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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ І ПОЗНАЧЕНЬ

ASCII – American standard code for information interchange

AST – abstract syntax tree

BREP – boundary representation

CAD – computer-aided design

CAE – computer-aided engineering

САМ – computer-aided manufacturing

CSG – constructive solid geometry

FEA – finite element analysis

FEM – finite element modeling

FREP – function representation

GML – generative modeling language

GUI – graphical user interface

SDI – single document interface

UML – Unified Modeling Language

БНН – Бекуса-Наура нотація

ГО – геометричний об’єкт 

ГЕ – граничний елемент

ІТ – інформаційна технологія

СЕ – скінченний елемент

МСЕ – метод скінченних елементів

РБНН – розширена Бекуса-Наура нотація

САПР – система автоматизації проектування

СЛАР – система лінійних алгебраїчних рівнянь
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ВСТУП

Актуальність теми. В даний час дослідження і аналіз складних процесів,

об’єктів  і  явищ  реального  світу  практично  неможливі  без  використання

комп’ютерного  (чисельного)  моделювання.  Це  обумовлено  тим  фактом,  що

побудова і  вивчення  математичних моделей,  виходячи з  вартості  витрачених

ресурсів,  є  значно  ефективнішим,  ніж вивчення  реального об’єкта  (або  його

фізичних  чи  натурних  моделей).  Крім  того,  всі  найбільш  часто  вживані  на

практиці чисельні методи, такі, наприклад, як метод граничних або скінченних

елементів,  базуються  на  ідеї  переходу  від  неперервної  задачі  до  її  деякого

дискретного  аналогу,  що  в  підсумку  вимагає  створення  надійних  і  науково

обґрунтованих методів побудови дискретних геометричних моделей реальних

інженерно-технічних об’єктів складної форми.

Рівень  розвитку  сучасної  обчислювальної  техніки  сприяє  створенню

великої  кількості  різноманітних  програмних  продуктів,  призначених  для

автоматизації  побудови  геометричних  (дискретних)  моделей  реальних

інженерних і технічних об’єктів. Так, наприклад, сучасні системи автоматизації

проектування  (САПР)  та  інженерного  аналізу,  які  застосовуються  в

машинобудуванні або будівництві,  в якості  однієї  з головних своїх підсистем

містять  модуль чисельного дослідження властивостей проектованого об’єкта,

який базується на застосуванні деякого чисельного методу розв’язання задачі

механіки деформівного твердого тіла  [45,  56]. Прикладами таких програмних

систем є ANSYS [75],  SOLIDWORKS [1],  LS-DYNA [116],  NASTRAN  [122],

ЛІРА [48], МОНОМАХ [53] та інші [39, 45, 46, 47].

Одним з поширених на практиці чисельних методів розв’язання широкого

класу крайових задач є метод скінченних елементів (МСЕ) [25,  31,  57,  40], із

застосуванням  якого  можна  ефективно  розв’язувати  задачі  механіки

деформованого твердого тіла, гідродинаміки та електродинаміки, теплообміну, а
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також  цілого  ряду  суміжних  галузей  [31,  40].  У  МСЕ  вихідна  неперервна

розрахункова  область  замінюється  її  деяким  дискретним  аналогом,  що

складається зі скінченного числа неперетинних геометричних областей простої

форми, які називаються скінченними елементами (СЕ). На практиці в якості СЕ

найчастіше  використовуються  трикутники,  чотирикутники  (в  двомірному

випадку),  трикутні  піраміди і  чотирикутні  призми (в тривимірному випадку)

[25,  57].  Дискретна  скінченно-елементна  модель  відрізняється  від

оригінального геометричного об’єкта (ГО) тим, що вона, як правило, не містить

несуттєвих  деталей  свого  прототипу.  Наприклад,  тонкостінні  інженерні

конструкції можуть бути представлені у вигляді плоских оболонок або пластин

тощо.

Процес побудови геометричної моделі в МСЕ можна умовно розділити на

два  основних  етапи:  а)  побудова  формальної  геометричної  моделі  вихідного

об’єкта (формалізація опису) і б) дискретизація моделі на заданий тип СЕ. На

практиці  дискретна  модель  будується  або  в  інтерактивному  (чи  ручному)

режимі, або автоматично за допомогою спеціалізованих програм, які прийнято

називати препроцесорами [16, 45].

З огляду на складності розв’язуваних на практиці задач ручна побудова

скінченно-елементних моделей практично неможлива в силу своєї надзвичайно

високої  трудомісткості  (особливо  в  тривимірному  випадку).  Тому  розробка

алгоритмів і моделей, що дозволяють в тій чи іншій мірі автоматизувати цей

процес,  є  актуальною  проблемою.  Побудова  ж  якісної  скінченно-елементної

моделі  до  того  ж  є  ще  й  досить  складною  проблемою.  Це  пояснюється  як

високою її  обчислювальної трудомісткістю, так і тим, що на форму і тип СЕ

накладаються ряд обмежень, основними серед яких є: а) елементи не повинні

мати  занадто  малих  (великих)  кутів  і  б)  їх  площа  або  об’єм  не  повинні

перевищувати  деяку  наперед  задану  величину  (в  іншому  випадку  можлива

істотна  втрата  точності  чисельних  розрахунків  [25,  57]).  Крім  того,  велика

кількість СЕ в дискретної моделі призводить до значних часових витрат при
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обчисленнях.  Тому  на  практиці  на  скінченно-елементну  геометричну  модель

накладається ще одне додаткове обмеження: кількість СЕ має зростати в тих

областях розрахункового об’єкта, де градієнт шуканої функції є найбільшим (і,

навпаки).  Крім  того,  в  різних  сферах  моделювання  виникає  запит  на

автоматизацію  побудови  дискретних  геометричних  моделей  спеціалізованих

конструкцій,  наприклад,  тонкостінних  елементів  аерокосмічної  техніки,

врахування  тріщин  і  особливостей,  конструкцій  з  композиційних  матеріалів

тощо. 

Отже, автоматизація побудови дискретних моделей геометричних об’єктів

складної форми є складною і актуальною задачею.

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

Дисертаційна  робота  виконувалася  згідно  з  планом  науково-технічних  робіт

Запорізького  національного  університету  в  межах  науково-дослідної  теми

“Математичне  моделювання  конструкцій  неоднорідної  структури  на  базі

сучасних інформаційних технологій”  (№ державної  реєстрації  0115U000761),

яка  фінансувалася  за  рахунок  державного  бюджету  України.  Отримані

результати  відповідають  основним  напрямам  наукових  досліджень,  які

виконуються  в  Запорізькому  національному  університеті,  зокрема,

застосовується  як  додатковий  модуль  програмної  системи  FORTU-FEM  [16],

розробленої співробітниками Запорізького національного університету.

Мета і задачі дослідження. Розв’язання проблеми побудови скінченно-

елементних  дискретних  моделей  геометричних  об’єктів  складної  форми,  які

описані із застосуванням неявних математичних функцій.

Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань:

− аналіз існуючих методів і підходів формалізації опису геометричних

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

алгоритмів їх дискретизації на скінчені елементи заданої форми;
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− розробка  математичного  апарату  аналітичного  опису  геометричних

моделей плоских і просторових областей складної форми у вигляді сукупності

предикатних формул з використанням неявних математичних функцій;

− розробка алгоритму пошуку точок на поверхні геометричного об’єкту,

аналітично заданого за допомогою предикатних формул;

− програмна  реалізація  запропонованих  моделей  і  алгоритмів  для

автоматизації  геометричного  моделювання  і  дискретизації  на  скінченні

елементи геометричних областей складної форми.

Об’єктом  дослідження є  процес  побудови  скінченно-елементних

геометричних моделей дво- і тривимірних областей складної форми.

Предметом  дослідження є  методи  отримання  дискретних  моделей

геометричних областей, заданих аналітичним способом у вигляді предикатних

формул.

Методи  дослідження базуються  на  математичному  аналізі,  методах

аналітичної  геометрії,  теорії  R-функцій,  обчислювальної  математики,

системології та об’єктно-орієнтованого аналізу.

Наукова новизна одержаних результатів  дисертаційної роботи полягає

у  розв’язанні  актуальної  науково-технічної  проблеми  створення  формальних

способів опису математичних моделей геометричних областей складної форми з

використанням  функціонального  підходу  з  подальшою  їх  дискретизацією  на

симплексні скінченні елементи.

У межах цих досліджень отримані наступні наукові результати:

− отримав розвиток метод опису математичних моделей геометричних

об’єктів  складної  форми  з  використанням  формального  апарату  R-функцій  і

предикатних формул, що істотно спрощує процес їх моделювання і візуалізації;

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

відміну  від  відомих  аналогів,  у  рамках  єдиного  математичного  формалізму

описувати моделі геометричних об’єктів довільної форми;
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− вперше  розроблені  і  досліджені  способи  побудови  скінченно-

елементних моделей геометричних об’єктів складної форми з використанням

запропонованого функціонального підходу;

− отримані оцінки ефективності запропонованих підходів;

− вперше  створено  інтелектуальний  програмний  засіб  QNG

аналітичного конструювання геометричних моделей просторових об’єктів;

− запропоновані алгоритми і  програмне забезпечення апробовані  при

розв’язанні  задачі  дослідження напружено-деформованого стану тонкостінної

оболонкової конструкції складної конфігурації. 

Практичне  значення  одержаних  результатів. Розроблені  в

дисертаційній роботі методи і принципи використання математичного апарату

предикатних формул для опису плоских і просторових областей з подальшою їх

дискретизацією  на  скінченні  елементи  дозволяють  істотно  підвищити  якість

геометричного моделювання, а також ефективно використати побудовані моделі

при  розв’язанні  задач  методом  скінченних  елементів.  Розроблена  програмна

підсистема автоматизації побудови дискретних геометричних моделей плоских і

просторових областей складної форми, що дозволяє автоматизувати побудову

якісних  скінченно-елементних  сіток,  які  складаються  з  трикутних  або

тетраедральних  елементів.  Вона  реалізована  у  вигляді  закінченого

кросплатформного  програмного  продукту,  що  працює  в  середовищі

операційних систем сімейства Windows, Linux і Mac OS. Підсистема дозволяє

автоматизувати  усі  етапи  побудови  дискретних  геометричних  моделей:  опис

області, її дискретизацію на скінченні елементи і візуалізацію.

Результати дисертаційної роботи було впроваджено в навчальний процес

в Запорізькому національному університеті,  що підтверджується відповідним

актом впровадження.

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати, які виносяться на

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

опублікованих  спільно  в  наукових  виданнях,  що  входять  в  спеціалізовані
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переліки Міністерства освіти і науки України, здобувачеві належить: в роботі

[42]  –  розробка формального опису геометричної  моделі  зубчастого колеса  і

алгоритму його дискретизації на скінченні елементи; у роботі [18]  – побудова

дискретних скінченно-елементних моделей, що ілюструють запропонований в

роботі підхід до згладжування сіток; у роботі [67] – розробка функціонального

підходу  до  формального  опису  тонкостінної  конструкції;  [79]  –  програмна

реалізація  побудови  скінченно-елементної  моделі  тришарової  пластини;  у

роботі  [8]  – огляд  сучасних  скінченно-елементних  пакетів  програм,  які

застосовуються  для  аналізу  напружено-деформованого  стану  складних

інженерних  конструкцій;  у  роботі  [68]  – написання  розділу,  присвяченого

формалізації  побудови  геометричних  моделей;  програмна  реалізація  системи

QNG; побудова приведених геометричних моделей; [65] – програмна реалізація

алгоритму  триангуляції;  у  роботі  [74]  –  програмна  реалізація  побудови

скінченно-елементної  моделі  тришарової  пластини;  створення  дискретної

моделі конструкції.

Апробація  результатів  роботи. Основні  результати  дисертації

доповідалися на наступних наукових семінарах і конференціях:

− п’ятій всеукраїнській, дванадцятій регіональній науковій конференції

молодих  дослідників  “Актуальні  проблеми  математики  і  інформатики”

(м. Запоріжжя, листопад 2014 р.);

− XII  Всеросійській  нараді  по  проблемам  управління  ВСПУ-2014.

(м. Москва, 2014 р.);

− п’ятнадцятій міжнародній науково-технічній конференції “Проблеми

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

− науковому  семінарі  кафедри  програмної  інженерії  Запорізького

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

− міжвузівському науковому семінарі “Актуальні проблеми математики

і інформатики” (м. Запоріжжя, листопад 2016 р.);
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− XVII  міжнародній  конференції  з  математичного  моделювання

“МКММ-2016” (м. Херсон, 2016 р.);

− конференції  молодих  вчених  та  спеціалістів  “Сучасні  проблеми

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

Публікації. Основні  результати  дисертаційної  роботи  викладено  в  13

друкованих виданнях, серед них 6 [42, 3, 8, 18, 67, 65] – в журналах, що входять

до Переліку фахових видань України, 2 [74,  79] опубліковані у виданнях, що

включені до міжнародних науково-метричних баз, 1 [68] монографії і 4 [4, 2, 17,

20] – у тезах доповідей на конференціях.

Структура  та  обсяг  дисертації.  Дисертаційна  робота  складається  із

вступу, чотирьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел

і додатків. Повний обсяг роботи складає 175 сторінок, у тому числі 147 сторінок

основного тексту. Робота містить 72 рисунки в тексті, 6 таблиць в тексті, 151

літературне джерело (12 с.) та 6 додатків (12 с.).

У  першому розділі дисертації  виконано короткий огляд і  класифікація

існуючих  методів  геометричного  моделювання  плоских  і  просторових

геометричних  областей  складної  форми.  Проведено  аналіз  їх  основних

характеристик (переваги, недоліки, сфера застосування) і розглянуті тенденції

розвитку  цих  методів.  На  підставі  проведеного  аналізу  сформульовані

постановка задачі і цілі дисертаційного дослідження.

У  другому  розділі описана  розроблена  математична  модель

геометричного  об’єкта,  що  представлена  у  вигляді  предикатної  формули.

Наведено  відомості  про  способи  представлення  математичних  моделей

геометричних об’єктів з використанням явних і неявних функцій (в тому числі з

використанням  функцій  В. Л.  Рвачова).  Наведено  формальний  опис  з

використанням РБНН розробленої мови специфікацій FORTU-F, яка дозволяє

описувати моделі дво- і тривимірних геометричних об’єктів довільної форми.

У  третьому  розділі формулюється  постановка  задачі  побудови

дискретної  моделі  геометричного  об’єкта.  Розглянуто  алгоритми  трансляції
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опису моделі геометричного об’єкта на мові FORTU-F у внутрішній байт-код.

Крім того описано розроблені алгоритми побудови скінченно-елементної моделі

геометричного об’єкта по заданому мовою FORTU-F опису, а також алгоритми

оптимізації сіток.

У  четвертому  розділі  наведено  опис  програмної  реалізації

автоматизованої системи геометричного моделювання об’єктів складної форми

з використанням запропонованого функціонального підходу, що базується  на

застосуванні  предикатних  формул  і  мови  FORTU-F.  Наведено   приклади  її

роботи  для  побудови  скінченно-елементних  моделей,  описано  виконані

обчислювальні  експерименти з  оцінки швидкодії  та  точності  запропонованих

алгоритмів. 

У висновках дається оцінка отриманих результатів дисертаційної роботи.

У  додатках наведені  загальний  вигляд  розробленої  автоматизованої

системи QNG та її програмну реалізацію, а також акти її впровадження.
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1 АНАЛІЗ СТАНУ ПРОБЛЕМИ

1.1 Актуальність проблеми

Суттєве  зростання  продуктивності  сучасної  обчислювальної  техніки,

впровадження  перспективних  інформаційних  технологій  і  особливо

паралельних  обчислень  привели  до  широкого  використання  комп’ютерів  у

різних  сферах  людської  діяльності.  Одним  з  найважливіших  напрямів

застосування  обчислювальної  техніки  є  автоматизація  різних  етапів

проектування  сучасної  техніки  (різноманітних  машин  і  механізмів,

енергетичних установок, кораблів, аерокосмічної техніки тощо. Оцінка міцності

й довговічності  проектованих складних інженерно-технічних систем,  а також

аналіз їх відповідності експлуатаційним характеристикам практично неможливі

в наш час без застосування автоматизованих комп’ютерних систем інженерного

аналізу і САПР.

Найбільш відомими в даний час системами автоматизації проектування в

машинобудуванні,  будівництві  та  архітектурі  є  Adams  [70],  ANSYS  [75],

AutoCAD [76], CATIA [86], LS-DYNA [115], PATRAN [131], NASTRAN [123],

NX (Unigraphics) [12], Pro/ENGINEER [132], SolidWorks [1, 63], КОМПАС [32],

ЛІРА [48],  МОНОМАХ  [53]  та  інші  [39,  45,  46,  47].  Вони  певною  мірою

автоматизують різні  етапи створення нової техніки: від побудови за ескізами

дизайнера тривимірної комп’ютерної моделі конструкції, що розробляється, до

випуску готової продукції.

Автоматизація  проектування  реалізується  в  наступних  трьох  основних

напрямах: а) автоматизація рутинних інженерних робіт (наприклад, креслення);

б) автоматизація моделювання та  аналізу властивостей проектованого об’єкта

(оцінка  його  міцності,  довговічності,  відповідності  експлуатаційним
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параметрам тощо) і в) автоматизація завдань проектування, що не підлягають

повній формалізації [45].

Найбільш  важливим  в  інженерній  практиці  є  саме  другий  напрямок,

оскільки  він  дозволяє  замінити  тривалий  і  ресурсомісткий  етап

експериментального дослідження дослідного зразка комп’ютерним (чисельним)

експериментом, сутність якого полягає в побудові й дослідженні за допомогою

обчислювальної  техніки  математичної  моделі,  адекватної  створюваному

технічному об’єкту. Крім того, в деяких випадках (наприклад, в авіабудуванні)

випробування  дослідних  зразків,  пов’язані  зі  значними  економічними

витратами  і  серйозним  ризиком  для  життя  людини.  Отже,  з  урахуванням

жорсткої конкуренції, сучасні підприємства не зможуть ефективно розвиватися,

якщо не будуть виробляти нову якісну продукцію з більш низькою собівартістю

і за менший час. Тому в даний час в проектуванні активно застосовуються різні

інформаційні  технології  (ІТ),  серед  яких  прийнято  виділяти  автоматизоване

проектування  –  CAD  (computer-aided  design),  автоматизоване  виробництво  –

САМ  (computer-aided  manufacturing),  автоматизоване  конструювання  –  CAE

(computer-aided engineering ) і скінченно-елементне моделювання – FEM (finite

element modeling) [87].

Практичному застосуванню скінченно-елементного моделювання в різних

додатках  присвячені  роботи  В. А.  Баженова  [49],  С. І. Гоменюка  [16],

С. М. Гребенюка  [20],  О. С.  Городецького  [19],  С. Ю. Єрєменка [23],

В. В. Киричевського [28], С. Ф. Клованіча [31], О. С. Сахарова [41], В. О. Толока

[40], L. Segerlind [57], O. Zienkiewich [25], K. Morgan [24] та інших [29,  56,  95,

97, 99].

Модуль, який реалізує FEM в САПР, є одним з найбільш важливих, так як

при проектуванні складних інженерно-технічних об’єктів головним елементом

їх дослідження є аналіз стану об’єкта в процесі його експлуатації та оцінка його

відповідності  заявленим  технічним  вимогам,  що  в  багатьох  випадках
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призводить  до  необхідності  автоматизації  розв’язання  за  допомогою

комп’ютера різних класів задач математичної фізики.

Отже, скінченно-елементний аналіз (FEA – finite element analysis) в даний

час є одним з найважливіших етапів в сучасному проектуванні. Всі  поширені

САПР  в  своєму  складі  мають  спеціалізований  модуль  –  процесор,  який

призначений для  виконання  такого аналізу. Крім того в  наш час  розроблено

велику кількість окремих програмних систем, призначених для реалізації FEM і

FEA.  Найбільш відомими серед них є  ALADDIN  [71],  AutoFEM [77],  deal.II

[145],  Diffpack [88],  FEMCOS  (COSAR)  [91],  FEMM  [95],  FEMSET  [92],

FreeFEM++ [98], Impact [106], KASKADE [108], LISA [114],  OFELI [128], Z88

[150] та інші [97, 137].

Як  вже  зазначалося  вище,  найважливішим  елементом  FEA є  побудова

дискретної  (скінченно-елементної)  моделі  об’єкта,  що  розраховується.  До

теперішнього часу розроблено досить велику кількість різноманітних програм,

які  певним  чином  автоматизують  різні  етапи  побудови  дискретних

геометричних моделей: iso2mesh 107], GEOMPACK [101], GMSH [69], gridpack

[103], GRUMMP [104], libMesh [113], MeshLab [120], NETGEN [126], Pointwise

[118]  та  інші  [119,  137].  Кожен  з  цих  пакетів  програм  орієнтований  на

автоматизацію  побудови  скінченно-елементних  сіток  для  певних  видів

конструкцій з використанням заданих типів СЕ.

Комп’ютерний  аналіз  за  допомогою  МСЕ  передбачає  розбиття

досліджуваного  об’єкта  на  СЕ  (побудову  дискретної  моделі  області

моделювання).  Дослідженню  методів  побудови  СЕ-сіток  присвячені  праці

А. О. Лисняка  [34,  50],  Д. М.  Морозова  [43],  О. В.  Скворцова  [58],

С. В. Чопорова  [50,  65],  J. L. Lawson [112,  111],  D. Ruppert  [136],  J.  Shewchuk

[141] та інших [85, 89, 90, 94, 117, 144, 73, 148 149].

В дискретній моделі кожен СЕ, в першу чергу, визначається сукупністю

своїх вершин (вузлових точок). Зв’язки СЕ один з одним здійснюється через їх

вершини. При застосуванні МСЕ шукана функція (фазова змінна) обчислюється
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не в усій області, яку займає досліджуваний об’єкт, а тільки у вершинах СЕ. Для

обчислення значень шуканої функції всередині СЕ виконується апроксимація за

допомогою  функцій  форми,  які  вибираються  таким  чином,  щоб  зберігалася

неперервність шуканої функції при переході від одного СЕ до іншого. Шукана

функція в будь-якій точці СЕ обчислюється через її відомі вузлові значення (в

вершинах СЕ) і функції форми. Отже, знаючи вузлові значення шуканої функції

в  кожному  вузлі  СЕ,  можна  обчислити  її  значення  в  довільній  точці

досліджуваного об’єкта.

При  побудові  скінченно-елементної  геометричної  моделі  об’єкта,  що

моделюється,  слід  враховувати  наступні  міркування.  У  тому  випадку,  якщо

форма СЕ далека від правильної (наявні занадто великі або малі кути), то при

чисельних розрахунках можуть виникнути значні обчислювальні похибки  [25,

57].  Крім  того,  при  практичній  реалізації  МСЕ  для  тривимірних  задач,  як

правило, виникає проблема отримання розв’язку систем лінійних алгебраїчних

рівнянь (СЛАР) великої та надвеликої розмірності  (кількість невідомих може

перевищувати мільйони) [6,  40]. Розмірність СЛАР в МСЕ прямо пропорційна

кількості  вузлів  в  дискретній  скінченно-елементній  моделі.  Для  зменшення

розмірності  СЛАР  на  практиці,  як  правило,  будують  скінченно-елементні

моделі  з  нерегулярною  структурою  сітки  [117].  Скінченно-елементна  сітка

повинна  згущуватися  в  зонах  можливого  максимального  градієнта  фазової

змінної  (наприклад,  в  місцях  прикладання  навантажень  чи  закріплення

конструкції,  зонах  контакту,  отворів,  тріщин  тощо).  В  інших  же  областях

кількість  СЕ  має  бути  порівняно  невеликою  (але  з  урахуванням  того,  що

великий  розмір  елемента  може  привести  до  втрати  точності).  Крім  того,

розвиток  сучасних  технологій  призводить  до  широкого  використання

композиційних  матеріалів  [27].  Один  з  підходів  до  моделювання  та  аналізу

властивостей  конструкцій  з  композиційних матеріалів  (мікропідхід)  потребує

автоматизації побудови скінченно-елементних сіток, які враховують внутрішню
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структуру композитних матеріалів (взаємне розташування та форму матриці і

наповнювача), що також суттєво ускладнює побудову дискретних моделей [29].

Отже, автоматизація побудови скінченно-елементної геометричної моделі

є складною і актуальною проблемою. В даний час активно проводяться наукові

дослідження,  присвячені  задачам  створення  нових  і  підвищенню  швидкодії

існуючих  алгоритмів  дискретизації;  створенню  сіток  для  геометричних

областей  з  особливостями,  а  також  розбиттю  на  нестандартні  скінченні

елементи [89, 90, 117, 118, 119]. Ще більш складною і до кінця не вирішеною є

проблема автоматизації  побудови дискретних геометричних моделей  об’єктів

довільної  форми,  яка  в  загальному  вигляді  також може бути  розбита  на  дві

складові: а) формалізацію опису геометричної моделі об’єкта складної форми;

б) побудову на її базі адекватної комп’ютерної моделі, зручної для подальшої

дискретизації на СЕ заданого типу.

