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Дисертаційна  робота  присвячена  математичному  моделюванню  дво-  і

тривимірних  геометричних  областей  складної  форми  у  паралельних

комп’ютерних  системах.  Запропоновані  нові  паралельні  алгоритми  для

формалізації,  побудови  дискретних  моделей  та  візуалізації  геометричних

областей.

Комп’ютерний аналіз широких класів актуальних науково-технічних задач

передбачає  побудову  тривимірних  геометричних  моделей  складних  технічних

систем.  Наприклад,  комп’ютерне  дослідження  міцності,  довговічності,

експлуатаційних  параметрів  складних  технічних  систем  (машин,  механізмів,

аерокосмічної  техніки,  споруд тощо)  потребує автоматизації  розв’язання різних

типів крайових задач математичної фізики, механіки деформівного твердого тіла,

термодинаміки,  теорії  поля  тощо.  Застосування  обчислювальної  техніки  для

аналізу таких задач неможливе без наявності дискретних моделей геометричних

областей складної форми.

Проблему  побудови  математичної  моделі  геометричної  області  можна

поділити на дві основних задачі: а) формалізація опису геометрії вихідної області

у  формі,  прийнятній  для  подальшої  комп’ютерної  обробки;  б) автоматизація

високопродуктивного створення і візуалізації комп’ютерної моделі геометричної

області за раніше отриманим формальним описом.
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Для  математичного  моделювання  геометричних  областей  в  наш  час

розроблено низку класичних підходів, найбільш відомими серед яких є каркасне,

поверхневе та твердотільне геометричне моделювання. Класичні підходи до опису

математичних  моделей  геометричних  областей  не  завжди  дають  можливість

зручно описувати моделі складних (або нетипових) геометричних областей. Тому

останнім часом все більшої популярності набувають так звані некласичні підходи

до формального опису математичних моделей геометричних областей, серед яких

одним  з  найбільш  перспективних  є  функціональний  підхід,  який  базується  на

застосуванні  математичного  апарату  неявних  функцій  (R-функцій),

запропонований академіком Рвачовим В. Л.,  які  приймають невід’ємні  значення

усередині  геометричної  області  і  від’ємні  –  за  її  межами.  Теорія  R-функцій

дозволяє  використовувати  логічні  операції  кон’юнкції,  диз’юнкції  та  інверсії

(логічного заперечення) для побудови неявних функцій, що аналітично описують

геометричну  область  будь-якої  складності.  Для  використання  функціонального

підходу в системах інженерного аналізу (системах автоматизації проектних робіт)

необхідно розробити засоби, що дозволять формалізувати (вводити, зберігати й

обробляти) функціональні моделі.

Для  розв’язку  задачі  формалізації  моделей геометричних об’єктів  вельми

поширеним  є  використання  візуальних  або  текстових  проблемно-орієнтованих

мов  (які  прийнято  називати  DSL-мовами).  Вони  дозволяють  описувати  неявні

функції,  що  відповідають  стандартним  геометричним  примітивам,  та  логічні

операції  над  ними.  Проте  аналіз  і  візуалізація  функціональних  моделей

геометричних об’єктів, формалізованих проблемно-орієнтованою мовою, є вельми

тривалими процедурами. Це обумовлюється багаторазовим обчисленням складної

неявної  функції.  Можливим  способом  зменшення  тривалості  та  підвищення

ефективності аналізу або візуалізації функціональної моделі геометричної області

є розробка паралельних обчислювальних методів.

Наведений огляд сучасного стану проблеми геометричного моделювання в

паралельних комп’ютерних системах свідчить про те, що, з одного боку, задача

розробки  паралельних  обчислювальних  методів  і  алгоритмів  є  актуальною.  З
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іншого  боку,  паралельні  аналіз  і  візуалізації  складних геометричних об’єктів  з

використанням неявних функцій є менш дослідженими.

Для формалізації математичних моделей складних геометричних об’єктів у

дисертаційній роботі розроблено проблемно-орієнтовану мову RFL, яка дозволяє у

зручній  для  користувача  формі  описувати  функціональну  модель  дво-  або

тривимірної  геометричної  області  довільної  складності.  Із  застосуванням

розширеної  нотацій  Бекуса-Науера  наведено  формалізований  опис  цієї  мови.

Також в дисертаційній роботі представлено основні засоби опису із застосуванням

RFL стандартних геометричних примітивів та базових операцій над ними (зсув,

масштабування,  поворот,  поступальний  рух  тощо)  різноманітних  плоских  та

просторових геометричних областей.

Для  автоматизації  застосування  мови  RFL  в  першу  чергу  необхідно

реалізувати  транслятор,  який  автоматично  перетворить  вихідний текст  на  мові

RFL у байт-код,  що обчислює значення функціональної моделі в  заданій точці.

Базові  принципи і  алгоритми паралельного обчислення  функціональної  моделі,

описаної на мові RFL, представлено у третьому розділі дисертаційної роботи.

Паралельна  обробка  абстрактного  синтаксичного  дерева  дозволяє

прискорити  обчислення  неявною  функції  у  кожній  точці.  Сумарне  зменшення

витраченого часу буде пропорційним до кількості точок, використаних при аналізі

моделі геометричного об’єкта.

Альтернативним  напрямком  використання  технологій  паралельних

обчислень  для  зменшення  часу  візуалізації  функціональних  моделей

геометричних  об’єктів  є  розробка  відповідного  паралельного  методу.  У

дисертаційній  роботі  запропоновано  паралельний  метод  побудови  воксельної

моделі, який ґрунтується на розбитті частини тривимірного простору, що обмежує

геометричний об’єкт,  на квадранти.  Кількість квадрантів може бути довільною,

але не більшою за кількість наявних процесорів. Частини воксельної моделі для

кожного квадранту будується паралельно.
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У  роботі  наведено  результати  обчислювальних  експериментів,  які

підтверджують  адекватність  і  коректність  розроблених  паралельних  методів  і

алгоритмів, що їх реалізують.

Отже,  у  дисертаційній  роботі  запропоновані  нова  проблемно-орієнтована

мова, що дозволяє моделювати геометричні області в паралельних системах, нові

паралельні  методи  для  обчислення  значення  неявної  функції,  що  відповідає

області, та для автоматичної генерації воксельної моделі при візуалізації моделей

геометричних об’єктів.

Ключові  слова: геометрична  область,  функціональна  модель,  неявна

функція, паралельний метод, воксель, візуалізація.

ABSTRACT

Al-Athamneh B. G. M. Mathematical modelling of Geometric Objects in Parallel

Computing Systems. – The qualifying scientific work as a manuscript.

Dissertation for the degree of a candidate of physico-mathematical sciences on

the specialty 01.05.02 «Mathematical modeling and computational methods» (physico-

mathematical sciences). – Zaporizhzhya National University of Ministry of Education

and Science of Ukraine – Zaporizhzhya, 2018.

The  dissertation  is  devoted  to  the  mathematical  modeling  of  two-  and  three-

dimensional  geometric  regions of  complex form in parallel  computer  systems.  New

parallel algorithms for formalization, construction of discrete models and visualization

of geometric domains are proposed.

Computer analysis of broad classes of actual scientific and technical problems

involves the construction of three-dimensional geometric models of complex technical

systems.  For  example,  a  computerized  study  of  strength,  durability,  operational

parameters of complex technical systems (machines, mechanisms, aerospace equipment,

structures, etc.) requires automation of the solution of various types of boundary value
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problems of mathematical physics, mechanics of a deformable solid, thermodynamics,

field theory, etc. The use of computer technology for the analysis of such problems is

impossible without the presence of discrete models of geometric regions of complex

form.

The problem of constructing a geometric model can be divided into two main

tasks: a) formalization of the description of the geometry of the original area in a form

acceptable for further computer processing; b) automation of high-performance creation

and visualization  of  a  computer  geometric  model  based on the  previously  obtained

formal description.

For geometric modeling in our time, a number of classical approaches have been

developed; the most well-known are frame, boundary and solid represntation. Classical

approaches  to  the  description  of  geometric  models  do  not  always  allow  us  to

conveniently  describe  models  of  complex  (or  non-typical)  geometric  domains.

