слово A  будемо називати повним, якщо це слово містить 

всі літери алфавіту, причому кожна з літер зустрічається тільки один раз. 

Довжина будь-якого повного слова дорівнює 2n . 

Спектром слова A  назвемо послідовність слів 
2 1 2 3

1 , 1 2 1 1, 1 0 1 1,1, \{ } , \{ } , , \{ }n n

n n n n j j n n n j jA A A A a A A a A A a 

          . 

Означення 17. Повне слово A  будемо називати 1-правильним, якщо для 

будь-якого {1, 2, , }k n  слово kA  з його спектру є допустимим в алфавіті k . 

Очевидно, що якщо слово A  є 1-правильним, то кожне слово 

  (1 )kA k n   з його спектру також є 1-правильним в алфавіті k . 

Означення 18. Підсловом слова A  будемо називати слово, що 

отримується з A  шляхом видалення деяких літер. При цьому послідовність 

літер, що залишилися, не змінюється. 

Означення 19. Нехай B – підслово слова A . Доповненням B в A  будемо 

називати слово, що отримується з A шляхом видалення всіх літер, що містяться 

в слові B. Доповнення B в A  будемо позначати A -B. 

Рисунок 3 – Двошарове трасування 
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Означення 20. Слово A  будемо називати монотонним, якщо кожна літера 

алфавіту входить до цього слова не більше одного разу і послідовність літер 

кожного рівня зустрічається в слові в порядку зростання другого індексу. 

Означення 21. Слово B будемо називати напівправильним, якщо існує 

таке 1-правильне слово A  для якого слово B є підсловом. 

Означення 22. Повне слово A  будемо називати 2-правильним, якщо існує 

його напівправильне півслово B, доповнення якого A -B також є 

напівправильним. 

Реалізації слова. З точністю до слабкої еквівалентності кожне допустиме 

трасування може бути задане допустимим словом в алфавіті n . Навпаки, 

кожне допустиме слово задає на ґратці n n  трасування єдине з точністю до 

слабкої еквівалентності. Тобто, допустиме слово визначає клас слабо 

еквівалентних між собою трасувань. Кожне трасування, елемент цього класу, 

будемо називати реалізацією відповідного слова. 

Розглянемо деяке двошарове трасування T  на ґратці розміром n n , яка є 

реалізацією 2-правильного слова A .  

Означення 23. Щільністю реалізації T  на ґратці розміром n n  слова A  

будемо називати число ( , )nP A T , яке дорівнює максимальній з щільностей 

клітин ґратки в реалізації T : ( , ) max{ }
ij

n ij
d

P A T P , 1, 1, 1,2 1i n j i    . 

Тоді вимога рівномірності зводиться до оптимізаційної задачі 

( , ) minnP A T   на множині реалізацій 2-правильних слів в алфавіті 
n . 

Реалізації 2-правильних слів. Означення 24. Трасування будемо 

називати повним, якщо слово, яке його представляє повне, тобто в повному 

трасуванні на границю виводяться всі вузли ґратки. 

Нехай A – допустиме слово. Розкладемо його на підслова 

, 1,2,...,kN k n , що містять тільки літери з першим індексом, рівним k . 

Розглянемо слова з 2,..., 1k n  , замінимо в них кожну літеру на її другий 

індекс. Отримаємо числові послідовності , 2,..., 1kN k n  . 

Теорема 5. Якщо у будь-якій послідовності , {2,..., 1}kN k n   можна 

виділити зростаючу підпослідовність таку, що її доповнення теж зростає, то 

слово A є 2-правильним. 

Теорема 6. Кожному 2-правильному слову відповідає множина 

двошарових трасувань (реалізацій даного слова). 

Умова досяжності фрагментарної моделі задачі надається наступною 

теоремою. 

Теорема 7. Впорядкована фрагментарна структура, в якій множина 

максимальних фрагментів включає множину 2-правильних слів, має властивість 

досяжності. 

Фрагментарна модель і генерування правильних слів. В якості 

елементарних фрагментів виберемо літери з алфавіту 

1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , ,..., }n n n na a a a a a a   , а також з копій цього алфавіту: 

1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , ,..., }n n n na a a a a a a 
         , 1,1 2,1 2,2 2,3 3,1 ,1 ,2 1{ , , , , , , , ..., }n n n na a a a a a a 

         . 
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Будемо позначати знаком 
ij  одну (будь-яку) з двох літер 

ija  або 
ija . Загальна 

кількість літер цього «потроєного» алфавіту дорівнює 23n . Допустимими 

фрагментами є всі слова, які можна доповнити до 2-правильного слова 

дописуванням літер. 