Отже, проблема побудови адекватної дискретної геометричної моделі як і

раніше до кінця не вирішена, оскільки в загальному вигляді врахувати наявність

особливостей в конструкції (тріщин, армування, отворів і таке інше) є складною

проблемою.  Тому  створення  нових  та  вдосконалення  існуючих  підходів  і

методів автоматичного розбиття конструкцій на СЕ є в даний час актуальною

задачею.

1.2 Огляд  методів  побудови  дискретних  моделей  геометричних

об’єктів складної форми

Сучасні  системи  комп’ютерного  аналізу  підтримують  кілька  основних

підходів до побудови геометричних моделей досліджуваних технічних об’єктів.

Серед них можна виділити такі основні.

Каркасне  моделювання –  історично  найперша  технологія  побудови

тривимірних  геометричних  моделей  об’єктів  складної  форми.  Тривимірна
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модель об’єкта тут реконструюється за двовимірним кресленням його проекцій

і представляється у вигляді так званих дротяних каркасів (рис.  1.1). Каркасна

модель об’єкта повністю описується в термінах “точка” і “лінія”.

Рисунок 1.1 – Приклад каркасної моделі

Перевагами каркасних моделей є  відносна простота  їх  представлення і

зберігання. Головними ж недоліками є схематичність, неоднозначність, а також

неможливість  побудови  точних  перетинів  в  ряді  випадків  [15].  Крім  того,

однією  з  важливих  задач  в  моделюванні  є  візуалізація  моделі  для  кращого

сприйняття користувачем і усунення можливих помилок. Каркасна модель, як

правило,  не  дозволяє  виділити  зовнішню  і  внутрішню  частини  об’єкта,  що

істотно знижує якість візуалізації та її сприйняття.

Поверхневе моделювання базується на ідеї, що будь-який геометричний

об’єкт  можна  представити  у  вигляді  деякої  сукупності  поверхонь,  які  його

обмежують.  Тобто  моделлю  об’єкта,  по  суті,  є  його  оболонка,  яку  можна

апроксимувати  за  допомогою  деякої  сукупності  геометричних  примітивів,  в

якості  яких найчастіше виступають плоскі  полігони (наприклад,  трикутники)

(рис. 1.2). 
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Рисунок 1.2 – Поверхнева модель циліндра

Поверхнева  модель  може  бути  повністю описана  за  допомогою точок,

ліній  і  полігонів  (поверхонь).  До  переваг  такого  підходу  можна  віднести

порівняльну  простоту  побудови  апроксимації  поверхні  для  широких  класів

поверхонь і зручність опису моделі.  Головним же недоліком такого підходу є

значна  похибка  моделювання  поверхонь,  які  мають  дрібні  деталі  або  малі

радіуси  кривини.  В  цьому  випадку  для  досягнення  прийнятної  точності

потрібна  значна  кількість  полігонів,  що  істотно  збільшує  обчислювальні

витрати на обробку та зберігання моделі [15].

Твердотільне  моделювання є  найбільш  розповсюдженим  способом

побудови геометричних моделей складних конструкцій, так як, на відміну від

поверхневого моделювання, базується на тій ідеї, що будь-який об’єкт можна

представити  у  вигляді  деякої  сукупності  більш  примітивних  (шаблонних)

об’єктів. Тобто, при твердотільному моделюванні робота йде з шаблонами, а не

з  окремими  поверхнями.  Такий  підхід  є  більш  природним,  оскільки  він  є

аналогічним  процесу  виготовлення  зразка  конструкції:  спочатку  створюється
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деякий прототип простої форми, потім він видозмінюється потрібним чином і

т. д. [15].

При  твердотільному  моделюванні  вихідна  геометрична  область

представляється у вигляді сукупності деякого набору геометричних примітивів і

логічних  (ейлерових  [144])  операцій  над  ними:  перетинання,  об’єднання  і

віднімання.  Найбільш  поширеним  на  практиці  є  граничне  представлення

елементарних  однозв’язних  тіл  BREP  (Boundary  Representation)  [144] в

сукупності з конструктивної твердотільної геометрією CSG (Constructive Solid

Geometry) [96].

Граничне представлення шаблону являє собою деякий явний або неявний

опис обмежуючої його поверхні. Основною ідеєю BREP є те, що тверде тіло

однозначно описується його поверхнею, яка, в свою чергу, представляється у

вигляді  скінченного набору елементарних поверхонь  з  загальними гранями і

ознакою зовнішньої або внутрішньої сторони [144] (рис. 1.3). 

Представлення за допомогою BREP підтримує наступні операції:

а) перевірку  правильності  опису,  яка  для  однозв’язних  областей

здійснюється за формулою Ейлера V−E+F=2  (тут V  – кількість вершин

в моделі, E  – кількість ребер і F  – кількість граней);

Рисунок 1.3 – Приклад опису геометричної моделі за допомогою BREP-

підходу: а) вихідний об’єкт; б) його поверхневе представлення

а) б)
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б) обчислення об’єму, який займає модель;

в) обчислення нормалі в кожній точці поверхні моделі;

г) обчислення кривини кожної поверхні тощо.

Складні геометричні моделі в твердотільному моделюванні отримуються

як  деяка  послідовність  логічних  (булевих)  операцій,  що  застосовуються  до

набору елементарних твердих тіл (рис.  1.4), і описуваних у вигляді структури

даних, званої CSG-деревом [55] (рис. 1.5).

а) б) в)

Рисунок 1.4 – Приклади булевих операцій в CSG:

а) складання; б) віднімання; в) перетинання

Рисунок 1.5 – Приклад CSG-дерева (дерева побудов)
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Як  і  у  випадку  з  однозв’язною  областю,  для  багатозв’язних  областей

перевірка правильності побудови здійснюється за допомогою формули Ейлера

V +F−E−H=2(C−G) , де  H  – кількість непрямих отворів;  C  – кількість

складових; G  – кількість наскрізних отворів.

Отже,  довільний  геометричний  об’єкт  може  бути  представлений  (з

заданою точністю) функціонально у вигляді деякої предикатної формули, яка

представляє  із  себе  рівняння,  елементами  якого  вирази,  що  описують

елементарні  геометричні  фігури або інші предикатні  формули,  пов’язані  між

собою булевими операціями (рис. 1.5). Такий спосіб представлення інформації

про  геометричну  модель  прийнято  називати  деревом побудов.  Використання

дерева побудов дозволяє істотно знизити обчислювальні витрати на зберігання і

обробку твердотільної геометричній моделі.

Твердотільне геометричне моделювання реалізовано в більшості сучасних

САПР  і  систем  інженерного  аналізу, таких,  наприклад,  як  ANSYS  [75],  LS-

DYNA [116], Pro/ENGINEER [132] та інших [1, 12, 123]. Однак, слід зазначити,

що з його допомогою не завжди можливо будувати геометричні моделі об’єктів

нестандартної форми (особливо, якщо в бібліотеці типових елементів відсутні

необхідні геометричні примітиви).

При  практичної  реалізації  геометричного  моделювання  актуальною

проблемою  є  формалізація  опису  топології  вихідної  області.  Найбільш

ефективним  способом  опису  геометричних  моделей  є  використання

параметричних  підходів  до  формального  завданням  топології  об’єктів  різної

форми. З цією метою на практиці використовуються різні формальні мови [55,

133],  що  дозволяють  описувати  набір  геометричних  примітивів  і  булевих

операцій  над  ними.  На  відміну  від  інтерактивних  способів  геометричного

моделювання, параметричний опис об’єктів є більш гнучким і адекватним, але

також  і  більш  трудомістким.  Для  його  використання  необхідна  розробка

спеціалізованих мов опису топології  областей і  їх  трансляторів.  Прикладами

таких  формальних  способів  опису  геометричних  моделей  є  формати,
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реалізовані  в  програмних  системах  GMSH  [69],  GRUMMP  [104],  NETGEN

[126]. У програмах автоматичного створення неструктурованих сіток GRUMMP

і  GMSH  реалізований  поверхневий  (BREP)  підхід  до  опису  топології

геометричної  області.  За  допомогою  спеціалізованих  форматів  [102,  105]

геометричну  модель  дво-  або  тривимірної  області  в  цих  програмах  можна

параметрично описувати  у  вигляді  сукупності  досить  великого набору таких

геометричних примітивів,  як  точка,  лінія,  сплайн,  коло,  куб,  сфера,  еліпсоїд,

циліндр тощо. Також є можливість описувати поверхню довільної тривимірної

області  у  вигляді  сукупності  деяких  полігональних  областей.  Отже,  за

допомогою  набору  геометричних  примітивів  теоретично  можна  формально

описати  область  практично  будь-якої  форми.  Однак,  трудомісткість  опису

складних геометричних областей в цьому випадку також є досить високою.

У програмі NETGEN реалізовано побудову твердотільних геометричних

моделей  тривимірних  областей  з  використанням  CSG,  як  комбінації

стандартних  геометричних  примітивів:  площини,  еліптичного  циліндра,

еліпсоїда, конуса, прямокутної чотирикутної призми, багатогранника, а також

стандартних  булевих  операцій  [127].  Побудова  моделі  складної  фігури  в

NETGEN не завжди є зручною, оскільки в цій системі не до кінця відпрацьовані

механізми сполучення геометричних примітивів за допомогою сплайнів, кривих

Безьє тощо.

Актуальною проблемою є формалізація опису топологічної  моделі дво-

або тривимірної геометричної області довільної форми у вигляді, зручному для

подальшої комп’ютерної обробки (візуалізації  і  дискретизації  на заданий тип

СЕ). В даний час розроблено декілька підходів до опису геометричних моделей.

Серед  них  можна  виділити,  наприклад,  мови  GML  (Generative  Modeling

Language)  [99]  и  HyperFun  [100].  GML в  основному  призначена  для  опису

складних  тривимірних  геометричних  моделей  в  комп’ютерній  графіці.

Основною  її  особливістю  є  те,  що  будь-яка  тривимірна  модель  довільної

складності  представляється  в  цій  мові  у  вигляді  “списку  операцій”.  Мова
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HyperFun [100], призначена для опису геометричних об’єктів неявним способом

за  допомогою  співвідношень  виду  F (x1, x2, x3, ... , xn)≥0 ,  що  дозволяють

користувачеві  задати  дійсну  функцію,  яка  описує  поверхню  і  внутрішню

частину  шуканої  геометричній  області  за  допомогою  набору  елементарних

математичних  функцій  і  логічних  операцій  над  ними.  У  загальному  вигляді

такий підхід до опису геометричних моделей прийнято називати FREP (Function

Representation)  [130,  139].  Він  є  розвитком  теорії  R-функцій  академіка

В. Л. Рвачова [37, 54]. Однак при використанні FREP виникає низка практичних

труднощів, оскільки виникає необхідність розв’язання низки задач:

а) оскільки  геометрична  область  описана  неявно,  виникає  проблема

автоматизації пошуку опорних точок на межі (поверхні) області, яку описано за

допомогою FREP, для побудови, наприклад, каркасної моделі вихідного об’єкта,

зручної для подальшої обробки;

б) необхідне  вирішення  проблеми  автоматизації  побудови  скінченно-

елементної моделі на базі раніше побудованої каркасної моделі;

в) досить  складною  є  проблема  візуалізації  геометричної  області,

представленої неявно у вигляді BREP-моделі.

Моделюванню  областей  із  застосуванням  неявних  функцій  присвячені

праці С. І. Вяткіна [13],  В. М. Колодяжного [50], К. В. Максименко-Шейко [37,

36], В. Л. Рвачова  [54], Ю. Г. Стояна  [60,  62], Т. І. Шейко  [62], C. Boivin  [82],

C. F. Ollivier-Gooch [82], P. Prusinkiewicz [133] V. Shapiro [140],  J. Schöberl [138]

та інших [139, 144, 148, 151]. Візуалізації об’єктів, що задані неявно, присвячені

роботи В. В. Мухіна  [44], О. В. Толока  [64], A. Belyaev  [129], Y. Ohtake  [129],

A. Pasko [130] та інших [62, 109, 130].

Існуючі  системи  візуалізації  BREP-моделей  і  R-функцій  (наприклад,

РАНОК  [64])  виконують  це  завдання  з  високою  точністю,  але  іноді  досить

повільно.  У  той  же  час  користувачеві  часто  необхідна  швидка  візуалізація

поверхні, заданої неявним чином, для її верифікації. Тому, візуалізація образу

BREP-моделі  у  вигляді  дискретної  моделі  її  поверхні  може  бути  кращою  у
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порівнянні з точним її зображенням. Розв’язок цієї задачі є також актуальною

проблемою.

1.3 Постановка мети і задач дослідження

Проектуванням  називається  процес  розробки  формального  опису,

необхідного для створення нового раніше неіснуючого технічного об’єкта. Всі

задачі, що виникають в проектуванні, можна розбити на дві основні групи:

а) синтез – розробка формального опису об’єкта проектування за заданим

функціонуванням;

б) аналіз – визначення функціонування по заданому опису об’єкта [45].

Найчастіше,  найбільш  важливим  є  саме  етап  аналізу  функціональних

характеристик  проектованого  технічного  об’єкта,  оскільки  він  дозволяє

виконати прогноз його міцності і довговічності без тривалого і ресурсомісткого

дослідження  експериментальних  зразків  (замінивши  його  комп’ютерних

експериментом).  Для  виконання  такого  аналізу  з  використанням  сучасної

обчислювальної  техніки  необхідна  побудова  спеціальних  математичних  і

комп’ютерних  моделей,  елементами  яких  в  більшості  випадків  є  дискретні

геометричні  моделі  проектованих  технічних  систем.  У  машинобудуванні  й

будівництві для автоматизації відповідності проектованої конструкції заданому

функціонуванню необхідне проведення обчислень,  пов’язаних в  основному з

аналізом їх міцності [16, 31, 45, 47, 40]. Отже, аналіз проектованої конструкції

можна  звести  до  дослідження  напружено-деформованого  стану  об’єкта

проектування, функціональною моделлю якого в цьому випадку будуть крайові

задачі. Для їх розв’язання сучасні системи інженерного аналізу використовують

різні  методи  лінеаризації  [16,  31,  40],  одним  з  найбільш  ефективних  і

поширених серед яких є метод скінченних елементів [25, 31, 57, 40].
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Головною проблемою практичної реалізації МСЕ є створення дискретних

скінченно-елементних геометричних моделей досліджуваних технічних систем.

Проблема автоматизації побудови СЕ-моделей поділяється на три самостійні і

актуальні в даний час задачі [16, 40]: 

а) формалізації опису геометричної моделі довільної дво- або тривимірної

області;

б) побудови комп’ютерної геометричній моделі по формальному опису у

вигляді, придатному для подальшої комп’ютерної обробки;

в) дискретизації  раніше  побудованої  геометричній  моделі  на  скінченні

елементи заданого типу.

Таки чином, метою роботи є розробка універсальних принципів побудови

формального  опису  геометричних  моделей  областей  складної  форми  з

подальшою дискретизацією на СЕ заданого типу. Для досягнення поставленої

мети необхідно вирішити такі основні завдання:

а) розробити  математичний  апарат  аналітичного  опису  геометричних

моделей  плоских  і  просторових  областей  складної  форми  як  сукупності

предикатних формул – елементарних математичних функцій і булевих операцій

над ними;

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

аналітично заданого за допомогою предикатних формул;

в) розробити  алгоритм оптимізації  дискретизації  поверхні  геометричної

моделі, описаної за допомогою предикатної формули;

г) розробити формальний спосіб опису геометричних моделей, придатний

для комп’ютерної обробки;

д) виконати програмну реалізацію запропонованих моделей і алгоритмів

для автоматизації геометричного моделювання з подальшою дискретизацією на

СЕ інженерних конструкцій складної форми.
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Висновки до розділу 1

Резюмуючи все вищесказане, можна відзначити, що проблема побудови

адекватної  скінченно-елементної  моделі  вихідного об’єкта  складної  форми,  є

актуальною в даний час і поділяться на три самостійні задачі:

а) формалізації опису топологічної моделі об’єкта у формі, придатній для

подальшої комп’ютерної обробки;

б) побудови комп’ютерної геометричній моделі досліджуваного об’єкта за

його заданим формальним описом;

в) дискретизації  комп’ютерної  моделі  на  скінченні  елементи  заданого

типу [89, 90].

Для  їх  розв’язання  в  роботі  пропонується  розвиток  FREP-підходу, що

дозволить формально описувати геометричні моделі областей довільної форми.

З цією метою необхідно:

а) розробити універсальну модель геометричного об’єкта,  придатну для

подальшої  автоматизації  побудови  скінченно-елементного  представлення

вихідного об’єкта;

б) розробити  формальний  функціональний  спосіб  опису  складних

геометричних моделей із застосуванням елементарних математичних функцій і

операцій над ними;

в) виконати програмну реалізацію запропонованого підходу.

Основні  наукові  і  практичні  результати  даного  розділу  опубліковані  в

роботах [8, 68, 67]. 
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2 ФОРМАЛІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ГЕОМЕТРИЧНИХ МОДЕЛЕЙ

2.1 Математична модель геометричного об’єкта

Геометричною моделлю називають сукупність відомостей, що однозначно

визначають форму і розміри геометричного об’єкта. Відповідно, геометричним

моделюванням  прийнято  називати  процес  створення  моделей  геометричних

об’єктів. Найбільш поширеними видами геометричних моделей є:

а) аналітичні  моделі,  які  задаються  у  вигляді  рівнянь,  що  описують

контури або поверхні об’єктів;

б) канонічні  моделі,  що  описують  геометричний  об’єкт  як  набір

параметрів,  що  однозначно  його  ідентифікують,  наприклад,  задання

прямокутника координатами верхнього лівого і правого нижнього кутів;

в) алгебрологічні моделі, які задаються у вигляді деякої логічної функції

(предикатної  формули),  що  однозначно  визначає  належність  точок  заданим

областям;

г) кінематичні  моделі,  які  представляються  в  деякій  параметричній

формі для опису плоских і просторових ліній, наприклад, поверхонь обертання;

д) макромоделі,  які  є  математичним  описом  типових  геометричних

фрагментів, наприклад, зубчастих коліс [15].

Для  побудови  математичної  моделі  ГО,  придатної  для  автоматичної

дискретизації на СЕ заданого типу (наприклад, трикутника або тетраедра), в-

першу чергу необхідно виконати аналіз  даної  предметної  області.  ГО можна

описувати  з  необхідною точністю як  деякий набір  вузлових  вершин (точок),

ліній (кривих) і поверхонь, а також зв’язків між ними. Слід зазначити, що точки,

лінії і поверхні в свою чергу також є самостійними ГО.
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Процес  геометричного моделювання  з  використанням функціонального

підходу можна схематично представити наступним чином (рис. 2.1). Модель ГО

записується  у  вигляді  предикатної  формули,  яка  є  набором  математичних

співвідношень  (не  обов’язково  простих),  об’єднаних  логічними  операціями

додавання,  віднімання  і  заперечення.  Кожна  така  формула  описує  деякий

геометричний  шаблон  (примітив):  точку,  лінію,  сплайн  і  т. д.  в  плоскому

випадку або сферу, еліпсоїд, конус, площину тощо в тривимірному випадку.

Наприклад,  предикатну  формулу, яка однозначно визначає  геометричне

місце  точок  площини  в  тривимірному  просторі  в  явному  вигляді,  можна

записати через її канонічне рівняння Ax+By+Cz+D=0 .

Рисунок 2.1 – Функціональний підхід до геометричного моделювання

ГЕОМЕТРИЧНИЙ ОБ’ЄКТ

Предикатна формула
(математична модель геометричного об’єкта)

...Геометричний 
примітив

Булева
операція

Геометричний 
примітив

Предикатна формула

...
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Рівняння  циліндра  з  центральною віссю,  спрямованою вздовж вісі  Z ,

можна  записати  в  наступному  вигляді:  x2+ y2−R=0  –  прямий  круговий

циліндр;  
x2

a2+
y 2

b2 −1=0  – еліптичний циліндр;  
x2

a2−
y2

b2−1=0  – гіперболічний

циліндр; y 2−2 px=0  – параболічний циліндр.

Рівняння  сфери  з  радіусом  R  і  центром  у  точці  з  координатами

(a , b, c) можна представити у вигляді (x−a)2+( y−b)2+( z−c)2−R2=0 .

Еліпсоїд  з  центром  в  початку  координат  можна  описати  канонічним

рівнянням виду: 
x2

a2+
y 2

b2 +
z2

c2−1=0 .

Односмуговий  гіперболоїд  може  бути  представлений  наступним

рівнянням:  
x2

a2+
y 2

b2 −
z2

c2−1=0 .  Двосмуговий гіперболоїд  може бути описаний

так: 
x2

a2+
y 2

b2 −
z2

c2+1=0 .

Конус  з  віссю симетрії  уздовж осі  Z  можна  описати  таким  чином:

x2

a2+
y 2

b2 −
z2

c2=0 .

Гіперболічний параболоїд описується так: 
x2

a2−
y 2

b2−2 z=0 .

Більшість з наведених поверхонь другого порядку є незамкненими, що не

дозволяє застосовувати їх в чистому вигляді для твердотільного геометричного

моделювання.  Отже,  для  побудови  геометричних  тіл,  як  зв’язкових  частин

простору,  обмежених  замкнутою  поверхнею  своєї  зовнішньої  границі,

необхідне введення логічних операцій об’єднання, перетинання і заперечення.
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Наприклад,  циліндричне  тіло  може  бути  аналітично  описане  як

об’єднання  кругового  циліндра  і  двох  площин,  ортогональних  до  його

центральної осі: x2+ y2−R=0∧z−z0=0∧ z−z1=0  (рис. 2.2).

Рисунок 2.2 – Геометричне тіло, утворене

круговим циліндром і двома площинами

Для  побудови  замкнутої  геометричної  фігури  з  використанням  даного

підходу  можна  комбінувати  замкнуті  і  незамкнуті  геометричні  примітиви.

Наприклад,  на  рис.  2.3 наведено зображення геометричного тіла,  утвореного

перетином  (логічним  запереченням)  еліпсоїда  і  нескінченного  кругового

циліндра. 

Рисунок 2.3 – Геометричне тіло, утворене відніманням від еліпсоїда

нескінченного циліндра
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Аналітичний  опис  (математична  модель)  даного  геометричного  тіла

виглядає наступним чином: ( x2

a2+
y2

b2 +
z2

c2−1=0)∧¬(x2+ y 2−R=0) .

2.2 Побудова геометричних моделей за допомогою R-функцій

Одним  з  ефективних  способів  побудови  аналітичних  геометричних

моделей складних тіл як сукупності  більш простих компонентів є R-функції,

запропоновані академіком В. Л. Рвачовим [37, 54]. R-функції є неперервними, їх

знак  однозначно  залежить  від  аргументів.  Для  будь-якої  R-функції  можна

побудувати так звану таблицю булевої функції, логічні значення якої “0” і “1”

відповідають знакам “-” і “+” вихідної функції. Логічні функції, відповідні R-

функціям, називається супроводжуючими булевими функціями [54]. Одна і та ж

булева функція може бути супроводжуючою для множини R-функцій.

Розглянемо  формальне  визначення  R-функції.  Введемо  наступне

визначення  [54]. Нехай  S2(t )={0, t<0,
1, t>0.

 – функція  Гевісайда.  Функція

f (x1 , x2 ,... , xm)  називається R-функцією,  якщо існує така булева функція  F ,

для якої виконується наступна умова:

S2(f (x1 , x2 , ... , xm))≡F (S2(x1) , S2(x2) ,... , S2(xm)) . (2.1)

Множину R-функцій,  які  володіють однією і  тією ж супроводжуючою,

прийнято називати гілкою R-функцій  [140]. R-функції мають такі властивості

[54, 140]:

а) множина  R-функцій  є  замкненою  відносно  композиції,  тобто

композиція R-функцій так само є R-функцією;
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б) якщо неперервна функція  f (x1 , x2 ,... , xm)  приймає нульове значення,

коли один або більше її аргументів дорівнюють нулю, то f  є також R-функцією;

в) добуток R-функцій є R-функцією;

г) сума двох R-функцій з однієї гілки, є R-функцією, що належить цій же

гілці;

д) якщо R-функція  f Φ(x1 , x 2, ... , xm)  з  супроводжуючою функцією  Φ  і

C  –  константа,  то  функція  С f Φ(x 1 , x2 ,... , xm)  також  є  R-функцією,

супроводжуючею для якої в разі, якщо C>0 , є Φ , і в разі, якщо C<0 , є ¬Φ .