Therefore, the so-called non-classical approaches to the formal description of geometric

models  are  becoming  increasingly  popular  recently,  among  which  one  of  the  most

promising  is  the  functional  approach,  which  is  based  on  the  application  of  the

mathematical apparatus of implicit functions (R-functions) proposed by the academician

V. V. Rvachev, which take inextricable values within the geometric region and negative

– beyond  its  limits.  The  theory  of  R-functions  allows  using  logic  operations  of

conjunction, disjunction, and inversion (logical negation) to construct implicit functions

that analytically describe the geometric region of some complexity. In order to use a

functional approach in engineering analysis systems (design automation systems), it is

necessary  to  develop  means  for  formalizing  (importing,  storing  and  processing)

functional models.

For the solution of the problem of formalizing models of geometric objects, the

use  of  visual  or  textual  problem-oriented  languages  (commonly  referred  to  as  DSL

languages)  is  very  common.  They  allow  the  description  of  implicit  functions  that

correspond to standard geometric primitives and logical operations over them. However,

the analysis and visualization of functional models of geometric objects, formalized in

problem-oriented language,  are very lengthy procedures.  This is  due to the multiple
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calculation of the complex implicit function. A possible way to reduce the duration and

increase the efficiency of analysis or visualization of a functional model of geometric

domain is the development of parallel computing methods.

The given overview of the current state of the problem of geometric modelling in

parallel computer systems suggests that, on the one hand, the task of developing parallel

computing methods and algorithms is relevant. On the other hand, parallel analysis and

visualization of complex geometric objects using implicit functions are less explored.

For the formalization of mathematical models of complex geometric objects, the

problem-oriented language RFL is developed in the dissertation work, which allows us

to  describe  a  functional  model  of  a  two-  or  three-dimensional  geometric  region  of

arbitrary complexity in a user-friendly form. Using the extended Bucus-Naurer notation,

a formal description of this language is given. Also in the dissertation the basic means

of  the  description  with  the  use  of  RFL  standard  geometric  primitives  and  basic

operations on them (shift, scaling, rotation, translational motion, etc.) of various flat and

spatial geometric areas are presented.

In order to automate the use of RFL language, it is first necessary to implement a

translator  that  automatically  converts  the  RFL  source  test  into  a  byte-code  that

calculates the value of the functional model at a given point. The basic principles and

algorithms of parallel calculation of the functional model described in the language of

RFL are presented in the section of three dissertations.

Parallel processing of an abstract syntax tree allows accelerating the calculation

of  implicit  function  at  each  point.  The  total  reduction  of  the  time  spent  will  be

proportional to the number of points used in analysing the geometric object model.

An alternative direction of using parallel computing technologies to reduce the

time of visualization of functional models of geometric objects is the development of an

appropriate parallel method. In the dissertation the parallel method of constructing a

voxel model is proposed, which is based on the partition of a part of a three-dimensional

space that restricts a geometric object to quadrants. The number of quadrants can be

arbitrary,  but  not  larger than the number of  available processors.  Parts of  the voxel

model for each quadrant are constructed in parallel.
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The paper presents the results of computational experiments, which confirm the

adequacy  and  correctness  of  the  developed  parallel  methods  and  algorithms  that

implement them.

Thus, in the dissertation the new problem-oriented language is proposed, which

allows  to  simulate  geometric  objects  in  parallel  systems,  new parallel  methods  for

calculating the value of the implicit function corresponding to the region, and for the

automatic generation of the voxel model in the visualization of models of geometric

objects.

Key words: geometric object, function model, implicit function, parallel method,

voxel, visualization.
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ВСТУП

 Моделювання й дослідження складних науково-технічних систем в наш час

практично не виконуються без широкого застосування обчислювальної техніки,

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

дослідження  реальних  об’єктів  (особливо,  враховуючи  собівартість  витрачених

ресурсів і часу).

Аналіз  міцності,  довговічності,  а  також  експлуатаційних  характеристик

складних  реальних  технічних  систем  потребує  автоматизації  розв’язання

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

деформівного твердого тіла,  термодинаміці,  електродинаміці,  теорії  поля  тощо.

Комп’ютерний аналіз таких задач неможливий без наявності дискретних моделей

дво- і тривимірних геометричних областей складної форми. На сьогодні створено

велику  кількість  різноманітних  програм,  що  призначені  для  автоматизації

побудови геометричних (в тому числі дискретних) моделей реальних інженерних і

технічних об’єктів. Серед найбільш відомих серед них можна виділити такі: 3ds

Max [43],  AutoCAD [104],  ArchiCAD [62],  Dolphin [122],  FreeCAD [128],  Gmsg

[133], GRUMMP [145], Netgen [164, 182], КОМПАС-3D [30] та інші [44, 45, 159].

Крім  того,  автоматизовані  системи  геометричного  моделювання  є  складовими

(препроцесорами)  багатьох  сучасних  систем  автоматизації  проектування  та

комп’ютерного аналізу, таких, наприклад, як ANSYS [7], LS-DYNA [160], Nastran

[163], Patran [170], SolidWorks [158], ЛІРА [47], МОНОМАХ [48] та інші [39]. 

Проблему створення  геометричної  моделі  можна умовно поділити  на  дві

основних задачі: а) побудову формального опису вихідної геометричної області у

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

високопродуктивної  побудови  і  візуалізації  комп’ютерної  моделі  за  раніше

отриманим  формальним  описом.  Класичні  підходи  до  опису  геометричних

моделей  (каркасне,  граничне  та  твердотільне  геометричне  моделювання)  не

завжди  дають  можливість  зручно  описувати  моделі  складних  геометричних
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областей [15, 105, 106]. Тому останнім часом все більшої популярності набувають

некласичні  підходи  до  формального  опису  геометричних  моделей,  серед  яких

одним  з  найбільш  перспективних  є  функціональний  підхід,  який  базується  на

застосуванні  математичного  апарату  неявних  функцій  В. Л. Рвачова,  які

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

межами  [20,  21,  33–38,  49–56,  59,  169,  183]. Такий підхід є дуже ефективним за

рахунок  можливості  використання  всієї  потужності  математичного  апарату  для

опису  геометричних  областей  довільної  форми,  але  за  рахунок  неявності

функціональної моделі, навіть візуалізація геометричних моделей є нетривіальної

і тривалою у часі задачею [13, 20–22, 42, 63–71, 76–80].

Одним  з  перспективних  напрямів  підвищення  ефективності  розрахунків

неявних функцій та побудови заданих із їх допомогою геометричних моделей є

застосування  паралельних  обчислень  [31,  32,  80–83,  85–94].  Таким  чином,

автоматизація  побудови  моделей  геометричних  областей  складної  форми  із

застосуванням  функціонального  підходу  і  паралельних  методів  розрахунку  є

досить складною і актуальною в наш час задачею.

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

Дисертаційна робота  виконувалася  у  відповідності  до  плану науково-технічних

робіт  Запорізького  національного  університету  в  межах  науково-дослідних  тем

«Математичне моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних

інформаційних технологій» (№ держ. реєстрації 0115U000761) і «Математичне та

програмне забезпечення автоматизованого проектування аерокосмічної  техніки»

(№ держ. реєстрації ДР 0118U000210), що фінансуються за рахунок державного

бюджету  України.  Дисертаційна  робота  є  складовою  частиною  проведених  за

цими темами досліджень. Отримані результати відповідають основним напрямам

наукових  досліджень,  що  виконуються  в  Запорізькому  національному

університеті, зокрема, застосовується як додатковий модуль програмної системи

FORTU-FEM  [16,  17],  яку  було  створено  співробітниками  Запорізького

національного університету.
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Мета  і  задачі  дослідження. Метою  роботи  є  вирішення  проблеми

підвищення  ефективності  побудови  математичних  моделей  дво-  і  тривимірних

геометричних  областей  складної  форми,  описаних  із  використанням  неявних

математичних функцій.

Поставлена мета передбачає реалізацію таких завдань:

− аналіз існуючих способів моделювання геометричних областей складної

форми;

− розробка  математичного  апарату  аналітичного  опису  математичних

моделей  геометричних  областей  складної  форми  у  вигляді,  зручному  для

подальшої  обробки на  паралельних обчислювальних комп’ютерних системах  зі

спільною пам’яттю;

− розробка  ефективного  паралельного  підходу  до  побудови  дискретних

моделей  геометричних  областей,  аналітично  заданих  із  застосуванням  неявних

математичних функцій;

− програмна реалізація запропонованих паралельних моделей і алгоритмів

математичного моделювання геометричних областей складної форми.