Нехай задана деяка перестановка 23n
s  літер всіх трьох алфавітів. Був 

розроблений алгоритм формування 2-правильного слова з цієї перестановки. 

Алгоритм за 2n  кроків будує 2-правильне слово з двох 1-правильних слів A і B, 

що описують одношарові трасування на ґратках n n . Слово A складається з 

літер двох видів, а слово B – покажчик, який визначатиме послідовність літер 

другого виду в слові A. Час роботи даного алгоритму є 4( )O n . Таким чином, 

визначено відображення множини перестановок 23n
S  у множину 2-правильних 

слів. На основі фрагментарної моделі була побудована стандартна еволюційно-

фрагментарна модель. Базовою множиною еволюційної моделі є множина 

перестановок 23n
S , в якій кожна перестановка відповідає певній послідовності 

фрагментів. 

Математична модель задачі пакування у контейнери різних типів 

Задана множина предметів 
1 2{ , , , }Nq q q  прямокутної форми. Предмет 

iq  

має три просторові розміри ( , , )i i iw h l  і вагу 
ir . Ці предмети потрібно упакувати 

у контейнери різних розмірів і вантажопідйомності. 

Також задана множина типів контейнерів 
1 2{ , , , }Tt t t . Кожен контейнер 

(bin) типу 
jt  має три розміри ( , , )j j jW H L  і максимальну допустиму вагу 

jR . 

Існує необмежена кількість контейнерів кожного типу. 

Тривимірні контейнери містять стеки (stacks), що встановлені 

ортогонально на двовимірній підлозі. Стеки формуються наступним чином. З 

певної кількості предметів з рівними до заданої точності шириною і довжиною 

може бути складений ряд (row) (рис. 4).  

 

Аналогічно, кілька рядів можуть формувати шар (layer). Розміри рядів в 

напрямку, перпендикулярному шару, також однакові до заданої точності (див. 

рис. 4). Шари, упаковані один поверх іншого, утворюють стеки. Всі предмети у 

шарі повинні мати однакову висоту. Всього задача містить 29 обмежень. 

Рисунок 4 – Можливі конфігурації рядів (об’єкт = предмет) і  

шарів (об’єкт = ряд): а) вшир; б) вдовж 
 

об’єкт 3 

об’єкт 2 

об’єкт 1 

об’єкт 3 об’єкт 2 об’єкт 1 

а) б) 
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Нехай з множини предметів 
1 2{ , , , }Nq q q  сформовано з урахуванням 

умов побудови K  стеків необмеженої висоти. Візьмемо це число в якості 

оцінки кількості контейнерів – достатнього числа, щоби розмістити всі 

предмети. Нехай K  – апріорна оцінка кількості контейнерів будь-якого типу, 

тобто, 
1 TK K K   . 

Введемо наступні змінні для 1, , 1, , 1,i N j T k K   : 

1,   якщо  й  предмет  входить до  го  контейнера  го  типу;

0   в  іншому  випадку.
ijk

i k j
x

  
 


 

Допоміжні змінні:  

1

1,   якщо  0,

0   в  іншому  випадку,

N

ijk

ijk

x
f 




 




 

де 1, , 1,j T k K  . 

Кожен предмет має бути упакованим: 
1 1

1, 1,
T K

ijk

j k

x i N
 

  . 

Цільова функція: 

1

1 1 1

min
T K N

j jk i

j k i

F V f v
  

     , 

де j j j jV W H L    – об’єм j -го контейнера, 

i i i iv w h l    – об’єм i -го предмета. 

Фрагментарна модель задачі: K  стеків необмеженої висоти – це 

елементарні фрагменти. Випадкова перестановка з KS  визначає їхній порядок. 

Стеки послідовно упаковуються у контейнер випадково обраного типу. При 

цьому вони «нарізуються» на стеки максимально можливої висоти для даного 

типу контейнера і розташовуються у контейнері за правилом iTop-Right. 

Результати числового експерименту. Побудована модель тестувалася 

на конкурсі Renault-ESICUP Container Loading Challenge (URL: 

https://paginas.fe.up.pt/~esicup/messages/6 , last accessed: December, 2016). 