З перерахованих вище властивостей випливає, що моделі геометричних

тіл довільної складності можна будувати як комбінації простіших геометричних

об’єктів, описаних за допомогою R-функцій.

Система  R-функцій  є  достатньо  повною,  якщо  відповідна  їй  система

супроводжуючих  також  є  повною  [36].  Повною,  хоча  і  не  мінімальною,  є

система H={ X∧Y , X∨Y ,¬X } . Тому на практиці є виправданим використання

системи R-операцій, супроводжуючою для якої буде H  [36]. В цьому випадку

довільна  R-функція  може  бути  описана  як  комбінація  R-кон’юнкції,  R-

диз’юнкції  і  R-заперечення.  Найчастіше  на  практиці  в  якості  такої  системи

використовують

R0 :

{x∧0 y≡x+ y−√x2+ y2 ,

x∨0 y≡x+ y+√ x2+ y2 ,
¬x≡−x ,

(2.2)

де  операції ∧,∨,¬  –  R-кон’юнкція,  R-диз’юнкція  та  R-заперечення

(відповідно).

На практиці також часто використовується система, яку можна формально

описати наступним чином:



35

{x∧α y≡ 1
1+α

( x+ y−√x 2+ y 2−2α xy) ,

x∨α y≡ 1
1+α

(x+ y+√x2+ y2) ,

¬x≡−x ,

(2.3)

де α( x , y)∈(−1,1 ]  – довільна обмежена функція. 

З (2.2) і (2.3) випливає, що системи R0  та  Rα  мають розривні похідні в

точці  початку  координат.  Для  усунення  цього  недоліку  можна,  наприклад,

використовувати систему R0
m , яка має неперервні похідні аж до порядку m :

{x∧0
m y≡(x+ y−√x 2+ y 2)(x2+ y2)

m
2 ,

x∨0
m y≡(x+ y+√x2+ y2)(x2+ y2)

m
2 ,

¬x≡−x .

(2.4)

У  роботах  академіка  В. Л.  Рвачова  зазначалося,  що  побудова  за

допомогою R-функцій геометричних моделей об’єктів довільної форми не має

принципових труднощів [54], однак, на практиці розв’язання цієї задачі є дуже

складною  проблемою [37,  36,  64],  оскільки  для  цього,  по-суті,  необхідно

розв’язати зворотну задачу аналітичної геометрії.

Для  побудови  математичної  моделі  геометричного  об’єкта  довільної

форми на практиці використовують предикатне рівняння (формулу) наступного

вигляду:

Ω≡F(Σ1 ,Σ2 , ... ,Σm)=1 , (2.5)

де Ω  –  вихідний геометричний об’єкт;

Σ i , i=1,. ..m  – опорні функції (що описують елементи вихідного ГО), які

мають значення 1 всередині ГО і дорівнюють 0 за його межами [37].
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Будь-яка предикатна формула може бути представлена як  суперпозиція

повної системи булевих операцій  H={ X∧Y , X∨Y ,¬X } .  Звідси випливає,  що

побудова  R-функції  із  заданою  супроводжуючою  може  бути  здійснена  з

використанням будь-якої досить повної системи R-функцій [37, 140].

Розглянемо  наступний  приклад.  Прямокутну  геометричну  фігуру  з

круговим отвором в її центрі (рис. 2.4) можна представити як перетин двох смуг

(вертикальної  і  горизонтальної),  а  також  заперечення  круга  в  її  центрі.

Відповідна предикатна формула буде мати наступний вигляд:

Ω=Σ1∧Σ2∧Σ3 , (2.6)

де Σ1=a2−x2≥0  – вертикальна смуга шириною 2a ; 

Σ2=b2−y 2≥0  – горизонтальна смуга шириною 2b ;

Σ2=b2−y 2≥0  – круг радіуса r .

Для  отримання  остаточного  вигляду  аналітичного  (функціонального)

вираження,  що  моделює  ГО,  зображений  на  рис.  2.4,  необхідно  в

співвідношенні  (2.6)  замінити  булеві  операції  на  відповідні  їм  R-функції.

Наприклад, при використанні системи R0  отримаємо:

Рисунок 2.4 – Геометричний об’єкт, утворений перетином вертикальної і

горизонтальної смуг і відніманням круга
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f (x , y)=(a2−x 2)∧0(b
2− y2)∧0¬(r

2−x 2−y 2) . (2.7)

З  огляду  на  (2.2),  математичну  модель  геометричного  об’єкта,

зображеного на рис. 2.4, можна записати так:

f (x , y)=A+B−C−√A2+B2−√2 A2+2 AB+2 B2+C2−2(A+B)√A2+B2 , (2.8)

де A=a2−x2
; B=b2− y2 ; C=r2−x2− y2 .

Такий опис порівняно простої геометричної фігури може здатися досить

громіздким,  однак при практичній реалізації  математичну модель ГО досить

описати у вигляді (2.7), всі необхідні перетворення для представлення моделі у

вигляді (2.8) можна автоматизувати за допомогою комп’ютера.

Розглянемо опис за допомогою R-функцій геометричних примітивів, які

найбільш часто застосовуються на практиці.

Напівплощина,  визначена  зліва  прямою,  заданою напрямним вектором,

описується виразом виду:

f (x , y)=ax ( y− y0)−a y (x−x0) , (2.9)

де a⃗(ax ,a y )  – напрямний вектор;

P(x0 , y 0)  – опорна точка, через яку проходить напівплощина.

Напівплощина,  визначена  зліва  прямою,  заданою  двома  точками,

описується наступним співвідношенням:

f (x , y)=(x0−x1)( y− y 0)−( y 0−y 1)(x−x0) , (2.10)

де P0(x0 , y0) , P1( x1 , y 1)  – точки, через які проходить напівплощина.



38

Прямокутник з центром на початку координат, можна описати наступною

предикатною формулою:

f (x , y)=(b2

4
−x2)+( a2

4
− y2)−√( b2

4
−x2)

2

+( a2

4
− y2)

2

, (2.11)

де a  і b  – висота й ширина прямокутника (відповідно).

Кут, утворений парою неколінеарних векторів, що виходять із загальної

точки, можна описати наступним чином:

f (x , y)=l1+l2+
ax b y−bx a y

|ax b y−bx a y|
√l1

2+l2
2 , (2.12)

де l1=−ax( y−y 0)+a y (x−x0) ;

l2=bx ( y− y0)−b y (x−x0) ;

P(x0 , y 0)  – опорна точка, з якої виходять вектори;

a⃗(ax ,a y ) , b⃗(bx ,b y)  – неколінеарні вектор.

Коло за допомогою R-функції може бути описане наступним чином:

f (x , y)=r2−(x−x0)
2−( y− y0)

2 , (2.13)

де r  – радіус кола;

P(x0 , y 0)  – точка, в якій розташовано центр кола.

Еліпс можна описати за допомогою наступного співвідношення:

f (x , y)=1−
(x−x0)

2

a2 −
( y−y 0)

2

b2
, (2.14)

де a  і b  – піввісі;
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P(x0 , y 0)  – точка, в якій розташовано центр еліпса.

Сектор кругу можна описати наступною предикатною формулою:

f (x , y)=(r 2−(x−x0)
2−( y− y0)

2)∧

∧(l1+l2+
tgβ−tgα
|tgβ−tgα|√ l1

2+l2
2)

, (2.15)

де r  – радіус круга;

P(x0 , y 0)  – точка, в якій розташовано центр круга;

α  і β  – кути, що утворюють сектор;

l1=( y− y0)−tgα(x−x0) ;

l2=( y− y0)−tgβ(x−x0) .

Напівпростір можна описати такою формулою:

f (x , y , z)=nx (x−x0)+n y ( y− y0)+nz( z−z0) , (2.16)

де P(x0 , y 0 , z0)  – точка, розташована на границі напівпростору;

n⃗(nx , n y , nz)  – вектор нормалі.

Прямокутний  паралелепіпед  з  центром  на  початку  координат  можна

описати наступною предикатною формулою:

f (x , y , z)=(a2

4
−x2)∧(b2

4
− y2)∧( c2

4
−z2) , (2.17)

де a , b  і c  – довжина, ширина і висота паралелепіпеда.

Сферу за допомогою R-функції можна описати таким чином:

f (x , y , z)=r2−( x−x0)
2−( y−y0)

2−(z−z0)
2 , (2.18)
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де r  – радіус сфери;

P(x0 , y 0 , z0)  – центр сфери.

Еліпсоїд можна представити таким співвідношенням:

f (x , y , z)=1− 4 x2

a2 −4 y2

b2 −4 z2

c2 , (2.19)

де a , b  і c  – півісі;

P(x0 , y 0 , z0)  – точка, в якій розташовано центр еліпсоїда.

Прямий круговий конус з основою, розташованою в площині xOy  і центр

якої знаходиться на початку координат, можна описати наступним предикатним

співвідношенням:

f (x , y , z)=(
(z−h)2

h2 − x2

r2 −
y2

r2 )∧(
h2

4
−(z−h

2
)
2

) , (2.20)

де r  – радіус основи конуса;

h  – висота.

Для побудови математичних моделей просторових ГО складної форми на

практиці  часто  використовують  такі  операції,  як  обертання,  видавлювання  і

поступальний рух [32, 33, 59].

Циліндр,  утворений  видавлюванням  плоского  профілю  уздовж  осі,

перпендикулярної  профілю,  можна,  наприклад,  записати  із  застосуванням

наступного предикатного співвідношення:

f (x , y , z)=f 0(x , y , z)∧(z−a)∧(z−b) , (2.21)

де  f 0(x , y)  –  співвідношення,  яке  описує  плоский  профіль  перерізу

циліндра;
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z=a  і z=b  – рівняння площин, що обмежують циліндр.

Тіло обертання, утворене поворотом профілю навколо осі  oX  можна

описати наступною предикатною формулою:

f (x , y , z)=f 0(x ,√ y 2+z2) , (2.22)

де  f 0(x , y)  – співвідношення, яке описує плоский профіль, що утворює

тіло обертання.

Геометричне  тіло,  утворене  поступальним рухом плоского профілю по

заданому закону, можна в загальному вигляді описати наступною предикатною

формулою:

f (x , y , z)=f 0(x , y)∧ f 1(x , y , z) , (2.23)

де f 0(x , y)  – рівняння профілю;

f 1(x , y , z)  – рівняння траєкторії руху.

Для  побудови  моделей  складних  ГО  на  практиці  також  часто

використовуються  різні  трансформації  системи  координат:  зсув,  обертання,

перенос тощо [51].

Для зсуву ГО, заданого в площині xOy  можна скористатися наступним

співвідношенням:

f (x , y , z)=f 0(x+dx , y+dy , y+dz) , (2.24)

де f 0(x , y , z)  – рівняння вихідного ГО;

dx  – величина зсуву вздовж осі абсцис;

dy  – величина зсуву вздовж осі ординат;

dz  – величина зсуву вздовж осі аплікат.
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Зрушення  з  поворотом  вихідної  геометричної  фігури  можна  описати

такою формулою:

f (x , y , z)=f 0(x+dxcosα , y+dy cosβ , z+dz cosγ) , (2.25)

де f 0(x , y , z)  – рівняння вихідного ГО;

dx  – величина зсуву вздовж осі абсцис;

dy  – величина зсуву вздовж осі ординат;

dz  – величина зсуву вздовж осі аплікат;

α  – кут повороту щодо осі абсцис;

β  – кут повороту щодо осі ординат;

γ  – кут повороту щодо осі аплікат.

Симетрія  відносно  точки  може  бути  реалізована  наступним

співвідношенням:

f (x , y , z)=f 0(x−2(x−x0) , y−2( y− y0) , z−2(z−z0)) , (2.26)

де f 0(x , y , z)  – співвідношення, яке описує вихідну геометричну модель;

(x0, y0, z0)  – координати точки – центру симетрії.

Симетрія відносно прямої може бути задана так:

f (x , y , z)=f 0(x ' , y ' , z ' ) , (2.27)

де x '=− 1

A2+B2+C2 (2 DA−x (A2−B2−C2)−ABC ( y− z)) ;

y '=− 1

A2+B2+C2 (2 DB− y(A 2−B2−C2)−ABC (x− z)) ;

z '=− 1

A2+B2+C2 (2 DC−z (A2−B2−C2)−ABC (x−y)) ;
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Ax+By+Cz+D=0  – рівняння прямої – осі симетрії.

Для  перенесення  вихідної  області  в  нове  положення  по  круговій

траєкторії можна скористатися наступним предикатним співвідношенням [37]:

f (x , y , z)=f 0(x0 ' , y0 ' , z0)∨f 0( x '1 , y '1 , z0)∨...∨f 0(x ' i , y ' i , z0) , (2.28)

де f 0(x , y , z)  – співвідношення, яке описує вихідну геометричну модель;

xi '=x0+(x−x 0)cos iθh−( y− y0)sin i θh , i=1,n ;

yi '= y0+(x−x0)sin iθh+( y− y0)cos iθh , i=1,n ;

n  – кількість переносів;

(x0, y0, z0)  – початкові координати ГО.

2.3 Синтаксис і семантика мови опису геометричних моделей

Для автоматизації  геометричного моделювання та побудови дискретних

моделей  геометричних  об’єктів  складної  форми  необхідно  в  першу  чергу

розробити  формальний  спосіб  опису  математичних  співвідношень  і  формул,

придатний  для  подальшої  комп’ютерної  обробки.  Найбільш  ефективним

способом  розв’язання  цієї  задачі  є  створення  проблемно-орієнтованих

формальних мов специфікацій (мов опису моделей) [80], які дозволяють повно,

несуперечливо  і  однозначно  описувати  математичні  моделі  геометричних

областей довільної форми [15, 16, 66].

Для  адекватного  опису  математичних  моделей  дво-  і  тривимірних  ГО

складної форми вхідна мова опису повинна:

а) дозволяти  описувати  всі  необхідні  математичні  співвідношення  для

опису моделей плоских і просторових геометричних об’єктів довільної форми;
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б) дозволяти  задавати  керуючі  параметри,  що  визначають  точність

побудови геометричної моделі і дискретизації на скінченні елементи заданого

типу;

в) мати необхідні  вбудовані оператори і  операції  для реалізації  булевих

геометричних операторів додавання, віднімання і заперечення;

г) підтримувати роботу з R-функціями і предикатними формулами;

д) підтримувати  можливість  управління  процесом  візуалізації

твердотільної і дискретної моделі вихідного ГО;

е) бути повною і несуперечливою в межах свого призначення.

Прикладом реалізації  подібного мови є  FORTU-3  [16,  40].  Її  головним

недоліком є неможливість опису R-операцій. Тому в даній роботі пропонується

розвиток  даної  мови,  яка  отримала  назву FORTU-F. Опис  ГО за  допомогою

мови специфікацій FORTU-F складається з наступних частин (секцій):

а) опису змінних і констант;

б) опису функцій;

в) опису допоміжних геометричних примітивів;

г) опису підсумкового ГО.

Формальний  опис  проблемно-орієнтованої  мови  має  здійснюватися

представленням його синтаксису і  семантики. Синтаксисом мови називається

множина правил, які описують структуру речень мови та порядок слідування

його  лексем.  Семантикою  називається  множина  правил  інтерпретації  сенсу

речень в мові. Сукупність правил синтаксису формального мови утворює його

формальну граматику.

Для однозначного опису синтаксису і семантики мови FORTU-F можна

скористатися теорією опису формальної граматики Хомського (N. Chomsky) [14,

21] і  Бекуса-Наура (J. W. Backus, P. Naur) [14,  78,  124]. Згідно з визначенням

Хомського формальна граматика являє собою четвірку:

G={ N ,T , P , a } , (2.29)
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де N  – множина нетермінальних символів мови;

Т  – множина термінальних символів мови;

Р  –  множина  правил  підстановки  (всі  правила  складаються  з  лівої  і

правої частини, які з’єднуються між собою знаком секвенції “->”; всі частини

являють собою ланцюжки нетермінальних та/або термінальних символів; права

частина правила визначає ланцюжок символів, який може заміщати ланцюжок з

лівої частини);

a  –  аксіома  граматики  (множина  нетермінальних  символів,  з  яких

починається породження або розпізнавання будь-якого речення мови). 

Для  опису  синтаксису  формальних  мов  дуже  зручно  використовувати

Бекуса-Наура  нотацію  (БНН),  яка  дозволяє  одні  синтаксичні  категорії

послідовно представити через інші категорії. Розвиток БНН призвів до появи

розширеної Бекуса-Наура нотації (РБНН) [93], яка відрізняється від БНН більш

повними  можливостями  опису  складних  мовних  конструкцій.

Формальний опис мови специфікацій FORTU-F за допомогою РБНН виглядає

наступним чином.

2.3.1 Основні символи мови

буква = “A”| “B” | “C” | “D” | “E” | “F” | “G” | “H” | “I” | “J” | “K” | “L” | “M”

| “N” | “O” | “P” | “Q” | “R” | “S” | “T” | “U” | “V” | “W” | “X” | “Y” | “Z” | “a” | “b” |

“c” | “d” | “e” | “f” | “g” | “h” | “i” | “j” | “k” | “l” | “m” | “n” | “o” | “p” | “q” | “r” | “s” |

“t” | “u” | “v” | “w” | “x” | “y” | “z” | “_”

цифра = “0” | “1” | “2” | “3” | “4” | “5” | “6” | “7” | “8” | “9”

знак = “-” | “+”

розділювач  =  “+”  |  “-”  |  “*”  |  “/”  |  “^”  |  “(“  |  “)”  |  “,”  |  “=” |

зарезервоване_слово
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зарезервоване_слово = “abs” | “acos” | “and” | “argument” |  “asin” | “atan” |

“atan2” | “begin” | “cone” | “cos” | “cosh” | “cylinder” |  “ellipsoid” | “end” | “exp” |

“not”  |  “object”  |  “or” |  “cuboid”  |  “plane”  |  “result”  |  “function”  |  “sin”  |  “sinh” |

“sphere” | “tan” | “tanh” | “variable”

ідентифікатор = буква { буква | цифра }

число_без_знака = ціле_без_знака | дійсне_без_знака

число_зі_знаком = [знак] число_без_знака

ціле_без_знака = послідовність_цифр

 послідовність_цифр = цифра {цифра}

дійсне_без_знака  =  ціле_без_знака  “.”  дробова_частина  [“Е”

порядок] | ціле_без_знака [“Е” порядок]

дробова_частина = послідовність_цифр

порядок = ціле_зі_знаком

ціле_зі_знаком = [знак] ціле_без_знака

коментар = “!” [ASCII_послідовність]

ASCII_послідовність  =  порожньо |  ASCII_символ  |

ASCII_послідовність ASCII_символ

порожньо = 

Тут термін “ідентифікатор” позначає різні назви, які використовуються в

конструкціях мови FORTU-F. Імена ідентифікаторів можуть бути довільними за

винятком того, що не допускається збіг імен ідентифікаторів з зарезервованими

словами  мови.  Сенс  більшості  зарезервованих  слів  буде  пояснений  нижче.

Поняття “ASCII_символ” формально не описується (в термінах РБНН), під ним

розуміється будь-який з 256 стандартних символів таблиці ASCII [72].
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2.3.2 Типи даних та правила їх утворення

Мова  специфікацій  FORTU-F  оперує  двома  типами  даних:  числами

(variable)  і  функціями  (function).  Іншими  словами,  всі  типи  даних  мови  є

формулами  (число  або  константа  –  найпростіший  вид  формули).  Числа  в

FORTU-F бувають двох типів:  цілі  і  дійсні  з  плаваючою комою. Розрядність

зберігання  чисел  визначається  поточною  комп’ютерної  платформою,  в  якій

реалізований  транслятор  мови  FORTU-F.  Функціональний  тип  даних

призначений для зберігання формульних виразів, значення яких визначаються в

залежності  від  їх  аргументів,  які  в  свою  чергу  є  числами  або  функціями

(argument, variable або function). За допомогою РБНН формально тип даних в

мові FORTU-F визначається наступним чином.

тип_даних = числовий_тип_даних | функціональний_тип_даних

числовий_тип_даних = число_без_знака | число_зі_знаком

функціональний_тип_даних = вираз

Поняття  виразу  буде  розглянуто  нижче.  Перетворення  типів  в  мові

FORTU-F здійснюється за наступним правилом: в арифметичних виразах, що

містять  операнди різних  типів,  відбувається  їх  автоматичне  перетворення  до

найбільш старшому типу. Старшинство типів визначається так (знизу-вгору):

ціле  число  –  дійсне  число  –  функція.  Змінні  в  FORTU-F  описуються

(декларуються) наступним чином.

опис_змінних = тип список_ змінних

тип = “argument” | “variable” | “function”

список_змінних = опис_змінної | список_змінних “,” опис_змінної

опис_змінної = змінна [“=” вираз]

змінна = ідентифікатор
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Тип даних “argument” призначений для декларації координатних змінних

(значення яких при обчисленнях розглядаються як координати)  і  розмірності

геометричній моделі. Наприклад, вираз мови

ARGUMENT x, y

задає  назви  координатних  змінних  і  розмірність  геометричного  об’єкта  (в

даному випадку – двомірну). Також слід зазначити, що первісна ініціалізація

змінних типу “argument” сенсу не має, тому при реалізації транслятора мови

FORTU-F вираз виду

ARGUMENT x = 0, y = 1, z = 3 

повинен або генерувати повідомлення про помилку, або ігнорувати значення 0,

1 і 3.

Тип  даних  “variable”  призначений  для  декларації  числових  змінних.

Наприклад, вираз

VARIABLE a = 1.005, b = 2.3, PI = 3.14159, PI_2 = PI/2, R = sin(PI)*0.5

оголошує шість числових констант (a, b, PI, PI_2, R) і ініціалізує їх початковими

значеннями (1.005, 2.3, 3.14159, 3.14159/2 і sin (3.14159)*0.5 відповідно).

Тип даних “function” призначений для об’яви змінних, значення яких є

функціями,  що описують  математичні  моделі  геометричних  об’єктів  (в  тому

числі R-функції). Наприклад, вираз

FUNCTION sphere = R - x^2 - y^2 - z^2 

декларує  функцію,  яка  описує  рівняння  сфери  радіусу  R  з  центром  на

початку координат.
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2.3.3 Вирази в мові FORTU-F

Поняття виразу в мові FORTU-F є центральним, так як з його допомогою

описується математична модель ГО. Формально його можна записати так.

вираз = булевий_вираз

булевий_вираз  =  арифметичний_вираз  знак_булевої_операції

арифметичний_вираз

арифметичний_вираз  =  константа  |  змінна  |  виклик_функції  |

арифметичний_вираз знак_арифметичної_операції арифметичний_вираз

константа = число_зі_знаком

змінна = ідентифікатор

виклик_функції = ідентифікатор_функції “(“ [список_параметрів] “)”

ідентифікатор_функції = ідентифікатор

список_параметрів = параметр { “,” параметр}

параметр = арифметичний_вираз | ідентифікатор

знак_арифметичної_операції = “+” | “-” | “*” | “/” | “^”

знак_булевої_операції = “and” | “or” | “not”

Вирази  в  мові  FORTU-F  призначені  для  опису  формул,  які  задають

математичну  модель  геометричного  об’єкта,  що  конструюється.  Наприклад,

вираз (предикатну формулу), що аналітично описує об’єднання прямокутного

паралелепіпеда довжиною, шириною і висотою a , b  та c  відповідно, і сфери

радіуса R  з центром в точці (x0, y0, z0) , можна записати в такий спосіб: (R - (x -

x0)^2 - (y - y0)^2 - (z - z0)^2) or ((a - x^2) and (b - y^2) and (c - z ^ 2)) (рис. 2.5).
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Рисунок 2.5 – Область, утворена об’єднанням сфери і

прямокутного паралелепіпеда

2.3.4 Структура опису моделі

Структуру  опису  моделі  геометричного  об’єкта  на  мові  специфікації

FORTU-F можна формально представити таким чином.

FORTU-F_специфікація = блок {блок}

Блок  =  “object”  ім’я_об’єкта  [“(“  [список_параметрів]  “)”]  “begin”

декларативна_частина командна_частина результуюча_частина “end”

ім’я_об’єкта = ідентифікатор

декларативна_частина = опис_змінних {опис_змінних}

командна_частина = {оператор_присвоювання}

оператор_присвоювання = ідентифікатор “=” вираз

результуюча_частина = ім’я_об’єкта “=” вираз
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З  наведеного  опису  випливає,  що  геометричний  об’єкт  задається  за

допомогою секції “object”, яка складається з трьох частин:

а) блоку  декларацій  –  опису  використовуваних  змінних  (в  тому  числі

координатних) і функцій (цей блок може бути відсутнім);

б) блоку інструкцій, що містять визначення всіх раніше задекларованих

змінних (цей блок може бути відсутнім);

в) результуючого  блоку,  що  задає  підсумкову  формулу,  яка  реалізує

математичну модель геометричного об’єкта.