Об’єктом  дослідження є  процес  паралельної  побудови  геометричних

моделей двох- і тривимірних областей складної форми.

Предметом  дослідження є  паралельні  методи  отримання  математичних

моделей  геометричних  областей,  аналітично  заданих  за  допомогою  неявних

функцій.

Методи  дослідження базуються  на  застосуванні  апарату  математичного

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

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

Наукова новизна одержаних результатів  дисертаційної роботи полягає у

вирішенні  актуальної  науково-технічної  проблеми  підвищення  ефективності

побудови математичних моделей функціонально заданих геометричних областей

складної форми з використанням паралельних обчислень.

У межах цих досліджень отримані наступні наукові результати:
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− вперше  запропоновано  паралельний  ієрархічний  метод  побудови

дискретних  математичних  моделей  геометричних  областей  складної  форми,

аналітично заданих за допомогою R-функцій;

− вперше запропоновано проблемно-орієнтовану мову RFL математичного

моделювання геометричних областей за допомогою функціонального підходу, що

підтримує  паралельні  методи  обчислень  і  істотно  спрощує  процес  побудови

моделей геометричних областей складної форми;

− отримали подальший розвиток способи побудови математичних моделей

геометричних областей складної форми, описаних за допомогою неявних функцій,

які на відміну від існуючих аналогів підтримують паралельні обчислення;

− вперше створено інтелектуальний програмний засіб QVoxel аналітичного

конструювання геометричних моделей областей складної форми з використанням

паралельних обчислень;

− отримані оцінки ефективності запропонованих підходів.

Практичне значення одержаних результатів. Розроблені в дисертаційній

роботі підходи до формального опису дво- і тривимірних геометричних областей з

подальшою  побудовою  їх  дискретизації  дозволяють  істотно  підвищити  якість

геометричного моделювання, а також ефективно використати побудовані моделі

при  розв’язанні  крайових  задач.  Розроблена  програмна  система  автоматизації

побудови геометричних моделей плоских і просторових областей складної форми

QVoxel дозволяє автоматизувати побудову якісних дво- і тривимірних дискретних

моделей.  Вона реалізована у вигляді  кросплатформної  програмної  системи,  що

може працювати в середовищі таких операційних систем, як Linux, Windows та

Mac  OS.  Розроблена  програма  дозволяє  автоматизувати  всі  етапи  побудови

дискретних геометричних моделей: від їх формального опису до візуалізації.

Результати  дисертації  було  впроваджено  в  навчальний  процес

математичного  факультету  Запорізького  національного  університету,  що

підтверджується відповідним актом впровадження.

Особистий внесок здобувача. Усі  основні  результати,  які  виносяться  на

захист,  отримані  автором  самостійно,  в  роботах,  виконаних  у  співавторстві  і
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опублікованих спільно в наукових виданнях, які входять в спеціалізовані переліки

Міністерства  освіти  і  науки  України,  здобувачеві  належить:  в  роботі  [1]  –

програмна реалізація побудови геометричної моделі зубчастого колеса; у роботі

[81]  – побудова  дискретних  геометричних  моделей,  що  ілюструють

запропонований  в  роботі  підхід;  у  роботі  [157]  – розробка  функціонального

підходу до формального опису тришарової пластини.

Апробація  результатів  роботи. Основні  результати  дисертації

доповідалися на наступних наукових семінарах і конференціях:

− п’ятнадцятій  міжнародній  науково-технічній  конференції  «Проблеми

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

− сьомій всеукраїнській,  чотирнадцятій  регіональній науковій  конференції

молодих  дослідників  «Актуальні  проблеми  математики  і  інформатики»

(м. Запоріжжя, квітень 2016 р.);

− шостій міжнародній науково-технічній конференції «Актуальні проблеми

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

− міжнародній  науково-технічній  конференції  «Інформаційні  системи  та

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

− науковому  семінарі  кафедри  програмної  інженерії  Запорізького

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

− міжвузівському  науковому  семінарі  «Актуальні  проблеми  математики  і

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

Публікації. Основні  результати  дисертаційної  роботи  викладено  в  8

друкованих виданнях, серед них 4 [1–3, 81] – в журналах, що входять до Переліку

фахових видань України,  2  [79,  157]  опубліковані  у  виданнях,  що включені  до

міжнародних  науково-метричних  баз,  і  2  [4,  25]  –  у  тезах  доповідей  на

конференціях.

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу,

чотирьох  розділів,  висновків,  списку  використаних  літературних  джерел  і

додатків. Загальний обсяг дисертації становить  126 сторінок. Робота містить 36
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рисунків у тексті, 6 таблиць у тексті, 196 літературних джерел (18 с.) та 2 додатків

(2 с.).

У першому розділі дисертації проведено аналіз сучасного стану проблеми

геометричного  моделювання  складних  технічних  систем  із  застосуванням

паралельних обчислювальних систем зі  спільною пам’яттю. А розділі  наведено

короткий  огляд  і  класифікацію  найбільш  поширених  методів  геометричного

моделювання  дво-  і  тривимірних  геометричних  областей  складної  форми.

Виконано аналіз їх основних характеристик, наявні переваги та недоліки, сфера

застосування,  обмеження  тощо.  Також  було  розглянуто  основні  тенденції  їх

розвитку. На підставі виконаного аналізу було сформульовано постановку задачі

та цілі дисертаційного дослідження.

У  другому  розділі наведено  опис  запропонованої  функціональної  моделі

геометричної  області,  що представлена у вигляді  неявної  функції,  яка  приймає

невід’ємні  значення  всередині  області  і  від’ємні  –  за  її  межами.  Розглянуто

основні  підходи  до  побудови  таких  математичних  моделей  (у  тому  числі  за

допомогою  R-функцій).  Оскільки  використання  комп’ютерної  техніки  для

генерації  моделей  геометричних  областей  передбачає  наявність  формальних

засобів їх опису,  то для автоматизації  цього процесу, в  першу чергу,  необхідна

розробка спеціалізованих проблемно-орієнтованих мов DSL [110], які дозволяють

однозначно  описувати  функціональні  моделі  будь-якої  складності. В  другому

розділі наведено формальний опис з використанням розширеної нотації Бекуса-

Наура  [192] розробленої  мови  RFL [2],  яка  дозволяє  описувати  моделі  дво-  і

тривимірних геометричних областей довільної форми з підтримкою в подальшому

паралельної  обробки.  Крім  того,  в  розділі  наведені  найбільш  поширені

функціональні моделі найбільш вживаних на практиці геометричних примітивів,

таких як стандартні плоскі та просторові фігури, а також базові операції по їх

трансформації: поворот, зсув, масштабування, поступальний рух тощо.

У  третьому  розділі наводяться  основні  запропоновані  алгоритми

моделювання  геометричних  областей  у  паралельних  системах  зі  спільною

пам’яттю.  В  першу  чергу  для  автоматизації  обробки  функціональних  моделей
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геометричних  областей,  які  описані  із  застосуванням  мови  RFL,  необхідно

розробити  транслятор  цієї  мови  у  внутрішній  байт-код,  що  виконується.  В

третьому  розділі  наведені  алгоритми  побудови  асинхронного  синтаксичного

дерева AST [165], яке є ефективним способом вирішення проблеми автоматизації

трансляції формального опису геометричної моделі в комп’ютерних системах зі

спільною  пам’яттю  для  обчислення  математичних  виразів,  що  описують

геометричний об’єкт, з їх паралельним розбором при визначенні значення функції

у точці. Також в розділі наведено опис запропонованого паралельного алгоритму

побудови  дискретної  воксельної  моделі  геометричної  області,  яку  описано

функціональною моделлю на мові RFL.

У четвертому розділі наведено опис програмної реалізації інтелектуального

програмного засобу QVoxel аналітичного конструювання геометричних моделей

дво-  і  тривимірних  областей  складної  форми  з  використанням  паралельних

обчислень.  Наведено  приклади  її  роботи  для  побудови  дискретних  воксельних

моделей,  описано виконані  обчислювальні  експерименти з  оцінки швидкодії  та

точності запропонованих алгоритмів. 

У висновках дається оцінка отриманих результатів дисертаційної роботи.