Програмна реалізація виконана на мові програмування С++. Вихідний код 

компілювався на GNU GCC Compiler (mingw32-g ++ 4.7.1) з використанням 

повної оптимізації швидкості виконання. Програма запускалася в системі Intel 

Core™ i5-3570 CPU @ 3.40 GHz, 8 Gb RAM із ОС Windows 64-bit. 

Французька компанія Renault надала для конкурсу три серії тестових 

задач, які є реальними щоденними завданнями по завантаженню контейнерів. 

Результати тестування показали високу ефективність запропонованої моделі. 

Задача пошуку мінімальної множини аксіом 

Розглянемо множину { }T s  «істинних висловлювань», і множину Z 

відношень слідування виду ( , )R A s , де A T , s T . 



15 

Назвемо ядром будь-яку множину C T , для якої існує скінчена 

послідовність підмножин 
0 1C T T T T      така, що 1,2, ,j   

множина 
jT  складається в точності з таких висловлювань, що або 

1js T  , або 

існує 
1jA T  , для якого ( , )A s Z . Елементи послідовності будемо називати 

оболонками. 

З множини всіх ядер 1{ , , }, 1 2 , ,m

KC C K m T    представляють 

інтерес ті, у яких потужність мінімальна. Відповідно, оптимізаційна задача про 

мінімальну множину аксіом (ММА) має вигляд 

min, 1,kC k K  . 

Фрагментарна модель задачі. Нехай 
1 2{ , , , },mT s s s T m  , 

1 2{ , , , },nZ R R R Z n  . Визначимо фрагментарну структуру ( , )Z E , де Z  – 

множина відношень, 0 1{ , , , }pE E E E  – сімейство підмножин множини Z , які 

є допустимими фрагментами. Елементи , 1,iR i n , множини Z  виберемо в 

якості елементарних фрагментів. 

Для побудови допустимих фрагментів був сформульований рекурсивний 

алгоритм P , який містить умови приєднання чергового елементарного 

фрагмента. Після виконання алгоритму P  створюється сімейство множин 

0 1{ , , , }pT T T . Нехай всі істинні висловлювання з T  включені в множину R , тоді 

з побудови випливає, що pT T . Вміст і кількість p  інших множин 

, 0, 1jT j p  , залежить від порядку вибору елементів , 1,iR i n . Таким чином, 

множина 
0T  є ядром, тобто 

0 , 1kT C k K   . 

Теорема 8. Отримана в результаті виконання алгоритму P  фрагментарна 

структура має властивість досяжності. 

ЕВФ-алгоритм розв’язання задачі та результати числового 

експерименту. Для задачі пошуку мінімальної множини аксіом в якості базової 

множини виберемо підмножину перестановок множини nS , де n – потужність 

множини відношень Z . Розміром задачі є довжина перестановки. Для пошуку 

оптимальної перестановки пропонується скористатися еволюційним 

алгоритмом на перестановках. 

Обчислювальний експеримент проводився з використанням розробленого 

програмного забезпечення для генерації тестових завдань. Було згенеровано два 

набори тестових завдань, А і Б, з різними структурами даних та досліджено 

якість отриманих розв’язків в порівнянні з відомими наближеними 

алгоритмами: випадкового пошуку і локального пошуку. Набори А і Б містили 

по 100 тестових задач. 

Всі програми реалізовані на мові С++98 в ІСР Code::Blocks 13.12. 

Розрахунки проводилися на комп’ютері з процесором Intel Core™ i5-4440 CPU 

@ 3.40 GHz, 8 Gb RAM та з 64-разрядною Windows. 

У табл. 3 наведені результати порівняння роботи ЕВФ-алгоритму і 

випадкового пошуку для наборів А і Б. 
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Таблиця 3 – Порівняння двох алгоритмів: ЕВФ і випадкового пошуку 

Набір тестових 

задач 

Кількість 

задач у 

наборі 

висловлювань у 

задачі, m 

відношень у 

задачі, n 

перемог 

ЕВФ 

А 100 100 80 100 

Б 100 100 50 100 

З табл. 3 видно, що ЕВФ-алгоритм абсолютно перевершує випадковий 

пошук за кількістю кращих розв’язків на обох наборах даних. Відзначимо, що 

алгоритм випадкового пошуку більш чутливий до якості генератора випадкових 

чисел. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційній роботі проведено узагальнення і розробку теоретичних 

основ математичного апарату для побудови та дослідження фрагментарних 

моделей великого класу важкорозв’язних задач дискретної оптимізації. Методи 

еволюційного моделювання розповсюдженні на задачі трасування друкованих 

плат, множинного тривимірного пакування і логічного проектування. 