Слід зазначити, що перший блок повинен містити мінімум один елемент –

секцію “argument”,  що визначає ідентифікатори координат, якщо геометрична

область описується в явному вигляді з використанням, наприклад, R-функцій. У

разі  ж,  коли  використовуються  вбудовані  геометричні  примітиви  (будуть

описані нижче) або ж раніше описані ГО, перший блок може бути порожнім.

Другий  блок  може  бути  відсутнім  якщо  всі  необхідні  вирази  задані  при

початковій  ініціалізації  змінних  або  в  результуючому  виразі.  Третій  блок,

представлений  єдиним  оператором  присвоювання,  що  визначає  підсумковий

вираз моделі ГО, є обов’язковим.

Отже,  математична  модель  геометричного  об’єкта,  яку  описано  за

допомогою мови специфікації  FORTU-F, по суті,  є  непорожньою сукупністю

модулів ( “object”), кожен з яких містить опис деякої геометричної фігури (або її

частини). Важливо відзначити, що опис модуля є параметричним, ото при його

декларації  є  можливість  завдання  параметрів,  які  дозволяють  забезпечити

масовість  використання  об’єкта  в  подальшому.  Наприклад,  опис

параметричного об’єкта “сфера”, центр і радіус якої задані як параметри, може

виглядати так.

OBJECT _sphere_(x0, y0, z0, R)

BEGIN

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

END

Тут в імені об’єкта використовуються символи підкреслення, так як, як

вже зазначалося вище, не допускається використання імен ідентифікаторів, які

збігаються  з  зарезервованими  словами  мови  (sphere  –  назва  вбудованої  в

FORTU-F функції).

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

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

Наприклад, об’єднання двох сфер (рис. 2.6) може бути описано як їх композиція

наступним чином (з урахуванням раніше наведеного прикладу).

OBJECT result

BEGIN

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

END

Рисунок 2.6 – Приклад композиції геометричних об’єктів
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2.3.5 Вбудовані функції

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

математичних  і  таких,  що  реалізують  стандартні  геометричні  примітиви.

Синтаксис  і  семантика  вбудованих  математичних  функцій  наведені  в

таблиці 2.1.

Таблиця 2.1 – Вбудовані елементарні математичні функції

№ Функція Опис

1 abs(x) Абсолютне значення аргументу x

2 acos(x) Арккосинус

3 asin(x) Арксинус 

4 atan(x) Арктангенс

5 atan2(x, y) Арктангенс y/x, який виражено в радіанах

6 cos(x) Косинус

7 cosh(x) Косинус гіперболічний

8 exp(x) Експонента

9 sin(x) Синус

10 sinh(x) Синус гіперболічний

11 tan(x) Тангенс

12 tanh(x) Тангенс гіперболічний

Синтаксис  і  семантика  вбудованих  функцій,  що  реалізують  стандартні

геометричні примітиви, такі, наприклад, як усічений конус, циліндр, еліпсоїд,

прямокутний  паралелепіпед,  площину  тощо  наведені  в  таблиці  2.2.  Слід

зазначити,  що всі  ці  геометричні  фігури можна описати із  застосуванням R-

функцій,  але  застосування  явного  їх  опису  з  одного  боку  спрощує  вид

специфікації  моделі  на  мові  FORTU-F, а  з  іншого (як  буде  показано  далі)  –

підвищує швидкість роботи алгоритму дискретизації.
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Таблиця 2.2 – Вбудовані у FORTU-F геометричні примітиви

№ Функція Опис

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

проходить  через  точку  (x0,  y0,  z0)  і  має

радіус R0, а верхня  – через точку (x1,  y1,

z1) і має радіус R1.

2 cylinder(x0,y0,z0,x1,y1,z1,R) Циліндр радіуса R, основи якого проходять

через точки (x0, y0, z0) і (x1, y1, z1).

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

величинами півосей a, b, і c.

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

ортогональними  осям  координат,  верхній

лівий кут якого розташований в точці (x0,

y0, z0), а нижній правий  – в точці (x1, y1,

z1).

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

(x0,y0,z0).

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

z0), і вектором нормалі (nx, ny, nz).

2.3.6 Доведення повноти і несуперечності мови

Теорема  2.1.  Мова  специфікації  FORTU-F  є  алгоритмічно  повною

(повною за Тьюрінгом).

Доведення.  Відповідно  до  теорії  обчислюваності  формальна  знакова

система називається алгоритмічно повною (або повною за Тьюрінгом), якщо з її

допомогою можна реалізувати будь-яку обчислювану функцію [9, 125].
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Розглянемо  обчислювану  функцію  виду,  f :ℝ→ℝ  де  ℝ  –  множина

дійсних  чисел.  Покажемо,  що  будь-яка  функція,  описана  на  мові  FORTU-F

переводить  множину  дійсних  чисел  в  множину  дійсних  чисел.  Дійсно,  для

реалізації довільного арифметичного виразу досить вбудованих в мову FORTU-

F стандартних математичних операцій. Відповідно до свого синтаксису FORTU-

F оперує формулами, операндами яких є інші формули або дійсні числа. У разі,

якщо формула FORTU-F містить стандартні математичні операції (додавання,

множення,  піднесення  до  степеня  тощо.),  то  очевидно,  що  результатом

застосування  такої  формули  на  множені  дійсних  аргументів  буде  дійсне

значення.  Розглянемо  результат  обчислення  предикатної  формули.  Якщо

формула містить логічні зв’язки OR, AND або NOT, то згідно (2.2) така формула

може  бути  перетворена  в  звичайний  арифметичний  вираз,  якій  не  містить

логічних зв’язок. Результат обчислення такого виразу – дійсне число. Вбудовані

функції,  що описують  геометричні  примітиви,  замінюються  відповідними їм

формулами  аналітичної  геометрії,  які  можуть  бути  обчислені  за  допомогою

комп’ютера і результат обчислення яких – дійсні числа. Отже, згідно з тезою

Черча-Тьюрінга,  будь-яка  функція,  яка  може  бути  обчислена  фізичним

пристроєм, може бути обчислена машиною Тьюрінга [38]. Звідси випливає, що

довільна формула в FORTU-F є обчислюваною. Теорема доведена.

Теорема 2.2. Мова специфікації FORTU-F є несуперечливою.

Доведення. Для доведення несуперечності мови FORTU-F доведемо, що

для  будь-якої  формули  F  цієї  мови  виконується  співвідношення  F≠¬F .

Припустимо протилежне, тобто що існує така формула, для якої F=¬F  або F

і ¬F  є тотожно істинними. Це неможливо, оскыльки відповідно до прийнятого

в  інформатиці  підходу  заперечення  будь-якого  ненульового  арифметичного

виразу  тотожно  дорівнює  “0”  і,  навпаки,  заперечення  висловлення,  що  має

нульове значення, так само дорівнює “1”. Теорема доведена.
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Висновки до розділу 2

Отже,  використання  формального функціонального підходу  є  найбільш

загальним  і  універсальним  засобом  побудови  математичних  моделей

геометричних  об’єктів  довільної  форми.  Для  підвищення  ефективності  та

спрощення  моделювання  складних  геометричних  об’єктів  з  використанням

функціонального  підходу  були  розглянуті  моделі  поширених  на  практиці

конструктивних  елементів  (геометричних  примітивів),  що  дає  можливість

будувати математичні  моделі  складних геометричних об’єктів  як  композицію

вже  існуючих  (у  тому  числі  шаблонів).  Важливою  перевагою  розглянутого

функціонального  підходу  до  побудови  математичних  моделей  геометричних

об’єктів є  можливість створення бібліотеки типових геометричних фігур,  які

можна повторно використовувати в процесі побудови моделей нових об’єктів

довільної складності.

Описано найбільш поширені операції конструювання моделей плоских і

просторових  геометричних  об’єктів,  до  числа  яких  належать:  зсув,  поворот,

копіювання, поступальний рух, а також різні типи симетрії.

Для формалізації опису математичних моделей геометричних об’єктів з

використанням  функціонального  підходу  запропоновано  проблемно-

орієнтовану  мову  специфікацій  FORTU-F,  яка  дозволяє  однозначно

представляти і формально описувати функціональні математичні моделі дво- і

тривимірних геометричних об’єктів довільної форми у вигляді,  зручному для

подальшої автоматичної обробки за допомогою комп’ютера. Наведено приклади

опису  моделей  геометричних  об’єктів  на  даній  мові.  Доведено  повноту  і

несуперечливість FORTU-F.

Основні  наукові  і  практичні  результати  даного  розділу  опубліковано  в

роботах [42, 3, 17, 68, 67].
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3 АЛГОРИТМІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ДИСКРЕТНИХ МАТЕМАТИЧНИХ

МОДЕЛЕЙ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

3.1 Постановка задачі побудови дискретної моделі геометричного 

об’єкта

Математична  модель  ГО,  описана  за  допомогою  аналітичних

співвідношень,  задає  об’єкт  як  деяку  множину  точок,  координати  яких

задовольняють заданим формулам.  Практичне застосування такої  моделі  для,

наприклад, візуалізації об’єкта або виконання розрахунків за допомогою МСЕ

призводить  до  необхідності  переходу  від  аналітично  заданої  моделі  ГО  до

відповідної  їй  дискретної,  побудова  якої,  як  правило,  реалізується  (в  межах

деякої похибки) за допомогою геометричних елементів простої форми, що не

перетинаються.

На практиці для дискретизації найбільш часто використовуються трикутні

(в плоскому випадку) або тетраедральні (в тривимірному просторі) елементи,

оскільки  з  їх  допомогою можна в  межах  заданої  точності  покрити  будь-яку

поверхню або заповнити будь-який об’єм.

Розглянемо  довільний  геометричний  об’єкт,  множина  точок  поверхні

якого  описана  співвідношенням  F (x)=0 ,  де  x  –  довільна  точка  в

тривимірному просторі. Тоді, згідно з теоремою Жордана-Брауена, область Ω

можна формально описати так:

∂Ω={ x : F( x)=0} , (3.1)

де ∂Ω – межа (поверхня) області Ω  [52].
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Згідно  цій  теоремі,  ГО,  формально  описаний  за  допомогою

співвідношення  (3.1),  визначається  поверхнею  (поверхнями),  що  розбиває

простір на два підпростори – внутрішній і зовнішній. При цьому:

− тільки одна з поверхонь, які  формують границю ГО є зовнішньою,

крім того внутрішні поверхні цілком розташовані всередині зовнішньої;

− кожна поверхня є орієнтованою і замкнутою;

− самоперетин і перетин з іншими поверхнями не допускаються;

− внутрішньому півпростору відповідає область, для якої справедливе

співвідношення  F (x)>0 ,  і,  навпаки,  зовнішньому  напівпростіру  відповідає

область, для якої F (x)<0  (згідно з теорією R-функцій [54]).

Отже, модель геометричного об’єкта повинна якимось чином описувати

його границю і внутрішній об’єм. Отже, дискретна скінченно-елементна модель

ГО  M (Ω)  може  бути  представлена  у  вигляді  сукупності  трьох  непустих

множин:

а) опорних точок (вузлів) Pn ;

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

що покривають всю поверхню ГО і не перетинаються;

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

(наприклад,  симплексів),  що  займають  весь  об’єм  (площу)  ГО  і  не

перетинаються.

Множину опорних точок можна формально представити таким чином:  

Pn={ p0 , p1 ,... , pn−1} , pi∈E3 , pi∈Ω , i∈V={v 0 , v1 ,... , v n−1} , де n  – кількість

вузлів, E3  – тривимірний евклідів простір,  V  – множина невід’ємних цілих

чисел  –  індексів  вузлів  (в  загальному  випадку  індекси  вузлів  збігаються  з

відповідними  натуральними  цілими  числами  і  нулем,  але  при  практичній

реалізації дискретизації можуть бути випадки так званих “висячих вузлів”).

Множина  граничних  елементів  може  бути  записана  таким  чином:

Gl(Pn)={ g0 , g1 ,... , gl−1 } , , де l  – кількість ГЕ, що апроксимують поверхню ГО,
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gi=(i0 , i1 , ... ,ik−1) , i j∈V  — набір номерів вершин, які утворюють поточний ГЕ,

k  – розмірність ГЕ (наприклад, для відрізка – 2, трикутника – 3 тощо), причому

множина ГЕ наближено із заданою точністю покриває всю поверхню вихідного

ГО, тобто U
i

gi≈∂Ω .

Множина  скінченних  елементів  формально  описується  так:

Tm (Pn)={t 0 , t1 ,... , t m−1 } , де m  – кількість СЕ, що заповнюють площу або об’єм

ГО,  ti=(i0 , i1 , ... ,i p−1) , i j∈V  – набір номерів вершин, що утворюють поточний

СЕ, p  – розмірність СЕ (наприклад, для трикутника – 3, тетраедра – 4 і т. д.),

причому множина СЕ наближено з заданою точністю займає весь об’єм (площу)

вихідного ГО, тобто U
i

t i≈Ω .

Отже,  дискретну  скінченно-елементну  модель  геометричного  об’єкта

можна описати так:

M (Ω)=(Pn ,Gl(Pn) ,T m(Pn)) , (3.2)

де n  – кількість вузлів;

l  – кількість граничних елементів;

m  – кількість скінченних елементів.

Очевидно,  що  для  переходу  від  Ω  до  M (Ω)  потрібно  розробити

алгоритм, який реалізує наступні етапи:

а) побудову каркасної моделі ГО по заданому функціональному опису

(предикатній формулі), що представляє собою набір опорних точок на поверхні

об’єкту;

б) дискретизацію  поверхні  (границі)  об’єкта  на  граничні  елементи

заданого типу;

в) дискретизацію  об’єму  (площі)  об’єкта  на  скінченні  елементи

заданого типу;

г) оптимізацію дискретної скінченно-елементної моделі (рис. 3.1).
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Отже,  для  автоматизації  побудови  скінченно-елементної  дискретної

моделі  (3.2) геометричного об’єкта (3.1)  потрібно побудувати алгоритм, який

одержує на вході функціональний опис об’єкта і формує на виході формальний

опис дискретної моделі:

α=α3(α2(α1(T (F(x))))) , (3.3)

де  T (F(x))  –  формальний  опис  математичної  моделі  геометричного

об’єкта мовою специфікацій FORTU-F;

α1   – алгоритм трансляції специфікацій у внутрішній байт-код;

α2   –  алгоритм  побудови  множини  вузлів  на  поверхні  об’єкта  по

співвідношенням, описаним в специфікації FORTU-F;

Рисунок 3.1 – Етапи побудови дискретної моделі геометричного об’єкта

Вихідний
геометричний об’єкт

Математична модель

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

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

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

FORTU-F спеціфікація

Каркасна модельДискретна модель

α

x2

a2+
y2

b2 −
z2

c2=0∧

z−z0=0∧ z−z1=0
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α3  – алгоритм побудови підсумкової  дискретної  моделі  по попередньо

отриманому каркасному представленню об’єкта.

Очевидно,  розробка  і  практична  реалізація  алгоритмів  α1 , α2, α3

призведе до досягнення цілей, поставлених в даній дисертаційній роботі.

3.2 Алгоритми автоматичної трансляції FORTU-F

Під трансляцією розуміється процес перекладу програми,  написаної на

одній мові, в програму на іншій [10]. Відповідно, транслятор – це програма, яка

призначена для автоматичного перекладу тексту програми, написаної на одній

формальній  (наприклад,  алгоритмічній)  мові,  в  програму  на  іншій  мові,  яка

еквівалентна в певному сенсі вихідній  [10]. У теорії виділяють два основних

типи трансляторів: інтерпретатори і компілятори [5, 10]. Інтерпретатор рядок за

рядком зчитує  вихідний текст  програми,  здійснює його переклад в машинну

мову і тут же виконує. Компілятор, на відміну від інтерпретатора, перетворює

всю вихідну програму на деякій алгоритмічній мові в програму на іншій мові

(зазвичай в машинний код). Якість трансляції при використанні компілятора, як

правило,  вище,  ніж  при  інтерпретації,  оскільки  компіляція  може  при

необхідності здійснюватися в декілька етапів (проходів) для підвищення якості

перекладу, може використовуватися оптимізація і т. п. [10].

Оскільки  FORTU-F  не  є  алгоритмічною  мовою  в  прямому  сенсі,  а  є

формальною  мовою  опису  математичної  моделі  геометричної  області,  то  її

інтерпретація,  тобто  покрокове  виконання,  неможлива.  Для  автоматизації

використання  цієї  мови  був  розроблений  спеціалізований  транслятор,  що

переводить  вихідний  текст  на  FORTU-F  в  формальний  опис  скінченно-

елементної  моделі  вихідної  геометричної  області  (формат  такого  опису



62

наведено в додатку А) при коректному описі моделі, або ж генерує відповідні

повідомлення про помилки.

Основні  етапи  роботи  транслятора  мови  FORTU-F,  реалізованого  в

процесі написання дисертаційної роботи, наведені на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Етапи роботи транслятора мови

специфікацій FORTU-F

ВИХІДНИЙ ТЕКСТ
на мові специфікацій FORTU-F

Лексичний і синтаксичний аналіз

Трансляція в проміжний
код, що виконується

Побудова каркасної моделі
об’єкта

Побудова скінченно-елементної моделі
об’єкта

ПІДСУМКОВИЙ ОПИС
дискретної моделі геометричного

об’єкта



63

3.2.1 Лексичний і синтаксичний розбір виразів мови

Лексичний  аналізатор  –  спеціальний  модуль  транслятора,  що  виконує

процес сканування і розпізнавання лексем вхідної мови FORTU-F, з подальшою

їх заміною відповідними внутрішніми кодами. У теорії трансляторів лексемами

називаються атомарні структурні одиниці, що утворюють речення формальної

мови, наприклад, ключові слова, константи, ідентифікатори тощо. Верифікація

завдання  структури  пропозиції  FORTU-F  на  етапі  лексичного  аналізу  не

виконується.  Повний  список  лексем  FORTU-F  наведено  в  другому  розділі.

Загальна блок-схема роботи лексичного аналізатора приведена на рис. 3.3.

Рисунок 3.3. – Блок-схема лексичного аналізатора

Початок

Для всіх рядків 
специфікації

Розбити рядок на лексеми

Заповнити таблицю 
ідентифікаторів

Кінець
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Синтаксичний  аналізатор  здійснює  верифікацію  правильності  завдання

мовних конструкцій FORTU-F відповідно до її граматики (яка була описана в

другому  розділі).  Робота  транслятора  може  бути  продовжена  тільки  за

відсутності  синтаксичних  помилок.  При  практичній  реалізації  транслятора

процес  лексичного  і  синтаксичного  аналізу,  як  правило,  реалізується

паралельно.  Блок-схема  лексичного  і  синтаксичного  аналізу  речень  мови

специфікацій FORTU-F наведена на рис. 3.4.

Процес  аналізу  вихідного  тексту  транслятором  мови  FORTU-F

здійснюється рядок за рядком. Як випливає з вищенаведеної блок-схеми, процес

аналізу  чергової  конструкції  мови  FORTU-F  (яка  повинна  займати  окремий

рядок)  починається  з  пропуску  початкових  незначущих  символів  пробілу,

табуляції  або  коментарів.  При  досягненні  кінця  рядка  тип  лексеми

встановлюється в значення “розділювач”,  після чого здійснюється перехід до

аналізу наступного рядка вихідного тексту.

Якщо черговий символ належить до множини “+-*/(),=^”, то тип лексеми

також встановлюється в значення “розділювач”. Якщо ж лексема є цифрою, то

сканер  послідовно  зчитує  всі  наступні  лексеми  до  появи  розділювача  або

символу кінця рядка,  після чого здійснюється перевірка правильності  запису

числа (цілого або дійсного з  плаваючою точкою).  У разі  успіху тип лексеми

встановлюється  в  значення  “число”,  інакше  генерується  повідомлення  про

синтаксичну помилку.

Якщо чергова лексема є буквою, то також відбувається зчитування всіх

лексем  до  найближчого  символу  розділювача  або  кінця  рядка.  Після  чого

виконується аналіз отриманого ідентифікатора на предмет його відповідності

одному з зарезервованих слів мови.
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Рисунок 3.4 – Блок-схема лексичного і синтаксичного аналізу
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На  початку  виконується  пошук  зчитаного  ідентифікатора  в  таблиці

команд  (операторів)  мови  FORTU-F.  Якщо  знайдено  збіг,  то  тип  лексеми

встановлюється  в  значення  “команда”.  Якщо  знайдено  збіг  в  таблиці

стандартних функцій, то тип лексеми встановлюється в значення “функція”. В

іншому випадку передбачається, що отримано ім’я змінної. У цьому випадку

здійснюється  перевірка  на  правильність  написання  імені  змінної  згідно

синтаксису FORTU-F і тип лексеми встановлюється в значення “змінна”. Якщо

ж не обрано не один з вищенаведених варіантів, генерується повідомлення про

синтаксичну помилку.

В  процесі  лексичного  і  синтаксичного  аналізу  виконується  також

побудова  дерева  граматичного  розбору  для  всіх  трансльованих  виразів.

Об’єктно-орієнтована  діаграма  класу, що  реалізує  лексичний  і  синтаксичний

аналіз конструкцій мови FORTU-F наведена в додатку Б.

3.2.2 Обробка лексем вхідної мови

Як вже зазначалося у другому розділі, математична модель ГО формально

задається  мовою  FORTU-F  у  вигляді  функціонального  виразу,  що  описує

поверхню  геометричній  області  довільної  форми.  Транслятор  вхідної  мови

специфікацій  FORTU-F  здійснює  побудову  коду,  що  виконується,  програми

створення  каркасної  моделі  вихідного  ГО  шляхом  зчитування  всіх  лексем

вихідного тексту на мові FORTU-F. В процесі обробки лексем здійснюється їх

трансляція в проміжний код, який реалізує обробку кожної мовної конструкції

(оператора або функції). Об’єктно-орієнтована діаграма відповідного класу, що

реалізує  побудову  дерева  розбору  функціональних  виразів  мови  FORTU-F,

наведена  в  додатку Б  і  буде детально описана нижче.  Блок-схема алгоритму

роботи даного модуля транслятора приведена на рис. 3.5.
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Згідно синтаксису мови FORTU-F кожен оператор повинен міститися в

окремому  рядку  вихідного  тексту.  Сканер  послідовно  зчитує  всі  рядки

вихідного тексту і  виконує їх лексико-синтаксичний аналіз. У разі,  якщо тип

поточної лексеми – “команда”, то робиться спроба обробити відповідну команду

(оператор) мови FORTU-F. Якщо тип лексеми “змінна”, то робиться висновок

Рисунок 3.5 – Блок-схема алгоритму обробки лексем вхідної мови
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про те, що поточним є оператор присвоювання виду “ідентифікатор = вираз”.

Після  чого  робиться  спроба  його  обробки.  В  іншому  випадку  генерується

повідомлення про помилку.

Загальна  блок-схема  обробки лексем-операторів  приведена  на  рис.  3.6.

Основною  ідеєю  такої  обробки  є  зчитування  ключового  слова,  яке  задає

оператор,  і  генерація  програмного  байт-коду,  що  реалізує  його  обробку.  У

більшості  випадків  –  це  заповнення  відповідних  таблиць  змінних  і  обробка

виразів, що ініціюють їх (при необхідності).

Блок-схема  обробки  оператора  присвоювання  транслятором  FORTU-F

представлена на рис. 3.7.

Отже, алгоритм обробки конкретної лексеми мови специфікацій FORTU-F

зводиться до лексичному і синтаксичному аналізу вихідного тексту програми, і

в разі відсутності помилок – до здійснення підстановок: для чергової лексеми

вибирається відповідний елемент дерева універсального виразу і заноситься у

внутрішню таблицю проміжного коду.

3.2.3 Побудова дерева синтаксичного розбору

Як  вже  зазначалося,  процес  розбору  вихідного  тексту  на  мові

специфікацій  FORTU-F  складається  з  двох  основних  етапів:  лексичного  і

синтаксичного аналізу (хоча,  при практичній реалізації трансляторів ці  етапи

часто  прийнято  об’єднувати)  [26].  При  лексичному  і  синтаксичному  розборі

(який  часто  неформально  називається  парсінгом  [5])  вихідний  текст

перетворюється  в  структуру  даних  –  дерево,  що  зберігає  інформацію  про

синтаксичну  структуру  вхідної  послідовності  (формулу)  й  зручну  для

подальшої  обробки.  Найбільш  часто  при  практичній  реалізації  транслятора

будуються так звані абстрактні синтаксичні дерева (AST) (рис. 3.8).
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Рисунок 3.6 – Блок-схема алгоритму обробки лексем вхідної мови
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Як видно з рис. 3.8 вузлами AST є оператори або операції вхідної мови, з

приєднаними  до  них  аргументами,  і  які,  в  свою  чергу,  також можуть  бути

складовими вузлами (AST – в цьому сенсі є рекурсивним).