У  додатках наведено загальний вигляд  розробленого програмного засобу

QVoxel, а також приводиться акт про впровадження отриманих в дисертаційній

роботі у навчальний процес.
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1 АНАЛІЗ АКТУАЛЬНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ ГЕОМЕТРИЧНОГО

МОДЕЛЮВАННЯ В ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗІ СПІЛЬНОЮ

ПАМ’ЯТТЮ

Актуальним  напрямком  розвитку  обчислювальної  техніки  є  застосування

паралельних обчислювальних систем. Це обумовлено, з одного боку, обмеженістю

швидкодії  послідовних  обчислювальних  систем  і,  з  іншого  боку,  високою

складністю  задач  сучасного  математичного  моделювання.  Організація

паралельних  обчислень  (одночасного  виконання  декількох  обчислювальних

операцій) виконується,  за звичай, шляхом додавання функціональних пристроїв

(процесорів,  ядер  тощо).  Отже,  основна  мета  використання  паралельної

архітектури  –  це  розробка  обчислювальних  методів  (їх  часто  називають

паралельними),  які  максимально  швидко  працюють  на  декількох  процесорах.

Останнім  часом  все  більше  наукових  робіт  присвячується  розробці  та

дослідженню паралельних обчислювальних методів.  Предметом цього розділу є

аналіз  сучасних  наукових  праць,  присвячених  паралельним  обчислювальним

методам геометричного моделювання.

1.1 Типи паралельних обчислювальних систем

Один  з  найбільш  поширених  способів  класифікації  паралельних

обчислювальних систем запропонований Флінном (Flynn)  [125].  У класифікації

Флінна  основна  увага  при  аналізі  архітектури  обчислювальних  систем

приділяється способам взаємодії послідовностей (потоків) виконуваних команд і

оброблюваних даних. В результаті такого підходу розрізняють такі основні типи

паралельних обчислювальних систем [14, 31, 151, 172, 192]:
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– SISD (Single Instruction, Single Data) – системи, в яких існує одиночний

потік команд і  одиночний потік даних;  до даного типу систем можна віднести

звичайні послідовні ЕОМ;

– SIMD (Single Instruction, Multiple Data) –  системи з одиночним потоком

команд  і  множинним  потоком  даних;  подібний  клас  систем  складають

багатопроцесорні  обчислювальні  системи,  в  яких  у  кожен  момент  часу  може

виконуватися  одна  і  та  ж  команда  для  обробки  декількох  інформаційних

елементів;

– MISD  (Multiple  Instruction,  Single  Data)  –  системи,  в  яких  існує

множинний  потік  команд  і  одиночний  потік  даних;  прикладів  конкретних

обчислювальних систем, відповідних даному типу, не існує; введення подібного

класу робиться для повноти системи класифікації;

– MIMD  (Multiple  Instruction,  Multiple  Data)  –  системи  з  множинним

потоком  команд  і  множинним  потоком  даних;  до  подібного  класу  систем

відноситься більшість паралельних багатопроцесорних обчислювальних систем.

Слід зазначити, що за класифікацією Флінна практично всі види сучасних

паралельних  систем  належать  до  однієї  групи  MIMD.  Отже  ця  класифікація

потребує уточнення [14]. Наприклад, для класу MIMD запропонована структурна

схема  [172,  193],  в  якій  подальший  поділ  типів  багатопроцесорних  систем

ґрунтується  на  використовуваних  способах  організації  оперативної  пам’яті

(рис. 1.1). У результаті можна розрізняти два важливих типу багатопроцесорних

систем – мультипроцесори (multiprocessors) або системи із спільною пам’яттю і

мультикомп’ютери (multicomputers) або системи з розподіленою пам’яттю.

Для мультипроцесорів розрізняють способи побудови спільної пам’яті [14]:

1) з  однорідним  доступом  до  пам’яті  (uniform  memory  access,  UMA),

2) з неоднорідним доступом до пам’яті (non-uniform memory access, NUMA).

UMA базується на використані єдиної централізованої спільної пам’яті [14].

Така  модель  слугує  основою  для  побудови  векторних  паралельних  процесорів

(parallel  vector  processor,  PVP)  і  симетричних  мультипроцесорів  (symmetric

multiprocessor,  SMP).  Векторні  процесори  базуються  на  ідеї  виконання  однієї
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(векторної)  команди  над  масивом  однотипних  даних.  Симетричні

мультипроцесори  складаються  з  сукупності  процесорів  (або  ядер),  що  мають

єдиний адресний простір та керуються єдиною операційної системою.

Рисунок 1.1 – Схема класифікації за способами організації пам’яті

паралельних систем

Спільна пам’ять може бути фізично розподіленою із забезпеченням доступу

до  пам’яті  будь-якого  процесору.  При  цьому  виникає  проблема  забезпечення

когерентності  кеш-пам’яті  окремих  процесорів.  Реалізація  заходів  щодо

забезпечення  когерентності  кеш-пам’яті  дозволяє  значно  збільшити  число

паралельно  процесорів  у  порівнянні  з  симетричним  мультипроцесором.  Такий

підхід  отримав  назву  неоднорідного  доступу  до  пам’яті  (non-uniform  memory

access, NUMA). Серед систем з таким типом пам’яті виділяють:

– системи  з  використанням  виключно  кеш-пам’яті  процесорів  (cache-only

memory architecture, COMA);

– системи з когерентністю кеш-пам’яттю різних процесорів (cache-coherent

NUMA, CC-NUMA);

– системи із забезпеченням спільного доступу до локальної пам’яті різних

процесорів  без  підтримки  на  апаратному  рівні  когерентності  кешу  (non-cache

coherent NUMA, NCC-NUMA).

Мультикомп’ютери  (системи  з  розподіленою  пам’яттю)  не  забезпечують

загальний доступ до всієї наявної в системах пам’яті (no-remote memory access,

NORMA) [14]. Даний підхід використовується при побудові двох важливих типів

багатопроцесорних  обчислювальних  систем  –  масивно-паралельних  систем
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(massively parallel processor, MPP) і кластерів (clusters).  Серед мультикомп’ютерів

останнім часом найбільш стрімко розвиваються саме кластери [190].

Найбільш  поширеним  класом  паралельних  архітектур  на  сьогодні  є

симетричні  мильтипроцесори,  до  якого  можна  включити  настільні  та  мобільні

багатоядерні  комп’ютери,  отже  розробка  паралельних  обчислювальних  методів

для таких систем є актуальною.

1.2 Модель паралельної машини при розробці паралельних методів

При  розробці  паралельних  обчислювальних  методів  поширеним  є

використання  моделі  абстрактної  паралельної  машини  з  довільним  доступом

(PRAM –  Parallel  Random  Access  Machine).  У  цій  моделі  паралельної  машини

процесори розділяють спільне адресний простір (всі міжпроцесорні комунікації

відбуваються через спільну пам’ять).

Основною проблемою моделі PRAM є можливість одночасного доступу до

однієї  комірки пам’яті  декількома процесорами одночасно,  тому модель PRAM

розділяється  на  підмоделі  у  залежності  від  способу  вирішення  цієї  проблеми

[153]:

– ексклюзивне  зчитування,  ексклюзивний запис  (EREW – Exclusive  Read,

Exclusive Write) – доступ до комірки пам’яті для зчитування або запису може мати

тільки один процес в певний проміжок часу;

– паралельне  зчитування,  ексклюзивний запис  (CREW – Concurrent  Read,

Exclusive Write)  –  кілька процесорів можуть читати певну комірку пам’яті,  але

тільки один може виконати запис в цей час;

– ексклюзивне  зчитування,  паралельний  запис  (ERCW  –  Exclusive  Read,

Concurrent  Write)  –  кілька  процесорів  можуть  виконати  запис  в  певну  комірку

пам’яті, але тільки один може виконати зчитування в цей час;
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– паралельне  зчитування,  паралельний  запис  (CRCW  –  Concurrent  Read,

Concurrent Write) – кілька процесорів можуть зчитувати та записувати.

Також при розробці паралельних обчислювальних методів використовується

спеціальний  тип  моделі  CRCW,  який  називають  randCRCW (у  цьому  випадку

вважається,  що  паралельні  процесори  додатково  до  логічних  й  арифметичних

операцій можуть генерувати випадкові числа з певного інтервалу).