Розглянуті в дисертації моделі та методи пройшли широку апробацію. Вони 

можуть використовуватися під час пошуку розв’язків у багатьох наукових 

задачах, а також у задачах створення сучасних автоматизованих систем 

проектування та управління. 

У межах проведених досліджень отримано такі основні результати: 

− за результатами проведеного аналітичного огляду існуючих моделей та 

методів пошуку наближених розв’язків задач дискретної оптимізації 

трасування, пакування і логічного проектування виявлено ряд невирішених 

проблем. Це дозволило поставити основні завдання дисертаційного 

дослідження; 

− за результатами встановлення умов відповідності ациклічних орграфів 

з одним джерелом фрагментарним структурам вперше сформульовано та 

доведено наступні теореми: 

− про достатню умову відповідності нерозміченого орграфа з одним 

джерелом деякому класу ізоморфних фрагментарних структур, що дозволило 

розв’язати задачу переліку неізоморфних фрагментарних структур заданої 

розмірності (3 неізоморфних фрагментарних структури розмірності 2, 19 – 

розмірності 3); 

− про властивості нерозмічених орграфів з одним джерелом, що 

відповідають деякому класу ізоморфних фрагментарних структур; 

− про критерій відповідності розміченого орграфа з одним джерелом 

деякій фрагментарній структурі, що дозволяє розв’язати задачу перерахування 

фрагментарних структур заданої розмірності (4 фрагментарних структури 

розмірності 2, 66 – розмірності 3); 

− запропоновано гібридний алгоритм на основі фрагментарного 

алгоритму і еволюційного алгоритму на перестановках, який дозволяє 
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застосовувати уніфікований підхід до розв’язання великого класу задач. На 

основі гібридного алгоритму, що поєднує фрагментарний алгоритм і 

еволюційний алгоритм на перестановках, запропоновано ефективні методи 

розв’язувань наступних задач: 

− трасування друкованих плат; 

− множинного пакування контейнерів різних типів; 

− пошуку мінімальної множини аксіом. 

Отримано порівняльні характеристики відомих наближених алгоритмів 

та гібридного алгоритму на основі фрагментарного алгоритму і еволюційного 

алгоритму на перестановках; 

− доведено існування властивості досяжності у межах фрагментарної 

моделі для задач трасування друкованих плат і логічного проектування; 

− гібридний алгоритм на основі фрагментарного алгоритму і 

еволюційного алгоритму на перестановках був застосований для 

розв’язування задач: 

− трасування друкованих плат малих розмірів: до 11 для 

одношарового трасування (плата з 22 22  контактів) та до 9 – для 

двошарового (плата з 18 18  контактів). Це дозволило усунути такі недоліки 

існуючих алгоритмів, як блокування контактних майданчиків та кратні 

переходи між шарами; 

− конкурсної задачі по завантаженню контейнерів різних типів, що 

дозволило підтвердити універсальність фрагментарної моделі та можливість 

її застосування при розв’язанні важкоформалізованих задач; 

− задачі вибору аксіом для різних структур вхідних даних, що 

дозволило запропонувати ефективний алгоритм «чорного ящику» для цієї 

задачі та проаналізувати роботу гібридного алгоритму на різних вхідних 

даних; 

− показано, що якщо для перевірки умови приєднання фрагментарної 

моделі існує алгоритм поліноміальної складності за кількістю елементарних 

фрагментів, тоді час роботи фрагментарного алгоритму також поліноміальний. 

Показано, що перевірка умов приєднання у фрагментарних моделях задач 

трасування, пакування і логічного проектування здійснюється за 

поліноміальний час. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Кривцун О. В. Фрагментарні моделі задач трасування, пакування і 

логічного проектування. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 

наук за спеціальністю 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні 

методи. – Запорізький національний університет Міністерства освіти і науки 

України, Запоріжжя, 2017. 

Дисертаційна робота присвячена вивченню властивостей фрагментарних 

структур та розробці моделей на основі цих структур, призначених для 

пошуку наближених оптимальних розв’язків задач трасування друкованих 

плат, множинного тривимірного пакування і логічного проектування. 

Встановлено необхідну та достатню умови відповідності нерозміченого 

орграфа деякому класу ізоморфних фрагментарних структур. Встановлено 

критерій відповідності розміченого орграфа деякій фрагментарній структурі. 