Транслятор  FORTU-F  реалізує  низхідний  рекурсивний  розбір  мовних

конструкцій  (формул)  мови  [5,  10,  26]. Розбір  починається  з  підсумкового

виразу,  що  задається  ім’ям  об’єкта.  На  рис.  3.9 показано  приклад  розбору

арифметичного виразу  _sphere_  =  R^2  -  (x  -  x0)^2  -  (y  -  y0)^2  -  (z  -  z0)^2,

реалізованого з використанням низхідного рекурсивного розбору.

Рисунок 3.7 – Блок-схема алгоритму обробки оператора присвоювання
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Розбір цього виразу, що описує сферу, починається з початкового правила.

У нашому прикладі це правило _sphere_, яке збігається з ім’ям об’єкта і задає

формулу,  що  реалізує  математичну  модель  поверхні  ГО.  При  низхідному

розборі застосування правил можна формалізувати у вигляді виклику функцій,

що розбирають частину вхідного рядка, який відповідає шаблону, описаному в

правилі  мови.  Кожне  правило  застосовується  до  ще  необробленої  частини

вхідного  рядка,  причому  вони  можуть  застосовуватися  рекурсивно.  В  кінці

розбору повинен виявитися розібраним весь рядок (в іншому випадку має бути

Рисунок 3.8 – Приклад побудови дерева розбору виразу (AST)
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згенеровано  повідомлення  про  помилку).  Найбільш  загальним  випадком

низхідного розбору є так званий низхідний розбір з поверненнями.

На рис.  3.9 за допомогою прямокутників зображені звернення до правил

граматики  мови  специфікацій  FORTU-F.  Тобто  прямокутники  показують  ті

частини вхідного рядка, які розбираються відповідними їм правилами. Отже, на

рис.  3.9 фактично  зображений  стек  викликів  функцій,  що  реалізують

обчислення  за  заданою  вхідною  мовою  формулою.  Легко  бачити,  що

горизонтальним  прямокутникам  відповідають  моменти  виклику  функцій,  що

обробляють різні  правила мови, а по вертикалі – вкладені виклики. Порядок

застосування правил граматики для розбору вхідного рядка вихідного тексту

відображається  деревом  розбору. На  рис.  3.10 наведено  дерево  розбору, що

відповідає стеку виклику функцій, зображеному на рис. 3.9.

Отже,  алгоритм  складається  з  наступних  етапів:  лексичний  і

синтаксичний  аналіз  вихідного  тексту  опису  моделі  ГО  мовою  FORTU-F;

обробка вхідних лексем і,  нарешті,  побудова дерева синтаксичного розбору з

поданням вихідної програми у вигляді внутрішнього байт-коду.

Об’єктно-орієнтована  діаграма  класу,  що  реалізує  побудову  дерева

розбору функціональних виразів мови FORTU-F, наведена в додатку Б.

3.3 Автоматизація  побудови  каркасної  моделі  геометричного

об’єкта

Скінченно-елементне представлення геометричної області (3.1), наведене

у  вигляді  (3.2),  передбачає  наявність  множини вузлів  –  вершин  граничних  і

скінченних елементів, а також самих множин граничних і скінченних елементів.
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Для побудови алгоритму α  (співвідношення (3.3)) необхідно реалізувати

наступну  послідовність  операцій:  а) побудову  опорної  множини  вузлів  на

поверхні  вихідної  геометричної  області;  б) дискретизацію  межі  (поверхні)

області  на  множину  граничних  елементів  заданого  типу;  в) дискретизацію

площі  (об’єму)  вихідної  області  на  множину  скінченних  елементів  заданого

типу;  г) оптимізацію  сітки;  д) виведення  отриманого  розбиття  в  заданому

форматі (рис. 3.11).

Рисунок 3.10 – Дерево розбору формули, яка описує сферу
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3.3.1 Алгоритм побудови опорної  множини точок для явно заданих

геометричних областей

Процес  побудови  множини  опорних  точок  на  поверхні  явно  заданих

геометричних  об’єктів  можна  розбити  на  два  етапи:  а) побудова  множини

опорних точок для кожного геометричного примітиву, який бере участь в описі

ГО; б) вилучення з отриманого масиву вузлів тих з них, координати яких не

задовольняють предикатній формулі, що описує всю вихідну область.

Розглянемо  алгоритми  побудови  опорного  набору  точок  на  поверхні

реалізованих в мові специфікацій FORTU-F базових геометричних примітивів.

1. Усічений конус в мові FORTU-F задається вбудованою функцією такого

вигляду: cone(x0,y0,z0,R0,x1,y1,z1,R1), де (x0,y0,z0) і (x1,y1,z1) – точки, через

які проходять ортогональні центральній осі симетрії конуса січні площини, що

містять основи конуса; R0 і R1 – радіуси основ.

Координати  точок  на  поверхні  такого  конуса  можна  отримати  за

допомогою наступних співвідношень:

Рисунок 3.11 – Порядок побудови дискретної геометричної моделі
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xml=x0+h(x1−x0)+(R0+h(R1−R0))cos(2π l
n

)i1+

+(R0+h(R1−R0))sin(2π l
n

)i2 ,

yml=y 0+h( y1− y0)+(R0+h(R1−R0))cos( 2π l
n

) j1+

+(R0+h(R1−R0))sin (2π l
n

) j2 ,

zml=z0+h( z1−z0)+(R 0+h(R1−R0))cos (2π l
n

)k1+

+(R0+h(R1−R0))sin (2π l
n

)k2 ,

(3.4)

де n2  – кількість вузлів на межі;

h  – крок;

m  – номер шару;

l  – індекс вузла в шарі;

(x0 , y0 , z0)  –  координата  точки,  через  яку  проходить  нижня  основа

конуса;

(x1 , y1 , z1)  –  координата  точки,  через  яку  проходить  верхня  основа

конуса;

n⃗1(i1 , j1 ,k 1)  – вектор нормалі до осі конуса;

n⃗2(i2 , j2 , k2)  – векторний добуток n⃗1  і направляючого вектора осі конуса;

R0  – радіус нижньої основи;

R1  – радіус верхньої основи.

Алгоритм  побудови  опорних  точок  на  поверхні,  що  утворює  усічений

конус можна описати за допомогою псевдокоду [35] наступним чином:

алгоритм ВУЗЛИ_НА_ПОВЕРХНІ_УСІЧЕНОГО_КОНУСА
початок

N = максимальна_кількість_кроків
ПІ = 3.14159
поки m <= N
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початок
поки l <= N
початок

крок = m/N
Xml = X0 + (крок*(X1 - X0)) + 

(((R0 + (R1 - R0)*крок)*cos(2*ПІ*l/N))*i1) + 
(((R0 + (R1 - R0)*крок)*sin(2*ПІ*l/N))*i2)

Yml = Y0 + (крок*(Y1 - Y0)) + 
(((R0 + (R1 - R0)*крок)*cos(2*ПІ*l/N))*j1) + 
(((R0 + (R1 - R0)*крок)*sin(2*ПІ*l/N))*j2)

Zml = Z0 + (крок*(Z1 - Z0)) + 
(((R0 + (R1 - R0)*крок)*cos(2*ПІ*l/N))*k1) + 
(((R0 + (R1 - R0)*крок)*sin(2*ПІ*l/N))*k2)

кінець
кінець

кінець.

Візуалізація  результату  роботи  вищенаведеного  алгоритму  наведена  на

рис. 3.12.

2.  Циліндр  задається  в  мові  FORTU-F  вбудованою  функцією  виду:

cylinder(x0,y0,z0,x1,y1,z1,R), где (x0,y0,z0) и (x1,y1,z1), де (x0,y0,z0) і (x1,y1,z1)

– точки,  через  які  проходять ортогональні центральній осі  симетрії  циліндра

січні площині, що містять основи циліндра; R – радіус циліндра.

Координати  точок  на  поверхні  такого  циліндра  можна  отримати  за

допомогою наступних співвідношень:

xml=x 0+h(x1−x0)+R cos(2π l
n

) i1+R sin(2π l
n

)i2 ,

yml=y0+h( y1− y0)+R cos(2π l
n

) j1+R sin(2π l
n

) j2 ,

zml=z0+h(z1−z0)+R cos (2π l
n

)k 1+R sin (2π l
n

)k2 ,

(3.5)

де n2  – кількість вузлів на границі;

h  – крок;
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m  – номер шару;

l  – індекс вузла в шарі;

(x0 , y0 , z0)  –  координата  точки,  через  яку  проходить  нижня  основа

циліндра;

(x1 , y1 , z1)  –  координата  точки,  через  яку  проходить  верхня  основа

циліндра;

n⃗1(i1 , j1 ,k 1)  – вектор нормалі до осі циліндра;

n⃗2(i2 , j2 , k2)  –  векторний  добуток  n⃗1  і  направляючого  вектора  осі

циліндра;

R  – радіус циліндра.

Рисунок 3.12 – Набір опорних точок на

поверхні усіченого конуса

Алгоритм  побудови  опорних  точок  на  поверхні,  що  утворює  циліндр

можна описати за допомогою псевдокоду наступним чином:

алгоритм ВУЗЛИ_НА_ПОВЕРХНІ_ЦИЛІНДРА
початок

N = максимальна_кількість_кроків
ПІ = 3.14159
поки m <= N
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початок
поки l <= N
початок

крок = m/N
Xml = X0 + (крок*(X1 - X0)) + R*cos(2*ПІ*l/N)*i1 + 

R*sin(2*ПІ*l/N)*i2
Yml = Y0 + (крок*(Y1 - Y0)) + R*cos(2*ПІ*l/N)*i1 + 

R*sin(2*ПІ*l/N)*i2
Zml = Z0 + (крок*(Z1 - Z0)) + 

(((R0 + (R1 - R0)*крок)*cos(2*ПІ*l/N))*k1) + 
(((R0 + (R1 - R0)*крок)*sin(2*ПІ*l/N))*k2)

кінець
кінець

кінець.

Візуалізація  результату  роботи  алгоритму  побудови  множини  опорних

точок на поверхні циліндра приведена на рис. 3.13.

Рисунок 3.13 – Набір опорних точок на

поверхні циліндра

3.  Еліпсоїд  задається  в  мові  специфікацій  FORTU-F  функцією  виду:

ellipsoid(x0,y0,z0,a,b,c), де (x0,y0,z0) – координати центру; a, b і c – величини

піввісей.

Координати  точок  на  поверхні  такого  циліндра  можна  отримати  за

допомогою наступних співвідношень:
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xml=x0+asin ( π
n
) ,

yml=y0+b cos( π
n
)sin (2π l

n
) ,

zml= z0+c cos( π
n
)cos(2π l

n
) ,

(3.6)

де n2  – кількість вузлів на границі;

m  – номер шару;

l  – індекс вузла в шарі;

(x0 , y0 , z0)  – координата центра еліпсоїда;

a , b  і c  – півісі еліпсоїда.

Алгоритм побудови опорних точок на поверхні еліпсоїда можна описати

за допомогою псевдокоду наступним чином:

алгоритм ВУЗЛИ_НА_ПОВЕРХНІ_ЕЛІПСОЇДА
початок

N = максимальна_кількість_кроків
ПІ = 3.14159

поки m <= N
початок

поки l <= N
початок

Xml = X0 + A*sin(ПІ/N)
Yml = Y0 + B*cos(ПІ/N)*sin(2*ПІ*l/N)
Zml = Z0 + C*cos(ПІ/N)*cos(2*ПІ*l/N)

кінець
кінець

кінець.

Візуалізація  результату  роботи  алгоритму  побудови  множини  опорних

точок на поверхні еліпсоїда наведена на рис. 3.14.
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Рисунок 3.14 – Набір опорних

вузлів на поверхні еліпсоїда

4.  Прямокутний  паралелепіпед  з  гранями,  ортогональними  осям

координат,  задається  в  мові  специфікацій  FORTU-F  вбудованою  функцією

cuboid(x0,y0,z0,x1,y1,z1),  верхній  лівий  кут  якого  розташований  в  точці

(x0,y0,z0) , а нижній правий – в (x1,y1,z1).

Алгоритм  побудови  опорних  точок  на  поверхні  паралелепіпеда  можна

описати за допомогою псевдокоду наступним чином (для, наприклад, заданої

грані z= z0 ):

алгоритм ВУЗЛИ_НА_ПОВЕРХНІ_КУБОЇДА
початок

N = максимальна_кількість_кроків
Hx = (X1 - X0)/N
Hy = (Y1 - Y0)/N
Hz = H0
поки i <= N
початок

поки j <= N
початок

Xijk = X0 + i*Hx
Yml = Y0 + j*Hy
Zml = Z0
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кінець
кінець

кінець.

Візуалізація  результату  роботи  алгоритму  побудови  множини  опорних

точок на поверхні прямокутного паралелепіпеда наведена на рис. 3.15.

5.  Сфера  задається  в  FORTU-F  вбудованою  функцією  виду:

sphere(x0,y0,z0,R), де (x0,y0,z0) – координати центру сфери; R – її радіус.

Координати  точок  на  поверхні  сфери  можна  отримати  за  допомогою

наступних співвідношень:

xml=x0+R cos ( π
n
)sin (2π l

n
) ,

yml=y0+R cos ( π
n
)cos (2π l

n
) ,

zml=z0+R sin( π
n
) ,

(3.7)

де n2  – кількість вузлів на границі;

m  – номер шару;

l  – індекс вузла в шарі;

(x0 , y0 , z0)  – координата центра сфери;

R  – радіус сфери.

Рисунок 3.15 – Множина опорних точок

на поверхні прямокутного

паралелепіпеда
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Алгоритм побудови опорних точок на поверхні сфери можна описати за

допомогою псевдокоду наступним чином:

алгоритм ВУЗЛИ_НА_ПОВЕРХНІ_СФЕРИ
початок

N = максимальна_кількість_кроків
ПІ = 3.14159
поки m <= N
початок

поки l <= N
початок

Xml = X0 + R*sin(ПІ/N)*cos(2*ПІ*l/N)
Yml = Y0 + R*cos(ПІ/N)*cos(2*ПІ*l/N)
Zml = Z0 + R*sin(ПІ/N)

кінець
кінець

кінець.

Зображення  множини  опорних  точок  на  поверхні  сфери  наведено  на

рис. 3.16.

Рисунок 3.16 – Множина опорних

точок на поверхні сфери

6. Площина в мові FORTU-F може застосовуватися тільки як допоміжний

елемент для перетину деякої  області,  описаної явно або у вигляді  комбінації
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вбудованих функцій, або ж неявно у вигляді R-функцій. Транслятор FORTU-F в

якості одного з параметрів своєї роботи приймає значення довжини, ширини і

висоти  максимального  куба,  в  якому  повинна  вміститися  всі  геометрична

область, що моделюється. За замовчуванням ці значення дорівнюють 1000 для

кожного з габаритів цього куба (від -500 до +500 за кожним напрямом). При

необхідності,  наприклад,  для  підвищення  швидкодії,  ці  параметри  можна

змінювати.  Отже,  опорні  вузли на  площині  фактично будуються для деякого

прямокутника,  розташованого,  наприклад,  в  площині  xOy ,  після  чого

здійснюється  поворот  у  просторі  відповідно  до  напрямку  вектора  нормалі

площини. При необхідності здійснюється перетворення зсуву.

Матриця повороту навколо осі абсцис на кут α  виглядає так:

M x (α)=(100
0

cosα
sinα

0
−sinα
cosα ) . (3.8)

Матрицю повороту навколо осі  координат на  кут  β  можна записати

так:

M y (β)=( cosβ
0

−sinβ

0
1
0

sinβ
0

cosβ) . (3.9)

Матрицю повороту навколо осі аплікат на кут γ  можна записати так:

M z(γ)=(cosγ
sin γ

0

−sin γ
cos γ

0

0
0
1) . (3.10)

Отже,  множина  опорних  вузлів  для  явно  заданих  геометричних

примітивів  будується  відповідно  до  вищенаведених  співвідношень.  Для
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відкидання вузлів, координати яких не відповідають предикатній формулі (3.1),

яка описує математичну модель геометричної області, здійснюється підстановка

отриманих  координат  опорних  вузлів  в  (3.1).  Вузли,  що  не  відповідають

співвідношенню,  відкидаються.  Після  завершення  цієї  процедури  отримуємо

початкову множина опорних вузлів на поверхні ГО, заданого явно.

Теорема  3.1.  Обчислювальна  складність  алгоритму  побудови  множини

опорних  точок  на  поверхні  явно  заданого  геометричного  об’єкта  становить

O(n2) .

Доведення.  Розглянемо  цикл  формування  множини  опорних  вузлів  на

поверхні геометричного об’єкта, заданого предикатною формулою, що містить

вищеописані  геометричні  примітиви,  з  сталим кроком  h .  На кожній ітерації

цього  циклу  обчислюються  координати  ( xij , yij , zij ) чергового  вузла

поверхневої  сітки  (відповідно  до  формулами  (3.4)-(3.10)).  Тоді  для  побудови

всіх вузлів опорної сітки на поверхні області потрібно   k h2  ( k>0 ,  k=const )

арифметичних операцій, де k  – кількість операцій, необхідних для обчислення

координат чергового вузла (залежить тільки від типу геометричного примітиву,

що є в загальному вигляді  поверхнею другого порядку або площиною). Тоді

можна записати сумарну кількість  операцій  в  такий спосіб:  R(h)=∑
i=1

n

∑
j=1

n

k ,  

де  n  –  кількість кроків по кожному напрямку. Замінивши суми інтегралами

отримаємо  наступну  формулу  оцінки  кількості  операцій:

R(h)=∫
1

n

∫
1

n

k dx dy=k n2 .  Звідси  випливає,  що  обчислювальна  складність

алгоритму  α2  в  разі  явно  заданого геометричного об’єкта  дорівнює  O(n2) .

Теорема доведена.
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3.3.2 Алгоритм побудови опорної множини точок для неявно заданих

геометричних областей

Побудову множини опорних точок  на  поверхні  геометричного об’єкта,

заданого  неявними  математичними  функціями,  можна  зробити  двома

способами, які за аналогією з підходами, що застосовуються в інженерії, можна

назвати кроковим і променевим скануванням (рис. 3.17) [30].

Алгоритми крокового й променевого сканування мають як свої переваги,

так і недоліки. Алгоритм крокового сканування в цілому простіше реалізується

практично, однак точність апроксимації межі в ньому залежить від величини

кроку сітки. При променевому скануванні кут між променями може вибиратися

з міркувань врахування кривизни поверхні ГО (тобто крок променя може бути

адаптивним), але його практична реалізація часто може бути досить складною.

У загальному вигляді отримання набору опорних точок на поверхні ГО,

заданого співвідношенням (3.1), можна описати так:

Рисунок 3.17 – Алгоритми побудови множини опорних точок на границі області:

а) крокове сканування; б) променеве сканування

Функціонально 
описана 
область

Точки 
перетину фонової
сітки й поверхні

а) б)
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∂Ω*={ p : F (p)=0} , (3.11)

де  ∂Ω*  –  каркасна  модель  вихідного  ГО,  який  задано  аналітичним

співвідношенням;

p={ p0 , p1 , ... , pn−1}  – множина опорних вузлів на поверхні об’єкта, таких

що pl=(xi , y j , zk) , f (pl)=0, l=0,n−1 ;

xi=xmin+i⋅hx , i=0,m−1 ;

y j= ymin+ j⋅h y , j=0,q−1 ;

z j=zmin+k⋅hz , k=0,r−1 ;

hx=
xmax−xmin

m
;

h y=
ymax− ymin

q
;

hz=
zmax−zmin

r
;

(xmin , ymin , zmin)  – координати верхнього лівого кута фонової сітки;

(xmax , ymax , zmax)  – координати нижнього правого кута фонової сітки .

Розглянемо  роботу  алгоритму  крокового  сканування  на  прикладі

двовимірної  геометричної  області,  границя  якої  задана  виразом  вигляду

F (x , y)=0 .  ГО  вписується  в  прямокутник,  покритий  регулярною  фоновою

сіткою з заданим кроком по осях координат (в загальному вигляді він може бути

різним). Опорна множина вузлів на межі об’єкта визначається як перетин ліній

фонової  сітки  з  його межею (рис.  3.17).  Використовуючи,  наприклад,  метод

Ньютона  або  метод  дотичних  для  відшукання  коренів  трансцендентного

рівняння,  можна  отримати  набір  опорних  точок,  що  належать  з  заданою

точністю границі ∂Ω  геометричного об’єкта Ω  (рис. 3.18). 

Як  видно з  рис.  3.18 при великому кроці  сітки  або наявності  дрібних

особливостей  на  границі  області  можлива  істотна  втрата  точності  при  її

апроксимації.  Отже, необхідно розробити підходи, що дозволяють підвищити
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точність  знаходження опорних вузлів  на  границі  об’єкта.  Одним з  найбільш

простих і очевидних способів підвищення якості початкового розбиття області є

зменшення  кроку  фонової  сітки.  Однак,  такий  підхід  з  одного  боку  не  дає

гарантії врахування всіх особливостей границі або поверхні ГО, який описано

неявно предикатною формулою, а з іншого боку – він призводить до значного

зростання обчислювальних витрат як на етапі побудови початкового розбиття,

так і при подальшій дискретизації на скінченні елементи заданого типу.

Для пошуку особливих точок границі об’єкта  Ω  можна скористатися

тим міркуванням, що в особливих точках (наприклад, кутах) похідна функції,

яка аналітично описує межу або поверхню, не існує. Однак, пошук таких точок

в  загальному  вигляді  може бути  досить  складним.  Тому  на  практиці  значно

легше  реалізувати  наступний  більш простий  підхід,  який  полягає  в  пошуку

сусідніх  граничних  сегментів,  геометричні  характеристики  яких  (кути  між

якими або їх площі) значно відрізняються один від одного.

У  першому  випадку  необхідно  визначити  ділянки  межі  (поверхні),  де

кути між нормальними векторами до сусідніх сегментів більше деякого наперед

заданого параметра, і скоригувати положення вузлів сітки таким чином, щоб ця

Рисунок 3.18 – Вихідна геометрична область і її попередня дискретизація
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величина  або  більше  не  змінювалася  (рис.  3.19),  або  була  мінімальною

(рис. 3.20).

Рисунок 3.19 – Алгоритм пошуку особливих точок
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Розглянемо  випадок  наявності  гострого  кута  у  геометричної  області

(рис. 3.19).  У  разі,  якщо  особлива  точка  pc  в  наслідок  величини  кроку

фонової сітки (або її структури) не потрапила в множину опорних точок на межі

області,  то  можлива  ситуація  наявності  значної  похибки  при  апроксимації

границі.  Для  усунення  цього  недоліку  необхідно  аналізувати  кути  між

Рисунок 3.20 – Алгоритм оптимізації апроксимації границі області
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нормальними векторами до сусідніх граничних сегментів. Як видно з рис. 3.19

кут між нормалями до  сусідніх  граничних сегментів  n⃗ jk  і  n⃗kl ,  а  також між

нормалями n⃗kl  і  n⃗lm  значно відрізняється від кутів між нормалями n⃗ij  і  n⃗ jk , а

також n⃗lm  и  n⃗mn . Отже, між вузлами   pk  і  pl  потенційно можлива наявність

особливої точки ( pc  – в нашому прикладі).  Для її відшукання (в ідеальному

випадку) або наближення до неї необхідно згустити фонову сітку в околі вузлів 

pk  і  pl . Для цього можна, наприклад, рекурсивно згущувати комірку фонової

сітки, в якій знаходяться вузли  pk  та pl  початкового наближення.

Очевидно,  що  кути  між  відповідними  нормалями  в  процесі  згущення

сітки  для  прикладу,  наведеного  на  рис.  3.19,  не  зміняться.  Але,  в  процесі

додавання  нових  вузлів,  точність  апроксимації  межі  вихідної  геометричної

області в районі особливості істотно підвищиться. Для запобігання зациклення

цього  алгоритму  вводиться  спеціальний  параметр,  що  визначає  кількість

ітерацій (рекурсій) щодо уточнення особливості.  Тут слід зазначити, що така

процедура уточнення положення особливих точок призводить до автоматичного

згущення  сітки  в  районі  потенційних  концентраторів  напружень  (в  задачах

механіки),  що  істотно  підвищує  точність  чисельних  розрахунків  з

використанням сіткових чисельних методів, наприклад МСЕ. Іншим випадком

оптимізації попереднього розбиття межі ГО є додавання нових вузлів в наявне

розбиття  границі  області,  якщо  кут  між  нормалями  до  сусідніх  сегментів

перевищує деяку наперед задану величину. 