1.3 Паралельні методи геометричного моделювання

Одні  з  перших  робіт  з  розробки  паралельних  методі  геометричного

моделювання присвячені дослідженню ефективності паралельних алгоритмів для

розв’язку задач геометрії [82, 85–87, 92–94, 102, 177].

1.3.1 Паралельна техніка «Розділяй та володарюй»

Однією  з  найбільш  загальних  є  техніка  паралельного  застосування

парадигми  «Розділяй  та  володарюй».  При  застосуванні  цієї  техніки  задача

розділяють на дві або більше підзадачі, які розв’язують паралельно, та потім їх

розв’язки об’єднують. Наприклад, розглянемо задачу побудови верхньої опуклої

оболонки множини S , що складається з n  впорядкованих по x -координаті точок

на площині. Розділимо S  на ⌈√n ⌉  суміжних підмножин, розмір кожної ⌊√n ⌋ , та

рекурсивно  побудуємо  верхню  опуклу  оболонку  для  кожної  підмножини.

Встановимо процесор для кожної пари підмножин і обчислимо спільну дотичну

для двох верхніх опуклих оболонок цієї пари. Така дотична може бути обчислена

за  час  O (lg n )  з  використанням  алгоритму  двійкового  пошуку  [123,  166,  171].

Обчислюючи  ліві  та  праві  дотичні  для  кожної  підмножини  S i  визначимо
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вершини,  що  належать  до  верхньої  опуклої  оболонки  множини  S  [140].

Фінішним кроком буде об’єднання точок, що належать верхній опуклій границі в

єдиний масив – множину точок верхньої опуклої оболонки.

Час  роботи  описаного  методу  характеризується  рекурентним

співвідношенням

T(n)≤T(√n)+O( lg n) ,

звідки виходить, що T(n)=O( lg n)  [140]. Необхідно зазначити, коефіцієнт 1 перед

доданком  T(√n)  не  залежить  від  кількості  підмножин,  що  забезпечується

паралельністю їх обробки.

Кількість  процесорів,  необхідних  для  розв’язку  задачі  оцінюється

рекурентним співвідношенням [140]

P(n)=⌈√n ⌉P(√n)+O(1) ,

звідки виходить, що P(n)=O(n)  [140].

Таким чином, робота необхідна для виконання методу оцінюється величною

O(n lg n) ,  яка  не  є  оптимальною.  Роботи  [107,  113,  131]  присвячено  розробці

оптимального паралельного алгоритму для цієї задачі.

1.3.2 Паралельна техніка «Будуй та шукай»

Іншим важливим методом паралельної обчислювальної геометрії є техніка

«Будуй  та  шукай».  На  базі  цієї  техніки  розробляють  ефективні  паралельні

адаптації  послідовних алгоритмів,  що базуються на методі  замітання площини.

При застосуванні  техніки  «Будуй та  шукай» розв’язок  складається  з  двох  фаз.

Першою  є  фаза  будування,  на  якій  паралельно  будується  структура  даних  з
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геометричної  інформації  задачі.  Другою  є  фаза  пошуку,  на  якій  виконується

паралельний  пошук  по  побудованій  структурі  для  отримання  остаточного

розв’язку.  

Наприклад,  застосуванням  цієї  техніки  є  така  задача:  дана  множина

відрізків  на  площині,  що  не  перетинаються,  визначити  перший  відрізок,  який

перетинається  вертикальним  променем,  що  виходить  з  кінцевої  точки  іншого

сегмента.  Паралельний  метод  розв’язання  цієї  задачі  базується  на  побудові

паралельної  структури  даних  для  вихідної  множини  відрізків,  що  дозволить

виконати тест  перетинання променями за  час  O(lg n)  для одного процесора,  і

виконанні  цього  тесту  для  кожного  кінця  паралельно.  У  результаті  отримаємо

паралельний алгоритм зі складністю O(n lg n)  [140].

1.3.3 Паралельні техніки побудови опуклої оболонки

Основні  результати  з  розробки  паралельних  методів  розв’язку  задачі

побудови опуклої оболонки для  n  точок у просторі  ℝd  зведені у табл. 1.1 для

різних  значень  d .  Стовпець,  який  позначено  заголовком  «Робота»,  відповідає

сумарній кількості операцій, що виконано всіма паралельними потоками (добуток

кількості  паралельних  потоків  на  час  роботи  одного).  Також  використано  такі

позначення: h  – розмір частини простору, у якій вміщуються всі точки множини,

c  – довільне фіксоване значення, Ō (f (n))  – асимптотична оцінка часу, що може

бути використаний з найбільшою ймовірністю.

Проблема  побудови  опуклої  оболонки  має  важливе  прикладне  значення.

Вона  може  бути  використана  для  паралельного  розв’язання  задач  лінійного

програмування  у  d -розмірному  просторі.  Найбільш  ефективні  послідовні

алгоритми базуються на трансформації вихідної задачі до відповідної двоїстої з

використанням симплекс-методу [140]. Проте у випадку d≥4  вельми ефективним
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є  застосування  паралельних  алгоритмів,  заснованих  на  модифікації  методів

побудови опуклої оболонки (табл. 1.2).

Таблиця 1.1 – Паралельні алгоритми побудови опуклої оболонки

Задача Модель Час роботи
потоку

Робота Посилання

d=2 , вихідна множина

впорядкована

randCRCW Ō(lg n) Ō(n) [132]

CRCW O(lg lg n) O(n) [107]

EREW O(lg n) O(n) [113]

d=2 , полігон EREW O(lg n) O(n) [113]

d=2 randCRCW Ō(lg n) Ō(n lg h) [132]

EREW O(lg n) O(n lg n) [162]

EREW O(lg2 n) O(n lg h) [132]

d=3 randCRCW Ō(lg n) Ō(n lg n) [177]

CREW O(lg n) O(n1+1 /c) [93]

EREW O(lg2 n) O(n lg n) [90]

EREW O(lg3 n) O(n lg h)

Фіксоване d≥4 randEREW Ō(lg2 n) Ō(n⌊d /2⌋)

Довільне парне d≥4 EREW O(lg2 n) O(n⌊d /2⌋)

Довільне непарне d≥4 EREW O(lg2 n) O(n⌊d /2⌋ lgc n)

Таблиця 1.2 –  Паралельні  алгоритми  розв’язання  d-розмірної  задачі

лінійного програмування ( d≥4 )

Модель Час роботи потоку Робота Посилання

randCRCW Ō(1) Ō(n) [89]

CRCW O ((lg lg n)d−1) O(n) [139]

EREW O (lg n(lg lg n)d −1) O(n) [143]
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1.3.4 Паралельні техніки впорядкування та декомпозиції геометричних

об’єктів

Інший  важливий  клас  задач  геометричного  моделювання  адресований  до

паралельного  впорядкування  та  декомпозиції  геометричних  об’єктів.  Задачі

впорядкування  та  декомпозиції,  у  загальному  випадку,  пов’язані  з  побудовою

графів інцидентності при обробці можливих перетинів елементів множин певних

геометричних об’єктів (ліній, відрізків, площин тощо).

До цього класу  задач можна віднести задачу розбиття вихідної  множини

геометричних  об’єктів  на  дві  підмножини  за  умови,  що  елементи  однієї  не

(геометрично)  перетинають елементів іншої.  Паралельні  техніки  [135,  141–142,

180] розв’язку цієї задачі у випадку моделі CREW для n  вихідних елементів з k

перетинами мають обчислювальну складність O(lg n)  і виконують роботу за час

O(n lg n+k ) .

Іншим  важливим  представником  цього  класу  задач  є  паралельна

тріангуляція  заданого  полігону.  Так,  для  моделі  пам’яті  CRCW  запропоновано

паралельну техніку  [137],  обчислювальна складність  якої  O(lg n)  і  виконувана

робота O(n) . У роботах [134,  194] розроблено паралельні алгоритми для моделі

пам’яті  CREW  з  обчислювальною складністю  O(lg n)  і  роботою  O(n lg n) .  У

роботі  [80]  запропоновано  паралельний  метод  тріангуляції  довільної  області,

заданої функціонально.