Побудовано фрагментарні моделі для задач трасування друкованих плат, 

множинного тривимірного пакування і логічного проектування. Для 

фрагментарних моделей задач трасування друкованих плат і логічного 

проектування показано, що фрагментарні алгоритми мають поліноміальну 

часову складність, і відповідні фрагментарні структури мають властивість 

досяжності. 

Для задачі пошуку мінімальної множини аксіом розроблено програмне 

забезпечення, що генерує тестові приклади з різними структурами. Проведено 

порівняльний аналіз оцінки якості запропонованих моделей і методів. 

У роботі запропоновано новий метод для розв’язку задачі тривимірного 

пакування у контейнери різних типів. 

Ключові слова: фрагментарна структура, фрагментарна модель, 

еволюційний алгоритм, кроссовер, трасування, задача пакування, мінімальна 

множина аксіом. 
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моделирование и численные методы. – Запорожский национальный 
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Диссертация посвящена исследованию свойств фрагментарных структур 

и моделей на основе этих структур, созданных для поиска приближенных 

оптимальных решений задач трассировки печатных плат, множественной 

трехмерной упаковки и логического проектирования. 
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Установлены необходимое и достаточное условия соответствия 

неразмеченного орграфа некоторому классу изоморфных фрагментарных 

структур. Введено понятие размерности класса изоморфных фрагментарных 

структур и соответствующего им графа. Установлен критерий соответствия 

размеченного орграфа некоторой фрагментарной структуре. 

Под фрагментарными моделями тут понимаются математические модели 

на фрагментарных структурах, которые строят прямое и обратное 

преобразования пространств оригиналов, то есть решений задачи, в 

пространство отображений, то есть максимальных фрагментов. 

Также построены фрагментарные модели для известных задач дискретной 

оптимизации: одномерной множественной задачи упаковки; множественной 

задачи плоского прямоугольного раскроя; гильотинного раскроя; задачи о 

доставке груза. 

Для одномерной множественной задачи упаковки, множественной задачи 

плоского прямоугольного раскроя и задачи о доставке груза показано, что 

построенные фрагментарные модели имеют свойство достижимости, то есть 

среди оптимальных решений в любой индивидуальной задачи присутствует 

допустимый фрагмент. 

В работе рассмотрены методы поиска приближенных решений задач 

дискретной оптимизации на основе фрагментарных моделей. Построены 

фрагментарные модели для задач трассировки печатных плат, множественной 

трехмерной упаковки и логического проектирования. Для фрагментарных 

моделей задач трассировки печатных плат и логического проектирования 

показано, что построенные фрагментарные алгоритмы имеют полиномиальную 

временную сложность, и соответствующие фрагментарные структуры обладают 

свойством достижимости. 

Для задачи поиска минимального множества аксиом разработано 

программное обеспечение, генерирующее тестовые примеры с различными 

структурами. Проведен сравнительный анализ оценки качества предлагаемых 

моделей и методов. 

В работе предложен новый метод для решения задачи трехмерной 

упаковки в контейнеры различных типов. 

Ключевые слова: фрагментарная структура, фрагментарная модель, 

эволюционный алгоритм, кроссовер, трассировка, задача упаковки, 

минимальное множество аксиом. 
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Kryvtsun O. V. Fragmentary models for PCB routing, packing and logical 

design problems. – Manuscript. 
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The thesis is devoted to the study of the fragmentary structure properties and 

models on the basis of these structures, which is created to find the approximate 

optimal solutions to the problems of PCB (printed circuit board) routing, 3D packing 

and logical design. 

The necessary and sufficient conditions of matching unlabeled connected 

digraph to a class of isomorphic fragmentary structures are established. The criterion 

of matching labeled digraph to a fragmentary structure is established. 

Fragmentary models for PCB routing, three-dimensional packing and logical 

design problems are built. For fragmentary models of PCB routing problem and 

logical design problem it is shown that constructed fragmentary algorithms have 

polynomial time complexity, and corresponding fragmentary structures have the 

property of reachability. 

The software, that generates test instances with different structures, was 

developed for a minimal set of axioms search problem. A comparative analysis of the 

quality estimates of the proposed models and methods is made. 

A new method for solving the problem of three-dimensional packing of various 

type containers is constructed. 

Keywords: fragmentary structure, fragmentary model, evolutionarily 

algorithm, crossover, PCB routing, packing problem, minimal axiom set. 
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