Наприклад, якщо кут між нормалями  n⃗ jk  і  n⃗kl  до граничних сегментів

p j pk  і pk pl  (рис. 3.20)  перевищує деяке наперед задане максимальне значення

(наприклад, 300), то між вузлами  pk  і  pl  за рахунок згущення фонової сітки

додається  новий вузол  pn .  Після  вставки  нового вузла  процедура  перевірки

величини кута повторюється.
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Отже, контроль величини максимального кута між нормалями до сусідніх

граничних  сегментів  дозволяє  істотно  підвищити  якість  апроксимації

криволінійних  ділянок  границі  і  також автоматично  згустити  сітку  в  районі

таких  особливостей.  Приклад  роботи  вищеописаного  алгоритму  при  різних

значеннях параметра максимального кута між нормалями наведено на рис. 3.21.

На  ньому  добре  видно,  що  по  мірі  зменшення  значення  параметра

максимального  кута  між  нормалями  відбувається  істотне  поліпшення  якості

граничної сітки.

а) б)

в) г)

Рисунок 3.21 – Результат роботи алгоритму оптимізації апроксимації границі:

а) вихідний об’єкт; б) – г) етапи роботи алгоритму при різних значеннях

максимального кута між сусідніми нормалями
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Як уже зазначалося, ще однією потенційною ділянкою можливої втрати

точності при апроксимації границі (поверхні) геометричного об’єкта є зона, де

довжина (площа) сусідніх граничних сегментів значно відрізняється одна від

одної (більше наперед заданого параметра). В цьому випадку відбувається поділ

комірки  регулярної  сітки  навпіл  доти,  поки  різниця  між  геометричними

характеристиками сусідніх граничних сегментів не стане меншим за заданий

параметр (рис. 3.22).

Рисунок 3.22 – Згущення сітки за критерієм довжини граничного сегмента
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Розглянемо реалізований в даній роботі  алгоритм побудови нормалі  до

граничного сегменту, який задано координатами своїх вершин в тривимірному

випадку.  Нехай  (x0 , y0 , z0) ,  (x1 , y1 , z1)  і  (x2 , y2 , z2)  –  координати  вершин

граничного  сегмента  (рис.  3.23).  Тоді  компоненти  вектора  нормалі  до  цього

сегменту n⃗(nx , n y , nz)  можна обчислити за допомогою наступної формули:

n x=
a
d

,

n y=
b
d

,

nz=
c
d

,

(3.12)

де a=( y1− y0)(z2−z0)−( y2− y0)(z1−z0) ;

b=(x2−x 0)(z1−z0)−(x1−x 0)(z2− z0) ;

c=(x1−x0)( y2− y0)−( x2−x0)( y1− y0) ;

d=√a2+b2+c2 .

Рисунок 3.23 – Побудова нормалі до трикутного граничного

сегмента
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Кут γ  між нормалями до сусідніх граней n⃗i  і  n⃗ j  можна визначити за

допомогою наступного співвідношення:

γ=acos
nix n jx+niy n jy+niz n jz

√nix
2 +niy

2 +niz
2 √n jx

2 +n jy
2 +n jz

2
. (3.13)

Площу  трикутного  граничного  сегмента,  заданого  координатами  своїх

вершин, можна визначити за формулою Герона так:

S=√ p(p−a)(p−b)(p−c) , (3.14)

де p=a+b+c
2

;

a=√(x1−x0)
2+( y 1−y 0)

2+(z1−z0)
2 ;

b=√(x2−x0)
2+( y 2−y 0)

2+(z2−z0)
2 ;

c=√( x2−x1)
2+( y2− y1)

2+(z2−z1)
2 .

Для  оцінки  якості  початкового  розбиття  границі  області  на  множину

опорних  вузлів  зручно  використовувати  величину  середнього  квадратичного

відхилення  а) кутів  між  нормалями  до  сусідніх  граничних  сегментів  і

б) відношення між довжинами (площами) сусідніх граничних сегментів.

Середньоквадратичне відхилення кутів між сусідніми нормалями можна

описати такою формулою:

σγ
2= 1

n∑i=1

n

(γ̄i−γ p)
2 , (3.15)

де n  – кількість граничних сегментів;

γ̄i  – середнє значення кутів між нормалями до i -го граничного сегмента

та його сусідів;
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γp  –  параметр,  що  задає  максимально  допустиме  значення  кута  між

сусідніми нормалями.

Тут слід зазначити, що в якості величини  γ̄i  можна використовувати і,

наприклад,  максимальне  значення  кутів  між  сусідніми  нормалями,  проте,  в

цьому випадку можуть невиправдано зрости накладні обчислювальні витрати

даного алгоритму.

Аналогічним  чином  можна  побудувати  співвідношення  середнього

квадратичного відхилення довжин (площ) граничних сегментів:

σ S
2=1

n∑i=1

n

( S̄i−S p)
2 , (3.16)

де n  – кількість граничних сегментів;

S̄i  –  середнє  значення  відношення  приведених  довжин  (площ)  i -го

граничного сегмента і його сусідів;

S p  – параметр, що задає максимально допустиме значення відношення

довжин (площ) сусідніх граничних сегментів.

Отже,  використання  виразу  (3.15) спільно  з  (3.16) дає  можливість

виконати оцінку якості апроксимації границі ГО, шляхом визначення граничних

сегментів,  форму й розмір яких необхідно скоригувати,  тобто якщо значення

σγ
2  та/або σ S

2  перевищує деяку наперед задану величину (ще один параметр

алгоритму),  то положення вузлів  сітки має  бути скориговане.  Тобто повинна

бути запущена процедура оптимізації положення спочатку отриманої множини

опорних вузлів на границі (поверхні) геометричного об’єкта, заданого неявно

предикатною формулою.

Як уже зазначалося, згущення фонової сітки і додавання нових опорних

вузлів  на  границю  ГО  може  істотно  підвищити  обчислювальні  витрати

алгоритму  α2 .  Тому  на  практиці  можна  також  використовувати  алгоритм
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пошуку особливих точок без  згущення фонової  сітки,  який базується на ідеї

порівняння  кутів  між  нормалями  до  граничного  сегменту  і  поверхні  ГО,

описаної аналітичним виразом у вигляді предикатної формули [34]. Для пошуку

ділянок границі  (поверхні)  ГО,  які  містять  особливі  точки,  можна визначати

відхилення  між  нормалями  до  граничних  сегментів  і  відповідними  їм

нормалями до поверхні ГО, так як це зображено на рис. 3.24.

Розглянемо  граничний  сегмент  pi p j ,  утворений  сусідніми  опорними

вузлами  pi  і  p j . Якщо кут між нормаллю n⃗ij  до цього сегменту і нормаллю

m⃗ij  до  поверхні  ГО в  точці  (xc , yc , z c) ,  утвореної  перетином поверхні  ГО і

вектором  нормалі  до  відповідного  граничного  сегменту,  проведеним  з  його

центру,  перевищує  величину  деякого  наперед  заданого  параметра,  то  між

опорними вузлами   pi  і  p j  розташована особлива точка. Для наближення до

неї один з вузлів, наприклад, pi  переміщується в нове положення pi
*=pi+Δ pi

Рисунок 3.24 – Корекція положення вузлів на границі геометричних

об’єктів без згущення фонової сітки
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таким  чином,  щоб  кут  між  векторами  m⃗ij  і  n⃗ij
*  (нормаллю  до  граничного

сегменту pi
* p j ) був меншим за наперед заданий параметр (рис. 3.24).

Кут  γ  між  нормованими  векторами   n⃗ij  і  m⃗ij  можна  визначити  за

допомогою наступного співвідношення:

γ=acos
nx mx+n y m y+nz mz

√nx
2+n y

2+nz
2√mx

2+m y
2+mz

2
, (3.17)

де (nx , n y , nz)  – компоненти вектора n⃗ij ;

(mx , my ,m z)  –  компоненти  вектора  m⃗ij ,  причому  mx=
∂F (x , y , z)

∂ x
,

m y=
∂F (x , y , z)

∂ y
, mz=

∂F( x , y , z)
∂ z

, оскільки m⃗ij=∇ F (x c , y c , zc) .

Використовуючи співвідношення для середньоквадратичного відхилення

(3.15),  можна  отримати  оцінку  якості  апроксимації  границі  ГО  шляхом

визначення граничних сегментів, положення вузлів яких необхідно скоригувати.

Отже,  алгоритм  α2  складається  з  наступних  етапів:  а) побудова

початкової  множини  опорних  точок  Pn  шляхом  або  крокового,  або

променевого сканування; б) оптимізація множини Pn  одним з перерахованих

вище способів.

Теорема  3.2.  Обчислювальна  складність  алгоритму  побудови  множини

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

становить O(n3) .

Доведення.  Розглянемо  цикл  пошуку  точок  на  границі  області  при

використанні крокового сканування з постійним кроком h  (рис. 3.17). Тоді для

обходу всіх вузлів, які є вершинами комірок фонової сітки потрібно h3  операцій

обчислення знака R-функції. Крім того, в разі, якщо знаки R-функції в сусідніх

комірках протилежні, то потрібно ще m>0  арифметичних операцій, необхідних
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для уточнення положення точки на поверхні області за допомогою, наприклад,

методу Ньютона або методу бісекції [7]. Тоді можна записати сумарну кількість

операцій таким чином: R(h)=∑
i=1

n

∑
j=1

n

∑
k=1

n

m , де n  – кількість кроків по кожному

напрямку. Замінивши суми інтегралами отримаємо наступну формулу оцінки

кількості  операцій:  R(h)=∫
1

n

∫
1

n

∫
1

n

m dx dy dz=mn3 .  Звідси  випливає,  що

обчислювальна складність алгоритму  α2  в разі задання ГО неявним чином за

допомогою R-функції дорівнює O(n3) . Теорема доведена.

3.4 Алгоритми  побудови  скінченно-елементної  моделі

геометричного об’єкта

3.4.1 Двовимірний випадок

В геометрії, геодезії, сучасній техніці та інших суміжних областях часто

використовують термін “триангуляція” (від англійського triangulation – покриття

трикутниками).  У загальному  вигляді  під  триангуляцією розуміють  розбиття

геометричного  об’єкта  на  симплекси  (під  якими  розуміється  багатомірне

узагальнення трикутника). У плоскому випадку при триангуляції геометрична

область  розбивається  на  трикутники.  На  практиці  в  основному  оперують

поняттям  триангуляції  Делоне,  під  якою  розуміється  таке  розбиття  на

трикутники заданої  множини опорних точок  Pn  на площині,  при якому для

будь-якого трикутника всі  точки з  Pn  за винятком його вершин лежать поза

колом,  описаним  навколо  цього  трикутника  [22] (рис.  3.25)  .  Триангуляцію
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Делоне  для  заданої  множини  точок  Pn  прийнято  позначати  DT (Pn) .  На

практиці  використання  триангуляції  при  наявності  трикутників,  які  не

задовольняють  критерію  Делоне,  можуть  виникати  значні  обчислювальні

похибки.

Спільне ребро двох сусідніх трикутників прийнято називати діагоналлю.

На  рис.  3.26 діагоналлю  є  ребро  AC .  Відповідно  поворотом  діагоналі

називається заміна однієї діагоналі на іншу ( AC  на BD ).

Лема 3.1. Триангуляція, що утворена двома суміжними трикутниками і не

задовольняє критерію Делоне, може бути перетворена в триангуляцію Делоне

шляхом повороту діагоналі.

Рисунок 3.25 – Приклад триангуляції Делоне на множині опорних точок P5
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Доведення. Розглянемо два суміжних трикутника ABC  і ACD  таких, що

описані  навколо  них  кола  співпадають  (рис.  3.26).  Тоді,  згідно  з  теоремою

Птолемея,  сума  протилежних кутів  вписаного в  коло  чотирикутника  ABCD

повинна  дорівнювати  1800.  Тобто  B̂AD+ D̂CD=1800  і  ÂBC+ ÂDC=1800 .

Очевидно,  що  якщо,  наприклад,  вершина  D  буде  знаходиться  за  межами

описаного  кола,  то  ÂBC+ ÂDC<1800 ,  і,  навпаки,  якщо  вершина  D  буде

знаходиться всередині описаного кола, то ÂBC+ ÂDC>1800 . 

Розглянемо варіант, коли вершина  D  знаходиться всередині  описаного

навколо трикутника ABC  кола (рис. 3.27 а). Ясно, що в цьому випадку критерій

триангуляції Делоне для трикутників ABC  і ACD  не виконується. Виконаємо

операцію повороту діагоналі й замінимо діагональ AC  чотирикутника ABCD

на  BD  (рис. 3.27 б).  Очевидно, що в цьому випадку  ÂBC+ ÂDC>1800 ,  отже

B̂AD+ В̂CD<1800 , так як сума кутів чотирикутника повинна дорівнювати 3600.

Отже, оскільки B̂AD+ В̂CD<1800  і вершини B ,  C  і  D  розташовані на

описаному  навколо  трикутника  BCD  колі,  то  вершина  A  знаходиться  за

межами  цього кола.  Аналогічно  доводиться,  що  вершина  C  знаходиться  за

межами кола, описаного навколо трикутника ABD . Лема доведена.

Рисунок 3.26 – Поняття діагоналі в триангуляції

A

B

C

D
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Рисунок 3.27 – Перебудова а) триангуляції в б) триангуляцію Делоне шляхом
повороту діагоналі

Теорема 3.3. Довільну триангуляцію, що складається з більш, ніж одного

трикутника,  можна перетворити в триангуляцію Делоне без зміни положення

вершин трикутників.

Доведення.  Розглянемо  деяку  триангуляцію  T (Pn) ,  побудовану  на

множиниі  опорних  вузлів  Pn .  Послідовно  перевіряючи  умову  Делоне  для

кожної пари суміжних трикутників знаходимо ті з них, для яких ця умова не

виконується. Після чого виконуємо перебудову суміжних трикутників шляхом

повороту  діагоналі.  На  підставі  раніше  доведеної  леми  3.1  маємо,  що  така

процедура  призводить  до  перетворення  пари  суміжних  трикутників  в

триангуляції  Делоне.  Отже,  без  зміни  Pn  вихідна триангуляція  T (Pn)  може

бути  перетворена  в  DT (Pn)  послідовною  обробкою  всіх  пар  суміжних

трикутників. Теорема доведена.

Для  триангуляції  плоских  областей  в  даний  час  розроблено  велику

кількість  алгоритмів.  Їх  детальний  огляд  наведено  в  роботі  [58]. В  даному

дисертаційному дослідженні для триангуляції заданої опорної множини вузлів

Pn  програмно реалізовано модифікований алгоритм Ватсона-Лавсона (Watson,

Lawson)  [112,  111,  149]. Основна його ідея полягає в тому, що вихідний набір

а)

A

B

C

D

б)

A

B

C
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опорних точок  (в  нашому  випадку –  вузлів,  що лежать  на  границі  заданого

аналітично ГО) поміщається в так званий супертрикутник, габарити якого на

кілька порядків більше розмірів прямокутника, що містить опорний набір точок

(рис. 3.28).

Після чого послідовно для кожного опорного вузла виконуються наступні

дії: а) здійснюється пошук трикутника, який його містить; б) шляхом з’єднання

опорного  вузла  з  вершинами  цього  трикутника  до  наявної  триангуляції

(спочатку  представленої  єдиним  супертрикутником)  додаються  три  нових

трикутника,  що  утворені  вершинами  вихідного  трикутника  і  поточного

опорного  вузла;  в) з  триангуляції  вилучається  трикутник,  що  огороджує

поточний опорний вузол (рис. 3.29).

На  третьому  етапі  виконується  перетворення  отриманої  триангуляції  в

триангуляцію  Делоне.  На  цьому  етапі  суміжні  трикутники  тестуються  на

предмет  відповідності  критерію  Делоне  і  в  разі  необхідності  виконується

поворот  діагоналі  так,  як  це  показано  на  рис.  3.27.  В  результаті  виконання

обмінної  процедури  Лавсона  і  відбувається  перетворення  отриманого

попереднього розбиття (рис. 3.29) в триангуляцію Делоне (рис. 3.30).

Рисунок 3.28 – Перший крок алгоритму Ватсона-Лавсона: побудова

супертрикутника, в якому розташовані всі опорні вузли
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На  заключному  етапі  виконується  видалення  з  отриманої  триангуляції

всіх  трикутників,  хоч  одна  з  вершин  яких  збігається  з  вершинами

супертреугольніка,  після  чого,  власне,  і  отримується  шукана  триангуляція

Делоне,  яка  побудована  на  попередньо  заданій  множині  опорних  точок  Pn

(рис. 3.31).

Рисунок 3.30 – Третій етап: перетворення попередньої триангуляції в

триангуляцію Делоне

Рисунок 3.29 – Другий етап алгоритму Ватсона-Лавсона: додавання

трикутників до первісної триангуляції (супертрикутника)
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Очевидно,  що  використання  алгоритму  Ватсона-Лавсона  може  дати

хороший результат тільки  при  наявності  якісного вихідного набору  опорних

вузлів, так як цей алгоритм не змінює початкову множину Pn .

Якість  отриманої  сітки  може  бути  далекою  від  бажаної  (рис.  3.18),

оскільки в нашому випадку множину Pn  сформовано тільки з вузлів, що лежать

на  межі  ГО.  Одним  із  способів  вирішення  цієї  проблеми  є  додавання  до

множини Pn  вузлів фонової сітки (рис. 3.32).

Побудова  структурованих  сіток  має  як  свої  переваги,  так  і  недоліки,

головним  серед  яких  є  часто  невиправдано  велика  кількість  вузлів  сітки,

необхідних для досягнення прийнятної  точності  чисельних розрахунків   [84,

73].  Тому  в  даній  роботі  реалізовано  альтернативний  підхід  побудови

неструктурованої  триангуляції,  який  базується  на  алгоритмах  Рапперта

(J. Ruppert)  [136] і Шевчука (J. Shewchuk)  [141]. Основна ідея цих алгоритмів,

полягає  в  оптимізації  вже  існуючого  початкового  розбиття  (рис.  3.18)

Рисунок 3.31 – Підсумкова триангуляція Делоне

Рисунок 3.32 – Побудова триангуляції з включенням внутрішніх

вузлів регулярної сітки
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послідовним  додаванням  нових  вузлів  в  множину  Pn  таким  чином,  щоб  з

одного боку підсумкова триангуляція відповідала критерію Делоне, а з іншого –

площа трикутників не перевищувала деякий наперед заданий параметр.

При  оптимізації  триангуляції  за  допомогою  додавання  нових  вузлів

реалізуються дві стратегії: а) розбиття трикутників, що мають “погану” форму,

на  більш дрібні  і  б) розбиття  занадто  довгих  граничних  сегментів  на  більш

короткі. На рис. 3.33 наведено зображення першої стратегії. В околі трикутника,

що має  неправильну форму, вводиться  додатковий вузол (в  центр  описаного

навколо нього кола), після чого здійснюється перебудова поточного і суміжних з

ним трикутників.

На  рис.  3.34 зображена  процедура  розбиття  “поганого”  граничного

сегмента  шляхом  введення  в  його  центр  додаткового  вузла,  після  чого

трикутник, що його містить, ділиться на два меншої довжини.

Рисунок 3.33 – Процедура розбиття трикутника “неправильної” форми

Рисунок 3.34 – Процедура розбиття граничного сегмента неправильної форми
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Отже,  реалізований в роботі  алгоритм триангуляції  плоских ГО можна

описати таким чином:

алгоритм ТРИАНГУЛЯЦІЯ_ПЛОСКОЇ_ФІГУРИ
початок

Сформувати опорну множину вузлів на границі Pn

// Алгоритм Ватсона-Лавсона
Сформувати супертрикутник t 0

Добавить t 0  до триангуляції T
// Формування попередньої триангуляції
для кожного вузла i∈Pn

початок
Найти трикутник t , що містить вузол i
Сформувати з t  та i  три нових трикутника t1 , t2  і t3

Додати t1 , t2  і t3  до T
Вилучити t  з T

кінець
// Оптимізація триангуляції (обмінний алгоритм Лавсона)
для кожного трикутника t∈T
початок

Найти суміжний до t  трикутник t n

якщо для t  і t n  не виконується критерій Делоне то
початок

Сформувати поворотом діагоналі з t  і t n  два
нових трикутника t1  і t2

Додати t1  і t2  до T
Вилучити t1  і t2  з T

кінець
кінець
Вилучити з T  всі трикутники, що містять вершини t 0

// Оптимізація триангуляції (алгоритм Рапперта)
для кожного трикутника t∈T
початок

Найти суміжний до t  трикутник t n

якщо для t  і t n  не виконується критерій Делоне то
початок

Вставити в центр описаної навколо t  кола
вузол p
Сформувати з t  і p  чотири нових
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трикутника t1 , t2 , t3  і t 4

Додати t1  – t 4  до T
Вилучити t  і t n  з T

кінець
кінець
для кожного трикутника t∈T

для кожного ребра l∈t
початок

якщо для l  не виконується критерій Делоне то
початок

Вставити в центр l  вузол p
Сформувати з t  і p  два нових  трикутника
t1  і t2

Додати t1  і t2  до T
Вилучити t  з T

кінець
кінець

кінець.

Приклад  роботи  реалізованого  в  дисертації  алгоритму  дискретизації

плоских  областей  наведено  на  рис.  3.35.  На  цьому  рисунку  зображена

триангуляція геометричній області (рис. 2.4), математична модель якої задається

аналітично предикатною формулою (2.7).

Об’єктно-орієнтована діаграма класу, що реалізує побудову триангуляції

плоских геометричних об’єктів, наведена в додатку В.

Рисунок 3.35 – Приклад роботи реалізованого алгоритму триангуляції
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3.4.2 Тривимірний випадок

У тривимірному випадку дискретизація опорної множини точок на СЕ в

формі  тетраедрів  здійснюється  аналогічно  тому,  як  це  робилося  при

триангуляції  плоских областей.  У загальному вигляді  алгоритм дискретизації

просторового ГО на скінченні елементи відповідає описаному в попередньому

пункті  за  винятком того,  що трикутники замінюються тетраедрами,  а  кола –

сферами.

У дисертаційній роботі реалізована обчислювальна схема Шевчука [141].

Відповідно до неї в тривимірному випадку вихідна множина опорних вузлів на

поверхні  ГО  спочатку  поміщається  всередину  так  званого  супертетраедра,

розміри якого на два порядки більше нормованих координат опорних вузлів. У

загальному вигляді розбиття тривимірної області на симплекси можна описати

таким чином.

На першому етапі виконується побудова попередньої дискретної моделі

шляхом послідовного додавання всіх опорних вузлів в існуючу дискретизацію

(спочатку вона представлена одним супертетраедром). При цьому тетраедр, в

який потрапляє черговий вузол, розбивається на чотири нових елементи в такий

спосіб: вихідний тетраедр з індексами вузлів {0, 1, 2, 3} шляхом вставки вузла 4

розбивається на чотири нових тетраедра {0, 1, 2, 4} , {0, 1, 3, 4}, {0, 2, 3, 4} і {1,

2, 3, 4} (рис. 3.36).

Рисунок 3.36 – Схема вставки вузла в існуючу дискретизацію
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На  другому  етапі  здійснюється  оптимізація  отриманого  попереднього

розбиття. Тетраедри “поганої” форми (занадто витягнуті) розбиваються шляхом

вставки  нових  вузлів  в  центр  описаної  навколо  них  сфери.  Детально  даний

алгоритм описаний в роботі [147].

Об’єктно-орієнтована  діаграма  класів,  що  реалізують  розбиття

тривимірних геометричних об’єктів на скінченні елементи в формі тетраедра,

наведена  в  додатку Г. Приклади дискретизації  куба  з  використанням різного

кроку  фонової  сітки  і  різних  параметрів  згущення  сітки  (якості  тетраедрів)

наведені на рис. 3.27.

а) б)

в) г)

Рисунок 3.37 – Приклади дискретизації з використанням схеми Шевчука з

різними параметрами згущення сітки: а) попередня дискретизація; 

б) – г) різні параметри згущення сітки 
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Теорема 3.4. Обчислювальна складність алгоритму α3  складає O(n2) .

Доведення.  Згідно  з  вищеописаним  алгоритмом  Шевчука  процедура

дискретизації складається з двох вкладених циклів. Перший цикл пробігає по

всіх  вузлах  опорної  фонової  сітки  і  для  кожного чергового вузла  в  другому

циклі  шукається тетраедр,  який  його містить.  На кожній ітерації  вкладеного

циклу здійснюється перетворення поточного тетраедра в чотири нових. 