1.3.5 Паралельні техніки побудови обробки дискретних моделей

Важливою властивістю Евклідового простору є існування метрики відстані,

яка  широко  застосовується  в  задачах  обчислювальної  геометрії.  Наприклад,

обчислення  пари  найближчих  точок  використовують  для  знаходження

геометричних  колізій.  Іншою,  більш  загальною,  є  задача  знаходження

найближчого сусіда для кожної точки множини S . На цій задачі базується одна з
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фундаментальних  проблем  геометричного  моделювання  –  проблема  розбиття

простору на регіони таким чином, щоб  для  кожного регіону  V (s) , визначеного

для геометричного об’єкту s∈S ,  всі точки V (s)  були ближче до об’єкту s  ніж

до будь-якого іншого об’єкту з S . Таке розбиття називають діаграмою Вороного.

З точки зору теорії графів, діаграма Вороного є дуальною до тріангуляції Делоне,

що важливо з точки зору побудови оптимальних дискретних моделей.

У  загальному  випадку,  для  паралельної  побудови  діаграми Вороного  для

множини точок  S  простору  ℝd  можна використовувати техніки для побудови

опуклої  оболонки.  Для  розмірність  задачі  збільшують  на  одиницю  шляхом

перетворення кожної точки  (x1 , x2 ,... xd )∈S  до точки  (x1 , x2 ,... xd , x1
2+x 2

2+...+xd
2)

нової множини  S '  простору  ℝd +1 .  Кожен симплекс множини  S '  з  від’ємною

d +1  компонентою  його  нормального  вектору  проектується  на  симплекс

триангуляції Делоне множини  S  в  ℝd . У результаті з опуклої оболонки можна

отримати діаграму Вороного.

У табл. 1.3 порівнюються основні наукові результати, отримані при розробці

паралельних побудови діаграм Вороного.

Таблиця 1.3 – Паралельні алгоритми побудови опуклої оболонки

Задача Модель Час роботи

потоку

Робота Посилання

1 2 3 4 5

Пошук найближчого 

сусіда, d=2 , вихідна 

множина опукла

EREW O(lg n) O(n) [117]

Пошук найближчого 

сусіда, d=2

EREW O(lg n) O(n lg n) [117]

Пошук найближчого 

сусіда, довільне d

CREW O(lg n) O(n lg n) [111]

Побудова діаграми 

Вороного, d=2  з 

метрикою L1  

(Манхеттенська 

метрика)

CREW O(lg n) O(n lg n) [191]
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Продовження таблиці 1.3

1 2 3 4 5

Побудова діаграми 

Вороного, d=2

randCRCW Ō(lg n) Ō(n lg n) [177]

CRCW O(lg n lg lg n) O(n lg n lg lg n) [118]

EREW O(lg2 n) O(n lg n) [90]

CREW O(lg2 n) O(n lg2 n) [138]

Побудова діаграми 

Вороного, d=3

EREW O(lg2 n) O(n2) [90]

Інша  група  паралельних  алгоритмів,  присвячених  паралельній  обробці

дискретних  моделей,  розв’язує  задачу  перевірки  видимості  [113].  Паралельні

алгоритми з обчислювальною складністю O(lg n)  і роботою O(n)  запропоновано

для  перевірки  видимості  полігону з  точки  (модель  EREW) [100] та  полігону з

ребра  (модель  CRCW) [149].  В  роботах  [141-142]  запропоновано  паралельну

техніку  побудови  графу  видимості  для  моделі  CREW  з  обчислювальною

складністю  O(lg n)  і  роботою  O(n lg2 n+m)  (m –  кількість  ребер  у  графі

видимості).

1.4 Методи математичного моделювання геометричних об’єктів

Аналіз  сучасних  підходів  до  математичного  моделювання  геометричних

об’єктів дозволяє виділити наступні основні.

1. Каркасне  моделювання  –  історично  найперша  технологія  комп’ютерної

побудови  тривимірних  геометричних  моделей  об’єктів  складної  форми.

Тривимірна модель об’єкта тут реконструюється за двовимірним кресленням його

проекцій  і  представляється  у  вигляді  так  званих  дротяних  каркасів.  Каркасна

модель об’єкта повністю описується в термінах точок і ліній.

До  переваг  каркасних  моделей  слід  віднести  відносну  простоту  їх

представлення  і  збереження.  Головними  ж  недоліками  є  схематичність,

неоднозначність, а також неможливість побудови точних перетинів в ряді випадків
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[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.

2. Граничне подання (BRep) [186] розглядає ГО як композицію обмежують

його  кордонів.  Останні  видаються  прямолінійними  або  криволінійними

(наприклад, поверхнями Безьє) ділянками, які називають гранями. Таке подання

дуже поширене в комп’ютерній графіці, а також використовується для чисельного

дослідження оболонкових конструкцій. 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, що 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].

Граничне подання вимагає наявності явного або неявного опису поверхонь,

що обмежують ГО. Математичною основою цього подання є теорема Жордана-

Брауера (узагальнення теореми Жордана на  n-мірний випадок), яка гарантує, що

межа тіла розбиває простір на дві частини: внутрішню і зовнішню.

3. Твердотільне  моделювання  (Конструктивна  суцільна  геометрія  –

Constructive Solid Geometry, CSG) [126] є одним з найбільш популярних способів

побудови  геометричних  моделей  складних  конструкцій.  На  відміну  від

поверхневого  моделювання,  воно  базується  на  ідеї,  що  будь-який  ГО  можна

представити  у  вигляді  деякої  сукупності  більш  примітивних  (шаблонних)  ГО.

Такий підхід є більш природним з точки зору інженерної практики тому, що він

аналогічний до процесу виготовлення зразка конструкції:  спочатку створюється

деяка заготівля простої форми, потім вона видозмінюється потрібним чином крок

за кроком [15].

Семантично  модель  тіла  розглядається  як  дерево  теоретико-множинних

операцій (об’єднання, перетин, різниця) і примітивів, представлених суцільними
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підмножинами  евклідового  простору.  Примітивами  зазвичай  є  найпростіші

геометричні фігури (куб, циліндр, призма, піраміда, сфера, конус), що ускладнює

їх  застосування  для  моделювання  нестандартних  тіл.  В  результаті  складні

геометричні моделі в твердотілому моделюванні виходять як деяка послідовність

логічних (булевих) операцій, що застосовуються до набору елементарних твердих

тіл у вигляді структури даних, яка називається CSG-деревом [15].

4. Альтернативним  досить  універсальним  підходом  для  створення

інструментального  забезпечення  математичного  моделювання  геометричних

об’єктів  є  використання  неявних  математичних  функцій.  Як  один  з  можливих

найбільш  перспективних  підходів  тут  може  бути  використаний  математичний

апарат  R-функцій  академіка  В. Л. Рвачева  [33–38,  49–56,  59],  який  дозволяє

“конструювати” неявні  функції  для складних моделей використовуючи операції

кон’юнкції,  диз’юнкції  та  заперечення.  Аргументами таких логічних операції  є

значення  неявних  функцій,  що  відповідають  більш  простим  частинам  об’єкта.

Основним  недоліками  такого  підходу  є  складність  побудови  відповідної

дискретної  моделі.  Також  досить  складно  використовувати  такий  підхід

інженерам-конструкторам.

Одним  з  можливих  способів  автоматизації  математичного  геометричних

об’єктів є використання проблемно-орієнтованих мов [52]. На сьогодні розроблено

різні мови для опису геометричних об’єктів для всіх представлених вище підходів,

наприклад, HyperFun [116], PLaSM [167–168], BDRY [195], QMSH [129] тощо [8,

19–23,  74–75,  76–79]. Такі формальні мови дозволяють параметрично описувати

досить великий набір таких геометричних примітивів (лінії, сплайни, окружності,

куби,  сфери,  еліпсоїди,  циліндри  тощо),  а  також  дають  можливість  описувати

поверхню довільної  області  як  сукупність  деяких полігональних областей.  З  їх

допомогою теоретично можна формально описати область  практично довільної

форми.

Проте  використання  функціонального  підходу  ускладнюється  тим,  що

візуалізація  геометричної  моделі,  заданої  неявною  функцією  потребує

використання  спеціальних  алгоритмів  і  методів,  які  потребують  значних
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обчислювальних витрат. Існуючи програмні системи, наприклад, FORTU-FEM [8,

17,  23,  28],  qMesher  [29],  РАНОК  [63–70],  вирішують  це  завдання  з  високою

точністю, але досить повільно.