Отже  максимальну  сумарну  кількість  операцій  можна  описати  таким

чином:  R(n)=∑
i=1

n

∑
j=1

m

(4 k+ p) , де  n  – кількість опорних вузлів,  m  – кількість

тетраедрів,  k  –  кількість  операцій  вставки  одного  тетраедра  в  існуючу

дискретизацію  ( k>0, k=const ),  p  –  кількість  операцій  видалення  одного

тетраедра  з  існуючої  дискретизації  ( p>0, p=const ).  Замінивши  суми

інтегралами  отримаємо  наступну  формулу  оцінки  кількості  операцій:

R(h)=∫
1

n

∫
1

m

(4 k+ p)dx dy=(4 k+ p)nm≤Cn2 ,  де  С=const .  Отже, обчислювальна

складність алгоритму дорівнює O(n2) . Що й потрібно було довести.

3.5 Алгоритми згладжування сіток

Найбільш  широко  вживаними  на  практиці  чисельними  методами,  що

використовують дискретні моделі для аналізу різноманітних об’єктів і процесів

реального світу, такі, наприклад, як метод кінцевих різниць, метод скінченних

елементів,  метод  граничних  елементів  та  інші,  досить  істотно  залежать  від

якості сітки. Точність отриманих результатів значно знижується при наявності в

дискретній моделі елементів, які містять занадто маленькі (великі) кути. Отже,

при  побудові  дискретних скінченно-елементних моделей  дуже важливо,  щоб
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форма СЕ прагнула до правильної.  На практиці  для поліпшення якості  сітки

найчастіше  використовуються  два  основні  критерії:  а) правильність  форми

елемента  (тобто  відсутність  занадто  гострих  (тупих)  кутів;  адекватне

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

рівномірної.

При триангуляції плоских областей широкого поширення набули підходи,

що базуються на згладжування Лапласа [94], яке засноване на ідеї переміщення

поточного  вузла  в  центр  мас  багатокутника,  утвореного  сусідніми  вузлами

(рис. 3.38).

Ще  одним  широко  поширеним  підходом  до  оптимізації  дискретного

розбиття є локальна або глобальна мінімізація деякої метрики сітки, наприклад,

якості форми елемента або співвідношення довжин (площ) його сторін (граней).

Прикладом такого згладжування є функціонал такого вигляду:

F (x , y , z)=∑
i=1

n

[ ∑
p j∈N ( pi)

l(pi , p j)] , (3.18)

Рисунок 3.38 – Приклад процедури згладжування Лапласа: 

а) вихідна дискретизація; б) оптимізована сітка

а) б)
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де n  – кількість внутрішніх вузлів сітки;

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

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

l(pi , p j)  – квадрат відстані між вузлами pi  і p j  [85, 148].

У дисертаційній роботі реалізовані обидва варіанти згладжування сіток.

Приклади оптимізації  сіток  в  дво-  і  тривимірному випадку з  використанням

згладжування Лапласа і оптимізації співвідношення площ граней СЕ наведені

на рис. 3.35, 3.37.

Теорема 3.5. Обчислювальна складність алгоритму α  становить O(n3) .

Доведення. Обчислювальна складність алгоритму α1  залежить тільки від

складності  предикатної  формули,  яка  описує  ГО  (від  кількості  символів  у

відповідній  специфікації  на  мові  FORTU-F),  і  в  загальному  випадку  є

зневажливо  малою  щодо  часу  роботи  алгоритмів   α2  і  α3 ,  так  як

обчислювальна  складність  трансляції  оцінюється  як  O(m2) ,  де  m  –  розмір

початкового тексту програми [81] і m≪n .

Згідно  з  теоремою  3.2  обчислювальна  складність  побудови  множини

опорних  точок  на  поверхні  ГО  становить  O(n3) .  Складність  же  побудови

дискретизації  оцінюється  як  O(n2) .  Отже,  обчислювальна  складність

алгоритму α  оцінюється як O(n3) . Теорема доведена.

Таким чином, оптимізацію початкової множини опорних вузлів Pn  можна

записати у вигляді наступного функціоналу: 

N 1(Pn): Pn→Pm , (3.19)

де  Pm  –  підсумкова множина опорних вузлів на межі області, отримана

шляхом  згущення  фонової  сітки  (відповідно  до  одного  з  раніше  описаних

критеріїв). 
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Відповідно, функціонал перетворення положення особливих вузлів можна

записати таким чином: 

N 2( p) : pi→ pi
* , pi , pi

*∈Pn , (3.20)

де pi
*= pi+Δ pi  – нове положення вузла.

Висновки до розділу 3

Резюмуючи  вищесказане,  можна  відзначити,  що  в  третьому  розділі

розроблено  підхід,  який  дозволяє  автоматизувати  побудову  дискретних

скінченно-елементних  моделей  геометричних  об’єктів,  описаних

функціонально за  допомогою предикатних формул.  Запропоновані  алгоритми

можуть  бути  використані  для  побудови  як  плоских,  так  і  тривимірних

геометричних моделей. Описані підходи до оптимізації дискретних моделей на

базі  трикутних  і  тетраедральних  СЕ  дозволяють  істотно  покращити  якість

апроксимації границі (поверхні) геометричної області і підсумкового розбиття

на  елементи  заданого типу. В  результаті  використання  цих  алгоритмів  може

бути  отримана  якісна  дискретна  модель  з  нерівномірною  сіткою  на  основі

трикутних  або  тетраедральних  скінченних  елементів,  яка  автоматично

згущується в областях з найбільшою кривизною поверхні.

Основні  наукові  і  практичні  результати  даного  розділу  опубліковані  в

роботах [18, 68, 65]. 
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4 ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ ПОБУДОВИ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ

ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

4.1 Програма  побудови  скінченно-елементних  моделей

геометричних об’єктів QNG

Описані  в  третьому  розділі  алгоритми  були  програмно  реалізовані  з

використанням  об’єктно-орієнтованої  мови  програмування  С++  [61]  в

середовищі  програмування  з  відкритим  вихідним  кодом  Qt  Creator [146].

Розроблена програма отримала назву QNG.

Для досягнення максимальної кросплатформності й швидкодії програми

QNG  при  її  розробці  використовувалася  концепція  розподілу  графічного

інтерфейсу користувача (GUI) і ядра програмної системи, що реалізує всі базові

обчислення  (логіку  програми).  Одним  з  найбільш  ефективних  способів

реалізації  такого підходу  є  використання  архітектури  “клієнт-сервер”  [11], в

якій задачі (в даному випадку – процедури обробки специфікацій мови FORTU-

F  і  побудова  на  їх  основі  дискретної  геометричної  моделі)  розподілені  між

постачальником послуг  –  “сервером”  і  замовником –  “клієнтом”  (графічним

інтерфейсом програми) (рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Архітектура програми побудови дискретної моделі

«Клієнт»  – 
GUI програми

«Сервер»  – 
обчислювальне

ядро QNG

Запит

Відповідь
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Алгоритми,  покладені  в  основу обчислювального ядра  QNG,  докладно

описані в попередньому розділі. По-суті, ядро – це бібліотека класів, описаних

на  мові  програмування  С++,  що  реалізують  всі  необхідні  процедури:  від

трансляції  опису  математичної  моделі  на  мові  специфікацій  FORTU-F,  до

побудови  підсумкового  розбиття  вихідного  ГО  на  СЕ  заданого  типу.  Ядро

реалізовано  на  “чистій”  мові  С++  з  використанням  тільки  її  стандартних

бібліотек (наприклад, бібліотеки шаблонів – STL [143]). Такий підхід дозволяє

досягти  максимальної  переносимості  ядра  між  різними  комп’ютерними

платформами,  так  як  для перенесення QNG в середовище іншої  операційної

системи,  її  досить  там  перекомпілювати  з  використанням  стандартного

транслятора  мови  С++  (наприклад,  MinGW  [121]).  Крім  того,  використання

тільки вбудованих бібліотек, які розповсюджуються у відповідності до вимог

GPL [110], знімає питання ліцензійної чистоти розробленої програми.

У  загальних  рисах  запуск  процедури  побудови  дискретної  моделі

геометричного об’єкта виглядає так:

алгоритм ДИСКРЕТИЗАЦІЯ_ГЕОМЕТРИЧНОГО_ОБ’ЄКТА
початок

Завантажити з файлу опис математичної моделі
геометричного об’єкта на мові FORTU-F
Виконати трансляцію опису математичної моделі
якщо є помилки то
початок

Вивести повідомлення про помилку в специфікації
Завершити роботу програми

кінець
Задати параметр кроку регулярної сітки
Задати параметри оптимізації сітки
Запустити процедуру дискретизації
якщо є помилки то
початок

Вивести повідомлення про помилку при дискретизації
Завершити роботу програми

кінець
Вивести повідомлення про параметри отриманої дискретної моделі
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Записати файл з дискретною моделлю
кінець

Графічний  інтерфейс  користувача  програми  QNG  реалізований  з

використанням  бібліотеки  Qt  [135],  яка  вільно  розповсюджується  і  дозволяє

створювати високоякісний багатоплатформовий графічний інтерфейс програм,

що  підтримує  можливість  роботи  в  середовищі  трьох  сімейств  операційних

систем: Windows, Linux і iOS.

Загальний вигляд реалізованої програми QNG наведено в додатку Д. Там

же наведена об’єктно-орієнтована діаграма основних класів, які реалізують GUI

програми QNG.

4.2 Обчислювальна  складність  і  точність  побудови  дискретних

геометричних моделей

4.2.1 Оцінка обчислювальної складності алгоритму

Для  оцінки  швидкодії  реалізованих  в  програмі  QNG  алгоритмів

дискретизації просторових областей на скінченні елементи у формі тетраедра

було виконано декілька обчислювальних експериментів. У першому випадку на

скінченні  елементи  розбивалася  проста  геометрична  область  у  формі  куба.

Дискретизація  виконувалася  при  побудові  опорної  фонової  сітки  з  різним

кроком.  Розрахунки виконувалися  на  комп’ютері  з  процесором Intel  Core  i3-

2310M з  тактовою частотою  2,1  ГГц  і  об’ємом оперативної  пам’яті  2,8  Гб.

Програма запускалася в середовищі 64-х розрядної ОС Linux.

Результати роботи алгоритму наведені в таблиці  4.1. У ній для кожного

кроку  фонової  сітки  наведені  час  роботи  алгоритму  (в  секундах),  а  також
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параметри отриманої сітки: загальна кількість вузлів і скінченних елементів у

формі лінійного тетраедра.

Таблиця 4.1 – Час роботи алгоритму розбиття куба на скінченні елементи

в формі тетраедра при різному кроці фонової сітки

Крок фонової

сітки

Час, 

с.

Кількість 

вузлів

Кількість 

тетраедрів 

1 0,07 14 24

2 0,08 51 122

3 0,12 108 276

4 0,18 232 746

5 0,20 268 859

6 0,23 409 1366

7 0,30 538 1881

8 0,47 855 3153

9 0,52 972 3643

10 0,71 1355 5177

11 0,92 1598 6113

12 1,04 1889 7355

13 1,29 2277 9114

14 1,49 2731 11034

15 1,80 3152 12849

16 2,19 3641 14868

17 2,54 4117 17081

18 2,74 4572 19054

19 3,23 5264 21979

20 3,61 5961 24709

21 4,03 6669 27944

22 4,67 7298 30706

23 5,06 8180 34470

24 5,57 8889 37708

25 6,05 9551 40561
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Графік,  що  відображає  часові  витрати  побудови  сітки  для  різної

початкової  множини  вузлів,  наведено  на  рис.  4.2.  Відповідна  залежність

кількості скінченних елементів від кроку сітки наведена на рис. 4.3. З наведених

графіків добре видно, що відображені на них залежності мають полігональну

природу.
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Рисунок 4.2 – Залежність часу роботи алгоритму дискретизації від кроку

фонової сітки
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Час  роботи  алгоритму  побудови  СЕ-сітки  включає  в  себе  побудову

початкової  множини  опорних  вузлів  на  поверхні  куба  (пункт  3.3  третього

розділу); попередню дискретизацію цієї множини за схемою, описаною в п. 3.4 і

оптимізацію сітки (п. 3.5).

З наведених графіків видно, що обчислювальна складність реалізованих

алгоритмів відповідає класу складності «квадратичний час», тобто час роботи

алгоритму оцінюється як O(n2)  [142]. На рис. 4.4 наведено відповідний графік.

Для  більш  точної  оцінки  часової  трудомісткості  алгоритму  побудови

дискретних  скінченно-елементних  моделей  тривимірних  ГО складної  форми

алгоритм тестувався на об’єкті досить складної тороподібної форми (рис. 4.5).

Результати розрахунків по побудові сітки наведені в таблиці 4.2. Як видно

з даної таблиці, час роботи програми в даному випадку істотно вище, ніж для

куба.  Проте,  аналіз  графіка,  наведеного  на  рис.  4.6,  показує,  що  і  в  цьому

випадку час роботи алгоритму підпорядковується квадратичному закону.
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Рисунок 4.4 – Експериментальна оцінка складності реалізованого алгоритму

дискретизації
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Таблиця  4.2 – Час роботи алгоритму розбиття тороподібного об’єкта на

скінченні елементи в формі тетраедра при різному кроці фонової сітки

Крок

фонової

сітки

Час, 

с

Кількість

вузлів

Кількість 

тетраедрів

1 2 3 4
1 0,88 354 1197
2 1,71 1292 5096
3 3,19 3263 13385
4 5,17 5893 25194
5 8,67 9908 42679
6 12,65 14573 63335
7 16,85 19677 86542
8 23,09 26294 117158
9 32,83 34187 152710
10 39,24 43029 192682
11 48,71 53045 238091
12 62,67 63207 285093
13 69,91 74590 337631
14 88,40 86767 394240
15 100,33 100107 456118
16 116,65 114723 523332

Рисунок 4.5 – Тороподібний тривимірний об’єкт



121

1 2 3 4
17 132,35 131780 602883
18 149,74 148936 681066
19 171,51 167777 769080
20 196,59 186138 852168
21 239,36 207080 949092
22 267,33 228121 1045911
23 285,11 251037 1152826
24 336,20 274384 1260351
25 363,75 299996 1381353

4.2.2 Оцінка точності побудови дискретної моделі

Крім  обчислювальної  складності  алгоритму  дискретизації

найважливішою  його  характеристикою  є  точність  побудови  дискретної

геометричної моделі, тобто ступінь відповідності прототипу своєму оригіналу.

Очевидно, що, в першу чергу, точність СЕ-моделі залежить від того, наскільки
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Рисунок 4.6 – Оцінка обчислювальної складності алгоритму дискретизації тіл
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точно  положення  вузлів  граничних  елементів  відповідає  межі  вихідного

геометричного об’єкта.

На  практиці  необхідна  точність  може  бути  досягнута  за  рахунок

зменшення  кроку  фонової  сітки,  а  також  підбору  параметрів  оптимізації

розбиття,  що призводить до покращення якості  апроксимації  межі (поверхні)

ГО. Однак,  надмірне згущення сітки з  одного боку призводить до зростання

обчислювальних витрат як при побудові дискретної моделі, так і при подальших

розрахунках  (наприклад,  з  використанням  МСЕ),  а  з  іншого  боку  веде  до

зростання накопичувальної обчислювальної похибки.

У  дисертаційній  роботі  була  виконана  оцінка  точності  побудови

дискретної  геометричної  моделі  усіченого конуса  висотою  h=1  і  радіусами

основ  R1=1  і  R2=2 .  Оцінка  точності  моделі  виконувалася  за  двома

критеріями:  об’ємом  і  площею  поверхні.  Результати  розрахунків  наведені  в

таблиці  4.3.  Як  видно з  цієї  таблиці  вже  при  порівняно  невеликій  кількості

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

Таблиця 4.3 – Оцінка точності побудови дискретної моделі конуса

Кількість 

вузлів

Кількість скінченних

елементів

Відносна похибка 

об’єму, %

1 2 3

15 19 11,97

31 56 6,69

44 87 4,29

81 194 2,84

113 319 2,47

153 422 1,29

198 564 0,86

281 813 0,68

321 922 0,57

391 1172 0,46
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1 2 3

421 1181 0,38

601 1973 0,33

641 2097 0,29

724 2392 0,26

869 2948 0,22

951 3189 0,20

1084 3751 0,18

1134 3752 0,16

1279 4287 0,14

Аналіз експериментів показує, що критерії точності за об’ємом і площею

поверхні практично однакові. На рис.  4.7 наведені відповідні залежності зміни

точності побудови дискретних геометричних моделей при різній кількості СЕ.
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Рисунок 4.7 – Точність побудови моделі в залежності від кількості СЕ
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Отже, можна зробити висновок, що описані в третьому розділі алгоритми

оптимізації скінченно-елементних сіток дозволяють істотно підвищити якість і

точність  апроксимації  границі  (поверхні)  геометричній  області  і  покращити

форму  скінченних  елементів,  що  підтверджується  проведеними

обчислювальними експериментами.

4.3 Приклади побудови дискретних моделей геометричних об’єктів

складної форми

4.3.1 Колінчатий вал корбово-гонкового механізму

Розглянемо процес побудови скінченно-елементної моделі геометричного

об’єкта  складної  форми  на  прикладі  важливого  елемента  корбово-гонкового

механізму  –  колінчатого  вала,  призначеного  для  перетворення  вертально-

поступального  руху  поршня  в  крутний  момент.  Колінчасті  вали  широко

застосовуються  в  двигунах  внутрішнього  згоряння,  насосах,  компресорах,

турбінах тощо.  На рис.  4.8 наведено креслення одного з  можливих варіантів

колінчастого вала.

Колінчатий  вал,  як  правило,  складається  з  декількох  колін  (мінімум,

одного) і співвісних корінних шийок. Кожне коліно має дві щоки й одну шийку

для приєднання до неї шатуна, центральна вісь якої зміщена щодо осі обертання

колінчастого вала. На кінцях колінчастого вала зазвичай є спеціальні гнізда для

зняття крутного моменту.

Розглянемо  два  альтернативних  варіанти  опису  математичної  моделі

колінчастого  вала.  Перший  варіант  з  використанням  R-функцій  наведено  в

роботі [34].
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Нехай центральна вісь колінчастого вала збігається з віссю абсцис. Тоді

рівняння правої і лівої щічки можна описати таким чином:

F 1=(
D4

2
− y2−z2)∧(

(L2+L3+L4)
2

4
−x2)∧( x2−

L3
2

4
) . (4.1)

Корінну шийку колінчатого вала можна описати наступною R-функцією:

F 2=(
D3

2
−y2−z2)∧(

(L2+2 L3+L4)
2

4
−x2)∧( x2−

(0.5 L2+L3+L4)
2

4
) . (4.2)

Рисунок 4.8 – Креслення колінчастого вала
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Шатунна шийка описується наступним співвідношенням:

F 3=(
D7

2
− y2−( z−D4−h2)

2)∧(
(L1+L2+2 L3+ L4)

2

4
−x2)∧

∧( x2−
(0.5 L2+L3+ L4)

2

4
)

. (4.3)

Праве кріплення колінчатого вала описується наступним виразом:

F 4=(
D2

2
−y 2−z2)∧(

(L1+L2+L3+L4+L5+L6)
2

4
−x2)∧(x−L4) . (4.4)

Отвір  в  правому  кріпленні  можна  описати  наступною  предикатною

формулою:

F 5=(
D1

2
−y 2−z2)∧(x−

L1+L2+2 L3+L4−L5

2
) . (4.5)

Конічну  поверхню  лівого  кріплення  колінчатого  вала  можна  описати

наступною R-функцією:

F 6=(
(x+dx)2

h2 −4 y2

D5
2−4 z2

D5
2 ) . (4.6)

де h=
L1 D5

D6−D5

;

dx=h+L2+1.5 L3 .

Тоді ліве кріплення колінчатого вала описується наступною формулою:

F 7=F 6∧(x+L1+22+0.5 L3)∧(2 L1+L2+0.5 L3−x) . (4.7)
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Отже,  загальне  рівняння  колінчатого  вала  можна  записати  у  вигляді

наступного співвідношення:

F=F 1∨F 2∨F 3∨(F 4∧−F 5)∨F 7 . (4.8)

Очевидно, що такий опис є достатньо громіздким. Для його спрощення

зручно  скористатися  вбудованими  в  мову  FORTU-F  функціями,  що

параметрично  описують  конус  і  циліндр.  Другий  варіант  опису  моделі

колінчатого вала наведено безпосередньо на мові специфікацій FORTU-F.

!-----------------------------------------------------------------------
! Колінчатий вал корбово-гонкового механізму
!-----------------------------------------------------------------------
! Параметричний циліндр
OBJECT _cyl_(x0, y0, z0, x1, y1, z1, R)
BEGIN

_cyl_ = cylinder(x0, y0, z0, x1, y1, z1, R) and 
plane(x0, y0, z0, -1, 0, 0) and
plane(x1, y1, z1, 1, 0, 0);

END
! Параметричний усічений конус
OBJECT _con_(x0, y0, z0, R0, x1, y1, z1, R1)
BEGIN

_con_ = cone(x0, y0, z0, R0, x1, y1, z1, R1) and 
plane(x0, y0, z0, -1, 0, 0) and
plane(x1, y1, z1, 1, 0, 0);

END
! Колінчатий вал
OBJECT crankshaft
BEGIN

FUNCTION f1, f2, f3, f4, f5, f6, f7

! Щічки
f1 = _cyl_(0, 0, 0, 1.0, 0, 0, 3);
f2 = _cyl_(3, 0, 0, 4.0, 0, 0, 3);
! Шатунна шийка
f3 = _cyl_(1, -1.25, 0, 3.0, -1.25, 0, 1.25);
! Корінні шийки
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f4 = _cyl_(-1.5, 0, 0, 0.0, 0, 0, 1);
f5 = _cyl_(4, 0, 0, 5.5, 0, 0, 1);
! Конічне кріплення
f6= _cyl_(-3.0, 0, 0, 0.6, -1.5, 0, 0, 0.8);
! Циліндричне кріплення з отвором
f7 = _cyl_(5.5, 0, 0, 7.0, 0, 0, 0.8) and not _cyl_(4,0,0, 8, 0, 0, 0.6); 
! Результуюча модель
crankshaft = f1 or f2 or f3 or f4 or f5 or f6 or f7;

END

На  рис.  4.9 наведено  результат  роботи  програми  QNG  –  скінченно-

елементна  модель  колінчатого  вала,  побудована  за  вищенаведеною

специфікації.  Вона  складається  з  4732  вузлів  і  17750  СЕ  в  формі  лінійного

чотирьохвузлового тетраедра.

Рисунок 4.9 – Дискретна модель колінчатого вала
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4.3.2 Тонкостінна оболонка складної конфігурації

Розглянемо  побудову  дискретної  моделі  геометричного  об’єкта,  який

представляє собою тонкостінну оболонку, утворену сферичним наконечником,

циліндричною  і  двома  конічними  частинами.  У  нижній  частині  області

розташовані  шість  прямокутних  отворів,  віддалених  один  від  одного  на  600

(рис. 4.10).

Рисунок 4.10 – Креслення геометричного об’єкту
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Для  опису  математичної  моделі  такої  області  можна  побудувати

предикатну формулу, яка містить сфери, усічені конуси, циліндри та прямокутні

паралелепіпеди (для моделювання отворів). Модель будувалася при наступних

параметрах: товщина стінки обтічника – 0,0116 м, L1=0,0116  м, L2=1,159  м,

L3=3,033  м, L4=4,99  м, D1=0,7316  м, D2=1,2008  м, D3=2,0116  м.

На мові FORTU-F модель цього об’єкту можна описати наступним чином.

!-----------------------------------------------------------------------
! Тонкостінна конструкція складної конфігурації
!-----------------------------------------------------------------------
! Параметричний циліндр
OBJECT _cyl_(x0, y0, z0, x1, y1, z1, R)
BEGIN

_cyl_ = cylinder(x0, y0, z0, x1, y1, z1, R) and 
plane(x0, y0, z0, -1, 0, 0) and
plane(x1, y1, z1, 1, 0, 0);

END

! Параметричний усічений конус
OBJECT _con_(x0, y0, z0, R0, x1, y1, z1, R1)
BEGIN

_con_ = cone(x0, y0, z0, R0, x1, y1, z1, R1) and 
plane(x0, y0, z0, -1, 0, 0) and
plane(x1, y1, z1, 1, 0, 0);

END

! Параметричний прямокутний паралелепіпед
OBJECT _con_(x0, y0, z0, R0, x1, y1, z1, R1)
BEGIN

_con_ = cone(x0, y0, z0, R0, x1, y1, z1, R1) and 
plane(x0, y0, z0, -1, 0, 0) and
plane(x1, y1, z1, 1, 0, 0);

END
! Оболонка
OBJECT head
BEGIN
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FUNCTION cyl1, cyl2, con1, con2, con3, con4, sp
! Циліндрична частина
cyl1= _cyl_(0, 0, 0, 0, 0, 4.99, 2.0116);
cyl2= _cyl_(0, 0, 0, 0, 0, 4.99, 2);
! Конічна частина 1
con1 = _con_ (0, 0, 4.985, 2.0116, 0, 0, 8.018, 1.2008);
con2 = _con_ (0, 0, 4.97, 2.0, 0, 0, 8.02, 1.1892);
! Конічна частина 2
con3 = _con_ (0, 0, 8.018, 1.2008, 0, 0, 9.177, 0.6603);
con4 = _con_ (0, 0, 8.010, 1.1892, 0, 0, 9.180, 0.6487);
! Сферичний наконечник
sp = (sphere (0, 0, 8.870, 0.7316) and not sphere (0, 0, 8.870, 0.720))

and plane (0, 0, 9.177, 0, 0, -1);
! Отвори
hole1 = plane (-0.1, -2.2, 0.3, 0, -1, 0) 

and plane (0.1, -1.8, 0.6, 0, 1, 0)
and plane (0.1, -1.8, 0.6, 1, 0, 0)
and plane (-0.1, -2.2, 0.3, -1, 0, 0)
and plane (-0.1, -2.2, 0.3, 0, 0, -1)
and plane (0.1, 0.1, 0.6, 0, 0, 1);

hole2 = plane (-1.955, -1.013, 0.3, -0.866, -0.5, 0) 
and plane (-1.955, -1.013, 0.3, -0.5, 0.866, 0)
and plane (-1.955, -1.013, 0.3, 0, 0, -1)
and plane (-1.508, -0.986, 0.6, 0.866, 0.5, 0)
and plane (-1.508, -0.986, 0.6, 0.5, -0.866, 0)
and plane (-1.508, -0.986, 0.6, 0, 0, 1);

hole3 = plane (-1.855, 1.187, 0.3, -0.866, 0.5, 0) 
and plane (-1.855, 1.187, 0.3, 0.5, 0.866, 0)
and plane (-1.855, 1.187, 0.3, 0, 0, -1)
and plane (-1.609, 0.813, 0.6, 0.866, -0.5, 0)
and plane (-1.609, 0.813, 0.6, -0.5, -0.866, 0)
and plane (-1.609, 0.813, 0.6, 0, 0, 1);

hole4 = plane (0.1, 2.2, 0.3, 0, 1, 0) 
and plane (0.1, 2.2, 0.3, 1, 0, 0)
and plane (0.1, 2.2, 0.3, 0, 0, -1)
and plane (-0.1, 1.8, 0.6, 0, -1, 0)
and plane (-0.1, 1.8, 0.6, -1, 0, 0)
and plane (-0.1, 1.8, 0.6, 0, 0, 1);

hole5 = plane (1.955, 1.013, 0.3, 0.866, 0.5, 0) 
and plane (1.955, 1.013, 0.3, 0.5, -0.866, 0)
and plane (1.955, 1.013, 0.3, 0, 0, -1)
and plane (1.509, 0.987, 0.6, -0.866, -0.5, 0)
and plane (1.509, 0.987, 0.6, -0.5, 0.866, 0)
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and plane (1.509, 0.987, 0.6, 0, 0, 1);
hole6 = plane (1.855, -1.187, 0.3, 0.866, -0.5, 0) 

and plane (1.855, -1.187, 0.3, -0.5, -0.866, 0)
and plane (1.855, -1.187, 0.3, 0, 0, -1)
and plane (1.609, -0.813, 0.6, -0.866, 0.5, 0)
and plane (1.609, -0.813, 0.6, 0.5, 0.866, 0)
and plane (1.609, -0.813, 0.6, 0, 0, 1);

! Підсумковий вираз
head = ((cyl1 and not cyl2) or (con1 and not con2) or 

(con3 and not con4) or sp) and 
(not hole1 and not hole2 and not hole3 and not hole4 and not
 hole5 and not hole6);

END

Результат  роботи  програми  QNG  наведено  на  рис.  4.11.  Отримана

дискретна модель складається з 41942 вузлів і 125029 тетраедральних СЕ.

4.3.3 Конічна оболонка

Розглянемо  процес  опису  математичної  моделі  конічної  оболонки,  яка

являє собою усічений конус висотою H=4,014  м з діаметром верхньої основи

D1=3,980  м, а нижньої – D2=3,000  м (рис. 4.12). 

Рисунок 4.11 – Скінченно-елементна модель оболонки
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Рисунок 4.12 – Креслення конічної оболонки
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У  верхній  і  нижній  частині  оболонки  радіально  розташовані  отвори

круглої форми радіусами R1=0,4  м і  R2=0,5  м, кут між якими дорівнює 900.

Отвори віддалені від верхньої і нижньої кромки оболонки на відстані L1=R1  і

L2=R2 .  Товщина  стінки  оболонки  0,003  м.  Для  опису  математичної  моделі

такої  області  можна  побудувати  предикатну  формулу,  яка  містить  логічне

віднімання двох усічених конусів (для задання оболонки) і логічне заперечення

чотирьох циліндрів для опису отворів.

Головна проблема побудови дискретної моделі тут – мала товщина стінок

області,  що  призводить  до  необхідності  значних  обчислювальних  витрат  по

оптимізації форми СЕ.

Опис математичної моделі такої оболонки на мові специфікацій FORTU-F

має такий вигляд.

!-----------------------------------------------------------------------
! Конічна оболонка 
!-----------------------------------------------------------------------
OBJECT shell
BEGIN

VARIABLE d1 = 3.98, d2 = 3, h =  4.014, r1 = 0.1, r2 = 0.2, t = 0.003
FUNCTION cutcone, hole12, hole34, hole 56, hole78

cutcone = (cone(0, 0,0, d2/2, 0, 0, h, d1/2) and not 
cone(0, 0, 0, d2/2 - t, 0, 0, h, d1/2 - t)) and 
plane(0, 0, 0, 0, 0, -1) and 
plane(0, 0, h, 0, 0, 1);

hole12 = cylinder(2*h, 0, 2*r2, -2*h, 0, 2*r2, r2);
hole34 = cylinder(0, -2*h, 2*r2, 0, 2*h, 2*r2, r2);
hole56 = cylinder(2*h, 0, h - 2*r1, -2*h, 0, h - 2*r1, r1);
hole78 = cylinder(0, 2*h, h - 2*r1, 0, -2*h, h - 2*r1, r1);

shell = cutcone and not holy12 and not holy34 and not 
holy56 and not holy78;

END
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Слід зазначити,  що в даній специфікації  всі  величини задані  в  вигляді

відповідних  параметрів,  що  дозволяє  легко  ними  варіювати.  На  рис.  4.13

наведено  зображення  результату роботи  програми QNG –  дискретної  моделі

конічної  оболонки,  що  складається  з  35731  вузлів  і  105398  скінченних

елементів. Не дивлячись на уявну простоту моделі, така велика кількість вузлів

і СЕ отримана за рахунок маленької товщини конструкції.

Рисунок 4.13 – Скінченно-елементна модель конічної оболонки
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4.3.4 Складена оболонка складної конфігурації

На  рис.  4.14 наведено  креслення  складеної  оболонки  складної

конфігурації, яка, наприклад, може бути моделлю паливного баку. Вона являє

собою дві ємності циліндричної форми зі сферичними кришками, в одній з яких

міститься  окислювач,  а  в  іншій  –  пальне.  Одна  з  ємностей  розташована

всередину  іншої.  Ємності  з’єднуються  між  собою спеціальною трубою.  Для

підвищення міцності конструкції зовнішні кришки посилені шпангоутами.

Рисунок 4.14 – Креслення паливного бака
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Параметри  паливного  баку  є  наступними:  загальна  висота  конструкції

H=6,7505  м, діаметр бака D1=3  м, висота сферичних кришок H1=0,536  м,

висота  циліндричної  частини  внутрішнього  бака  H2=4,0015  м.  Висота

шпангоутів H3=0,065  м.

Один з можливих варіантів опису математичної моделі такої конструкції

на мові FORTU-F наведено нижче.

!-----------------------------------------------------------------------
! Паливний бак
!-----------------------------------------------------------------------
OBJECT tank
BEGIN

FUNCTION sp1, sp2, sp3, cyl, cyl1, cyl2, shell
sp1 = sphere(0, 0, 0.0895, 2.000) and plane(0, 0, 1.3745, 0, 0, -1) 

and not sphere(0, 0, 0.0895, 1.99765); 
sp2 = sphere(0, 0, -0.0895, 2.000) and plane(0, 0, -1.3745, 0, 0, 1) 

and not sphere(0, 0, -0.0895, 1.99765); 
sp3 = sphere(0, 0, -2.661, 2.000) and 

plane(0, 0, -3.96, 0, 0, 1) and not 
sphere(0, 0, -2.661, 1.99765); 

cyl = (cylinder(0, 0, -4.06, 0, 0, 1.4745, 1.500) and 
plane(0, 0, -4.06, 0, 0, -1) and 
plane(0, 0, 1.4745, 0, 0, 1) and not 
(cylinder(0, 0, -4.055, 0, 0, 1.4695, 1.49715) and 
plane(0, 0, -4.055, 0, 0, -1) and plane(0, 0, 1.4695, 0, 0, 1))) 
and not (sphere(0, 0, 0.0895, 1.99765) and not 
plane(0, 0, 1.4145, 0, 0, 1)) and not 
(sphere(0, 0, -2.661, 1.99765) and not 
plane(0, 0, -3.99, 0, 0, -1));

cyl1 = cylinder(0, 0, -2.05, 0, 0, -4.7, 0.2) and 
plane(0, 0, -2.05, 0, 0, 1) and plane(0, 0, -4.7, 0, 0, -1);

cyl2 = cylinder(0, 0, 0, 0, 0, -5.5, 0.198) and plane(0, 0, 1, 0, 0, 1);
tank = (((cyl or sp1 or sp2 or sp3) or cyl1) and not cyl2 ) and 

plane(0, 0, 0, 1, 0, 0) and plane(0, 0, 0, 0, 1, 0) and not 
(cylinder(0, 0, -3, 0, 0, 3, 2.500) and not 
cylinder(0, 0, -3, 0, 0, 3, 1.500));

END
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На  рис.  4.15-4.18 наведені  зображення  побудованої  дискретної  моделі

бака. Так як конструкція є симетричною, то при практичних розрахунках для

зниження трудомісткості задачі можна розглядати її чверть (рис. 4.17, 4.18). На

останньому  рисунку  включений  режим  зображення  границь  СЕ.  Ця  модель

складається з 76748 вузлів і 228371 СЕ.

Рисунок 4.15 – Дискретна модель бака (вид знизу)

Рисунок 4.16 – Дискретна модель бака (вид збоку)



139

Рисунок 4.17 – Дискретна модель чверті бака

Рисунок 4.18 – Вигляд сітки в районі шпангоута
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4.4 Приклад  аналізу  напружено-деформованого  стану  з

використанням отриманих дискретних моделей

Для  оцінки  якості  дискретних  моделей,  отриманих  з  використанням

запропонованого  підходу,  була  розглянута  задача  дослідження  напружено-

деформованого  стану  паливного  бака  (рис.  4.14-4.18),  верхня  ємність  якого

(рис. 4.14)  знаходиться  під  внутрішнім  тиском.  Для  виконання  скінченно-

елементного  розрахунку  була  використана  програмна  система  з  відкритим

програмним  кодом  QFEM  [134],  розроблена  в  Запорізькому  національному

університеті.

Розрахунок  виконувався  при  наступних  параметрах:  пружні

характеристики  матеріалу  бака  E=6,5⋅1010  Па,  ν=0,3  (сплав  алюмінію

АМг6М);  заданий  внутрішній  тиск  –  P=8,2⋅105  Па.  Оскільки  дана  задача

вісесиметрична, то розрахунок з міркувань зниження обчислювальних витрат

виконувався для чверті конструкції.  Обчислювальна схема задачі наведена на

рис. 4.19. 

Рисунок 4.19 – Схема защемлення і прикладення навантажень до конструкції



141

Тут червоними точками зображені граничні умови   u |x=0=0 ,  v |y=0=0 ,

u , v , w |y=−4,7=0  ( z=−4,7  –  координата  точок  жорсткого  защемлення

конструкції),  а синіми стрілками – напрямки дії  навантажень (приведених до

вузлових).

Мінімальні  й  максимальні  значення  параметрів  напружено-

деформованого  стану  (переміщення,  деформації  та  напруження),  отримані  в

результаті чисельного розрахунку наведені в таблиці 4.4.

Таблиця  4.4 –  Результати  розрахунку  напружено-деформованого  стану

паливного бака літального апарату

Функція
Мінімальне 

значення

Максимальне

значення

u -9.94770e-03 1.30830e-03

v -1.08196e-02 8.60253e-04

w -4.53221e-03 3.13183e-02
εxx -4.63175e-03 9.25434e-03
εyy -3.50906e-03 9.18115e-03
εzz -4.71465e-03 5.22183e-03
εxy -9.91367e-03 2.87735e-03
εxz -1.11410e-02 1.03085e-02
εyz -1.16109e-02 1.09014e-02
σ xx -2.59494e+08 6.13303e+08
σ yy -1.96448e+08 5.98195e+08
σ zz -2.68912e+08 4.19019e+08
σ xy -2.47842e+08 7.19336e+07
σ xz -2.78526e+08 2.57713e+08
σ yz -2.90272e+08 2.72534e+08
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На рис.  4.20-4.22 наведена візуалізація компонентів вектора переміщень.

Тут зеленим кольором закодовані значення близько нуля, градаціями синього –

негативні значення, а градаціями червоного – позитивні. 

Рисунок 4.20 – Розподіл переміщень u  по баку

Рисунок 4.21 – Розподіл переміщень v



143

На  рис.  4.23 наведено  розподіл  інтенсивності  напружень,  яка

визначається так σi=
1

√2
√(σ xx−σ yy)

2+(σ xx−σ zz)
2+(σ yy−σzz)

2+6(σ xy+σ xz+σ yz)
2 . 

Добре  видно,  що  отримані  значення  параметрів  напружено-

деформованого стану даної конструкції відповідають фізичному змісту задачі,

що свідчить про якісність отриманої скінченно-елементної моделі.

Рисунок 4.22 – Розподіл переміщень w  по баку (включено режим

трансформації конструкції у відповідності з отриманими переміщеннями)

Рисунок 4.23 – Розподіл інтенсивності напружень по конструкції
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Висновки до розділу 4

У  четвертому  розділі  описані  принципи  побудови  розробленої  і

програмно реалізованої автоматизованої системи математичного моделювання

геометричних  об’єктів  QNG.  Крім  того,  в  даному  розділі  досліджена

обчислювальна  складність  запропонованих  алгоритмів  дискретизації

геометричних  об’єктів  складної  форми  на  скінченні  елементи  в  формі

тетраедрів, а також виконано оцінку їх точності. Зокрема, показано, що часова

обчислювальна складність розроблених підходів має величину порядку O(n2) ,

а  відносна  похибка  результатів  побудови  дискретних  моделей  при  вже

незначному згущуванні сітки не перевищує 1%.

Також  в  розділі  наведені  приклади  застосування  QNG  для  побудови

дискретних  математичних  моделей  складних  інженерно-технічних  об’єктів.

Крім  того,  для  верифікації  якості  отриманих  дискретних  моделей  з

використанням  сторонньої  програми  був  виконаний  скінченно-елементний

розрахунок  паливного  бака  літального  апарата  для  моделювання  його

напружено-деформованого  стану.  Отримані  результати  свідчать  про

адекватність  отриманого  скінченно-елементного  розбиття  тонкостінної

конструкції, що також підтверджує ефективність розроблених алгоритмів.

Основні  наукові  і  практичні  результати  даного  розділу  опубліковані  в

роботах [4, 17, 20, 68, 67, 74, 79].
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ВИСНОВКИ

У  дисертаційній  роботі  вирішена  актуальна  проблема  побудови

дискретних математичних моделей геометричних об’єктів складної  форми.  В

роботі розроблені і досліджені нові принципи формалізації опису математичних

моделей геометричних об’єктів і запропоновано алгоритми побудови скінченно-

елементної моделі геометричного об’єкта за його функціональним описом.

Було одержано наступні результати.

1. Отримано  розвиток  методу  формального  опису  математичних

моделей  геометричних  об’єктів  складної  форми  з  використанням

функціонального підходу, який полягає у тому, що об’єкт описується у вигляді

логічної  комбінації  математичних  співвідношень  (формул),  кожне  з  яких

визначає певну геометричну фігуру або її частину. Застосування такого підходу

дає можливість описати математичну модель геометричного об’єкта довільної

форми і складності.

2. Для  реалізації  запропонованого  функціонального  підходу  до

геометричного  моделювання  із  застосуванням  обчислювальної  техніки  було

розроблено  мову  опису  математичних  моделей  геометричних  об’єктів  (мова

специфікацій)  FORTU-F,  яка  дозволяє  на  відміну  від  відомих  аналогів

формально  описувати  математичні  моделі  геометричних  об’єктів  довільної

форми з використанням математичних співвідношень – предикатних формул.

3. Для  автоматизації  побудови  скінченно-елементних  моделей

геометричних об’єктів, описаних із застосуванням мови специфікації FORTU-F,

було розроблено і досліджено алгоритми дискретизації на скінченні елементи у

формі  трикутника  і  тетраедра  двовимірних  та  тривимірних  геометричних

об’єктів  складної  форми.  Реалізовані  підходи  до  оптимізації  скінченно-

елементних  моделей  дозволяють  істотно  покращити  якість  апроксимації

границі (поверхні) геометричної області і  підсумкового розбиття на елементи
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заданого типу. В результаті використання цих алгоритмів може бути отримана

якісна  дискретна  модель  з  нерівномірною  сіткою  на  основі  трикутних  або

тетраедральних скінченних елементів, яка автоматично згущується в областях з

найбільшою кривиною поверхні.

4. Були  отримано  теоретичні  та  експериментальні  оцінки

ефективності  та  точності  запропонованих  алгоритмів.  Доведено,  що

обчислювальна  складність  алгоритму  дискретизації  в  загальному  випадку

належить до поліноміального класу. В разі триангуляції плоскої фігури, модель

якої описано із застосуванням мови специфікації FORTU-F, вона складає O(n2) ,

а  в  разі  дискретизації  тривимірної  області  на  скінченні  елементи  у  формі

тетраедра – складає O(n3) . Відносна похибка результатів побудови дискретних

моделей  залежить  від  кількості  скінченних  елементів  і  при  вже  незначному

згущуванні сітки не перевищує 1%.

5. Запропоновано  підходи  й  алгоритми  реалізовані  у  вигляді

програмної  системи  аналітичного  конструювання  геометричних  моделей

інженерних  конструкцій  QNG. Для  досягнення  максимальної

кросплатформності  й  швидкодії  програми  QNG  при  її  розробці

використовувалася  концепція  розподілу  графічного  інтерфейсу  користувача  і

ядра програмної системи, що реалізує всю логіку програми) QNG реалізована у

вигляді клієнт-серверного додатку, в якому роль сервера виконують процедури

обробки  специфікацій  мови  FORTU-F  і  побудова  на  їх  основі  дискретної

геометричної моделі, а роль клієнта – графічний інтерфейс програми. 

6. Для апробації розроблених алгоритмів і програмного забезпечення

було  виконано  побудову  низки  скінченно-елементних  моделей  тривимірних

геометричних  об’єктів:  колінчастого  вала  корбово-гонкового  мехінзму, низки

тонкостінних  оболонок  складної  конфігурації,  які  можуть  застосовуватися  в

аерокосмічній  промисловості,  а  також  паливного  баку.  Для  оцінки  якості

отриманих  скінченно-елементних  моделей  із  застосуванням  стороннього
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програмного  забезпечення  було  виконано  чисельний  розрахунок  задачі

дослідження  напружено-деформованого  стану  тонкостінної  оболонкової

конструкцій складної форми. Отримані числові результати добре узгоджуються

з  даними  інших  авторів,  що  свідчить  про  якість  дискретних  моделей,  які

будуються в системі QNG.
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ДОДАТКИ

Додаток А

Формат файлу-опису дискретної скінченно-елементної моделі

геометричного об’єкта, який реалізовано в системі QNG

Для  збереження  інформації  про  скінченно-елементну  модель

геометричної області використовуються два типи файлів: бінарні й текстові в

форматі  ASCII.  Файл в бінарному форматі  призначений для завдання повної

інформації  про об’єкт розрахунку, тип скінченних елементів і  про структуру

сітки (таблиця А.1).

Таблиця  А.1  –  Бінарний  формат  файлу  даних  про  СЕ-розбиття

геометричної області 

Значення Опис
T Тип  вживаного  скінченного  елемента  (3  –  лінійний

трикутник; 4 – лінійний тетраедр)
N Кількість вузлів

x1 y1 [z1] Координати першого вузла
... ...

xN yN [zN] Координати останнього вузла
M Кількість граничних елементів

g11 g12 … g1L Зв’язки першого ГЕ (L – розмірність ГЕ)
... ...

gM1 gM2 … gML Зв’язки останнього  ГЕ
К Кількість скінченних елементів

e11 e12 … e1P Зв’язки першого СЕ (P – розмірність СЕ)
... ...

eK1 eK2 … eKP Зв’язки останнього СЕ
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Наприклад, для дискретної моделі плоского тіла, зображеної на рис. А.1,

файл з дискретної моделлю (в текстовому вигляді) буде виглядати так,  як це

наведено у таблиці А.2.

Таблиця А.2 – Приклад mesh-файлу

Значення Опис
3Тип СЕ (лінійний трикутник)
5Кількість вузлів

2.0 2.0Координата 1-го вузла
0.0 2.0...
0.0 0.0 ...
2.0 0.0 ...
1.0 1.0Координата 5-го вузла

4Кількість граничних елементів
1 2Зв’язки для 1-го ГЕ
2 3...
3 4 ...
4 1Зв’язки для 4-го ГЕ

4Кількість СЕ
1 5 2Зв’язки для 1-го СЕ
2 5 3...
3 5 4 ...
4 5 1Зв’язки для 4-го СЕ

Рисунок А.1 – Приклад дискретної моделі

12

3 4

5
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Файл  в  текстовому  форматі  повністю  ідентичний  за  структурою

бінарному,  але  має  значно  більший  фізичний  розмір.  Він  в  основному

використовується для підвищення наочності опису моделі.
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Додаток Б

UML-модель класів, що реалізують трансляцію

мови специфікацій FORTU-F

На  рис.  Б.1  з  використанням  графічної  нотації  уніфікованої  мови

моделювання (UML – Unified Modeling Language) зображена ієрархія класів, що

реалізують транслятор  мови FORTU-F. На Б.2  –  Б.5  наведені  UML-діаграми

класів, що інкапсулюють побудову дерева розбору виразів мови специфікацій

FORTU-F.

Рисунок Б.1. Ієрархія класів, що

реалізують транслятор
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Рисунок Б.2 – Інкапсуляція типу
лексеми

Рисунок Б.3 – Інкапсуляція виразів різних типів

Рисунок Б.4 – Інкапсуляція CSG-дерева
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Рисунок Б.5 – Клас, що реалізує лексичний і синтаксичний розбір

специфікації FORTU-F
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Додаток B

UML-модель класів, що реалізують триангуляцію плоских областей

На рис. В.1 наведена ієрархія класів, що реалізують описані в третьому

розділі  алгоритми  дискретизації  на  трикутні  скінченні  елементи  плоских

геометричних областей.

 

Рисунок В.1 – UML-модель класів, що

реалізують триангуляцію



170

Додаток Г

UML-модель класів, що реалізують дискретизацію просторових областей

На  рис.  Г.1  і  Г.2  наведено  ієрархії  класів,  що  реалізують

введення/виведення даних про побудовану сітку і генерацію сітки.

Рисунок Г.1 – Реалізація введення/виведення сітки



171

Рисунок Г.2 – UML-діаграма класів, які реалізують дискретизацію на СЕ в

формі тетраедра
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Додаток Д

UML-модель класів, які реалізують графічний інтерфейс користувача

програми QNG

На рис.  Д.1 наведено зображення головного вікна програми QNG. При

реалізації графічного інтерфейсу користувача даної програми використовувався

стандарт однодокументного інтерфейсу SDI.

Рисунок Д.1 – Головне вікно програми QNG
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Головне  вікно  програми  містить  закладки  з  текстовим  редактором для

завдання  специфікації  математичної  моделі  геометричного  об’єкта  на  мові

FORTU-F,  а  також  для  відображення  попереднього  графічного  зображення

моделі по заданому функціональному опису і безпосередньо дискретної моделі.

На  рис.  Д.2  приведена  загальна  ієрархія  класів,  що  реалізують  GUI

програми QNG.

На рис.  Д.3 наведена UML-діаграма класів,  які  реалізують візуалізацію

моделі геометричного об’єкта, який описано на мові FORTU-F.

Рисунок Д.2 – Ієрархія класів, що реалізують

графічний інтерфейс користувача QNG
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Рисунок Д.3 – UML-модель класів, що

реалізують візуалізацію моделі
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Додаток Е

Акт про впровадження результатів дисертації в навчальний процес в

Запорізькому національному університеті
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