Можливим  вирішенням  завдання  прискорення  аналізу  та  візуалізації

геометричних  об’єктів,  поданих  функціонально,  є  використання  технологій

паралельних обчислень як при аналізі проблемно-орієнтованого опису моделі, так

і при аналізі області визначення ГО.

Висновки до розділу 1

Таким  чином,  враховуючи  вище  зазначене,  можна  зробити  висновки,  що

проблема  розробки  універсальних  методів  математичного  моделювання

геометричних  об’єктів  та  візуалізації  відповідних  математичних  моделей

залишається  відкритою.  Для  вирішення  цієї  проблеми  в  роботі  пропонується

використовувати  неявні  функції  й  апарат  теорії  R-функцій  на  базі  технологій

паралельних обчислень. Для цього необхідно:

а) розробити  проблемно-орієнтовану  мову  для  подання  математичних

моделей геометричних об’єктів у комп’ютерних системах;

б) розробити паралельну техніку обчислення значення неявної функції, що

описує геометричний об’єкт;

в) розробити  паралельну  техніку  візуалізації  функціональних  моделей

геометричних об’єктів;

г) розробити  та  виконати  апробацію  інструментальних  засобів  для

автоматизації моделювання геометричних об’єктів.

Основні  наукові  та  практичні  результати  цього  розділу  опубліковані  в

роботах [2, 4].
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2 ФУНКЦІОНАЛЬНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБЛАСТЕЙ

Комп’ютерне  моделювання  геометричних  областей  і  тіл  пов’язане  з

необхідністю розробки відповідного математичного апарату.  Виходячи з базової

математичної моделі тривимірного тіла формуються основні методи та підходи до

опису множин його точок.

2.1 Загальна математична модель геометричної області

Згідно  з  теоремою  Жордана-Брауєра  будь-яка  тривимірна  геометрична

область  Ω  ділить  простір  ℝ3  на  два  пов’язаних  між  собою  півпростори  –

зовнішній і внутрішній по відношенню до Ω , причому область Ω  є їх границею

[147].   Отже, для побудови математичної моделі геометричної області необхідно

створити певний формальний опис її границі. Одним з можливих варіантів такого

опису є застосування так званого функціонального подання (F-Rep – Functional

representation)  [169]. F-Rep дозволяє описати границю геометричної  області  і  її

внутрішню частину за допомогою неперервної функції f (x , y , z )≥0 , яка приймає

нульові значення на границі області і додатні значення – в її середині. Наприклад,

сферу радіуса R  із  центром в точці  (x 0 , y0 , z0)  можна описати із застосуванням

наступної функції: f ( x , y , z )=R2−(x−x0)
2−( y−y0)

2 .

Таким  чином,  із  застосуванням  функціонального  подання  математичну

модель тривимірної геометричної області можна представити наступним чином:

Ω={( x , y , z): F(x , y , z)≥0 } . (2.1)

Застосування  F-Rep  дає  можливість  поєднати  множину  різних  моделей

опису геометрії певної області, таких як:
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– алгебраїчні поверхні;

– неявні поверхні;

– теоретико-множинні тверді тіла;

– параметричні моделі тощо.

Головною особливістю  функціонального  подання  геометричної  області  є

можливість розширення набору геометричних примітивів, а також операцій над

ними.  Стандартними  операціями,  які  можна  виконувати  над  геометричними

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

заперечення  (інверсія).  Із  застосуванням  цих  операцій  процес  моделювання

геометричної області можна зобразити у вигляді схеми, наведеної на рис. 2.1.

Рисунок 2.1 – Загальна схема математичного моделювання геометричних областей

із застосуванням функціонального подання

На  схемі  (рис. 2.1)  видно,  що  функціональний  підхід  до  моделювання

геометричних  областей  за  своєю  суттю  є  рекурсивним,  а  також  дозволяє

паралельну обробку на рівні виконання логічних операцій.
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2.2 Моделювання геометричних областей із застосуванням R-функцій

Функціональне подання геометричних областей базується на застосуванні

R-функцій,  запропонованих  академіком  В. Л. Рвачовим  [50–51].  Згідно  з  його

визначенням,  функція  f (x1 , x 2 , ..., x n) ,  що  визначена  в  будь-якій  точці  ℝn ,

називається  R-функцією,  якщо в  кожній  з  областей  (H j)  ( j=1,2, ..., 2n )  вона

зберігає постійний знак, тобто:

S [f (x 1 , x2 ,... , x n)]=Fi=const ,

де S=1
2
(1+sign x ) , (x≠0) ;

Fi  –  двійкова  величина  однакова  для  всіх  точок  області  (H j) ,  де

j=1,2, ..., 2n ; 

(H j)  – підобласть гіперповерхні H .

Оскільки кожному набору двійкових змінних X i=S (x i) , i=1 , n  відповідає

певна  підобласть  (H j)  і  величина  Fi ,  то  отримаємо  деяку  булеву  функцію

F(X 1 , X 2 ,... , X n) , таку, що для неї виконується наступне співвідношення: 

S [f ( x1, x 2 , ... , xn)]=F(S (x1), S (x2) ,... ,S ( xn)) . (2.2)

Ясно,  що  якщо  виконується  співвідношення  (2.2),  то  функція

f (x1 , x 2 , ..., x n)  є  R-функцією.  З  відси  витікає,  що  виконання  умови  (2.2)  є

необхідним  і  достатнім  для  того,  щоб  функція  f (x1 , x 2 , ..., x n)  була

R-функцією [50]. 

Для розв’язання зворотньої задачі аналітичної геометрії [35], тобто створення

аналітичного  опису  для  існуючої  геометричної  області,  необхідна  наявність

математичного апарату опису формальної моделі геометричної  області  у вигляді
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певної предикатної форми, що логічно поєднує наявні геометричні примітиви. В

теорії R-функцій вводиться поняття R-кон’юнкції, R-диз’юнкції і R-заперечення. 

Функція  x1∧α x 2  називається  R-кон’юнкцією  та  визначається

співвідношенням

x1∧α x 2=
1
2
(x1+x 2−√ x1

2+x2
2−2α x1 x 2) , (2.3)

де x1 , x 2  – R-функції;

α  – довільна величина, така, що −1<α≤1 .

Функція x1∨α x 2  називається R-диз’юнкцією та визначається формулою

x1∨α x 2=
1
2
(x1+x 2+√ x1

2+x 2
2−2α x1 x2) . (2.4)

Функція x̄  називається R-запереченням та визначається співвідношенням

x̄=−x . (2.5)

В. Л. Рвачовим доведено, що оскільки кон’юнкція, диз’юнкція і заперечення

складають повну систему, то і R-кон’юнкції, R-диз’юнкції і R-заперечення також

утворюють повну відносно класу R-функцій систему [50].

Очевидно, що із застосуванням співвідношень (2.3),  (2.4) і  (2.5) довільну

геометричну область  Ω  можна із потрібною точністю наближено представити у

вигляді R-функції F  наступного виду:

Ω≈F(Ω1 ,Ω2, ...Ωm)≥0 ,

де  Ωi , i=1,...m   – R-функції,  що задають геометричні примітиви, з яких

утворюється вихідна геометрична область.
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2.3 Формалізація опису функціональної моделі геометричної області

Застосування  комп’ютерної  техніки  для  генерації  моделей  геометричних

областей  передбачає  наявність  формальних  засобів  опису  функціональних

моделей.  Для  автоматизації  опису  таких  моделей  необхідна  розробка

спеціалізованих  проблемно-орієнтованих  мов  (DSL –  domain-specific  language)

[110], які  дозволяють  однозначно  описувати  функціональні  моделі  будь-якої

складності.  Оскільки  застосування  F-Rep  є  неявним  способом  опису

математичних  моделей  геометричних  областей,  то  обчислення  при  вирішенні

оберненої  задачі  аналітичної  геометрії  можуть  мати  значну  обчислювальну

трудомісткість  [70].  Таким  чином,  для  підвищення  ефективності  таких

розрахунків доречним є використання паралельних обчислень.  Отже,  DSL-опис

математичних  моделей  геометричних  областей  складної  форми  повинен

підтримувати паралельність.

В цьому розділі наведено опис запропонованої предметно-орієнтованої мови

RFL (R-Function Language) математичне моделювання геометричних областей із

застосуванням R-функцій. Мова RFL від самого початку проектувалась з метою

можливості роботи в паралельних обчислювальних системах.

2.3.1 Основні символи мови RFL

Опис  предметно-орієнтованої  мови  повинен  однозначно  задавати  його

синтаксис і семантику. Синтаксисом DSL-мови називається множина правил, за

допомогою  яких  описується  її  структура.  Семантикою  –  називаються  правила

інтерпретації  змісту  конструкцій  мови.  Формальну  граматику  мови  утворює

сукупність її синтаксичних правил.
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Для  опису синтаксису  DSL зазвичай  використовують  розширену  Бекуса-

Наура  нотацію  (РБНН),  за  допомогою  якої  можна  одні  синтаксичні  категорії

послідовно виразити через інші [192].  Формальний опис основних символів RFL

за допомогою РБНН можна представити у наведеному нижче вигляді.

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

зарезервоване-слово = “abs” | “acos” | “and”  | “asin” | “atan” | “atan2” | “begin”

| “cos” | “cosh” | “domain” |“end” | “exp” | “not” | “or” | “return” | “sin” | “sinh” | “tan” |

“tanh”

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”|”e”  порядок]  |

ціле-без-знака [“Е”|”e” 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 = 
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Терміном «ідентифікатор» позначаються або змінні, або ключові слова мови

RFL.  В якості ідентифікаторів  не  можуть застосовуватись   зарезервовані  слова

RFL. Крім того, слід зазначити, що поняття «ASCII-символ» за допомогою РБНН

формально  не  описується,  оскільки  це  будь-який  з  256  стандартних  символів

таблиці ASCII [95].

2.3.2 Типи даних та правила їх утворення

В  мові RFL всі  змінні  є  цілими  або  дійсними  числами.  Розрядність  їх

зберігання в RFL визначається поточною реалізацією цієї мови. Згідно РБНН тип

даних можна визначити наступним чином.

тип-даних = числовий-тип-даних

числовий-тип-даних = число-без-знака | число-зі-знаком

Перетворення типів в мові RFL здійснюється у відповідності з наступним

правилом: в арифметичних виразах змінні різних типів приводяться до старшого

типу, яким вважається дійсне число. Змінні в RFL задаються так.

декларація-змінної = оператор-присвоювання

оператор-присвоювання = ідентифікатор “=” вираз EOL

Таким  чином,  змінна  в  RFL декларується  при  присвоюванні  їй  певного

значення, яке є числовою константою або виразом (який формально буде описано

нижче).

Наприклад,  вираз наступного виду pi_2 = 3.14159*0.5 задає дійсну змінну

pi_2 і присвоює їй початкове значення, яке в підсумку дорівнює 1,570795. 
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2.3.3 Вирази в мові RFL

За  допомогою  РБНН  поняття виразу  в  мові  RFL можна  описати  таким

чином.

вираз = логічний-вираз

логічний-вираз  =  арифметичний-вираз  логічна-операція  арифметичний-

вираз

арифметичний-вираз = константа | змінна | функція |  арифметичний-вираз

арифметична-операція арифметичний-вираз

константа = число-зі-знаком

змінна = ідентифікатор

функція = ідентифікатор “(“ [список-параметрів] “)”

список-параметрів = параметр {“,” параметр}

параметр = арифметичний-вираз | ідентифікатор

арифметична-операція = “+” | “-” | “*” | “/” | “^”

логічна-операція = “and” | “or” | “not”

Вирази  призначені  для  опису  формул,  які  є  R-функціями  або  іншими

математичними формулами, з яких утворюються R-функції. Для зручності опису

складних  геометричних  областей  в  мові  RFL  наявний  набір  вбудованих

елементарних математичних функцій. Їх перелік наведено в табл. 2.1.

Таблиця 2.1 – Вбудовані в мову RFL елементарні математичні функції

№ Функція Опис

1 2 3

1 abs(x) Абсолютне значення

2 acos(x) Арккосинус

3 asin(x) Арксинус 

4 atan(x) Арктангенс

5 atan2(x,y) Арктангенс y/x, що виражений в радіанах
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Продовження таблиці 2.1

1 2 3

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

2.3.4 Структура опису R-функцій на мові RFL

Структуру опису R-функції за допомогою DSL RFL можна в нотації РБНН

представити наступним чином.

RLF-опис = блок { блок }

Блок = “domain” ідентифікатор “(“ список-аргументів “)” EOL початок-блока

[декларація-змінної { декларація-змінної }] результат кінець-блока

початок-блока = “begin” EOL

кінець-блока = “end” EOL

список-аргументів = ідентифікатор “,” ідентифікатор [“,” ідентифікатор]

інструкції = оператор-присвоювання

результат = “return” вираз EOL

З  наведеного  опису  витікає,  що  геометрична  область  описується  за

допомогою R-функції у вигляді непустої множини секції «domain». Кожна секція в

загальному вигляді призначена для опису деякого геометричного примітива або їх

логічної комбінації. 

Секція «domain» може складатися з трьох частин: 

1) заголовка;
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2) опису змінних;

3) підсумкової  формули,  яка  задає  результатний  вираз  R-функції  або  її

складової частини.

Заголовок секції визначає її назву і координатні аргументи (два у випадку

плоскої області та три – тривимірної). Блок опису змінних є необов’язковим. Він

містить визначення допоміжних змінних. Блок, що задає підсумкову формулу, є

обов’язковим  і  містить  ключове  слово  «return»,  після  якого  йде  вираз,  що  в

загальному вигляді задає R-функцію. 

Така  структура  опису  математичної  моделі  геометричної  області  на  мові

RFL  підтримує  її  обчислення  із  застосуванням  паралельних  обчислювальних

систем  [61]. Застосування розподілених обчислень для розрахунку кожної секції

опису складної R-функції  на мові RFL значно підвищить загальну швидкість її

обчислення.

2.3.5 Приклади опису геометричних областей із застосуванням мови RFL

Розглянемо приклади опису певних геометричних областей із застосуванням

мови  RFL.  Геометричну  область  “плашка”  (інструмент  для  нарізання  різьби),

зображену  на  рис. 2.2,  можна  описати  із  застосуванням  R-функції  наступного

виду: 

w ( x , y )=(r1
2−x2− y2)∧ ´(r2

2−x 2−y 2)∧ 

 ∧ ´(r3
2−(x−a 1)

2−( y−b1)
2)∧ ´(r3

2−(x−a 2)
2−( y−b2)

2)∧ 

 ∧ ´(r3
2−(x−a 3)

2−( y−b3)
2)∧ ´(r3

2−(x−a4)
2−( y−b4)

2)∧ 

 ∧( z−c)∧( z−d )

, (2.6)

де r 1=1 ;

r 2/2=r3=0,25 ;
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a1=−a 2=b3=−b4=0,4 ;

a3=a4=b1=b2=c=0 ;

d=0,3 .

Рисунок 2.2 – Геометрична область «плашка»

На мові  RFL  модель «плашки», описану із застосуванням  R-функції (2.6),

можна формалізувати наведеним нижче способом. 

#########################
# Плашка
#########################
domain circle1(x, y)
begin

R = 1
return R^2 - x^2 - y^2

end
domain circle2(x, y)
begin

R = 0.4
return R^2 - x^2 - y^2

end
domain circle3(x, y)
begin

R = 0.25
a = 0.4
b = 0
return R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2

end
domain circle4(x, y)
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begin

R = 0.25
a = -0.4
b = 0
return R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2

end
domain circle5(x, y)
begin

R = 0.25
a = 0
b = 0.4
return R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2

end
domain circle6(x, y)
begin

R = 0.25
a = 0
b = -0.4
return R^2 - (x - a)^2 - (y - b)^2

end
domain tool(x, y, z)
begin

c = 0
d = 0.3
return circle1(x, y) and not circle2(x, y) and not circle3(x, y) and not 

  circle4(x, y) and not circle5(x, y) and not circle6(x, y) and 
  (z - c) and (z - d)

end

Геометричну  область  “сфера  зі  пазом”,  зображену  на  рис.  2.3,  можна

описати із застосуванням функції

w ( x , y , z )=(r1
2−x 2−y 2− z2)∧¬(r 2

2−x2−( y−y 0)
2−z2) , (2.7)

де r 1=2 ;

r 2=1 ;

y0=r 2 .
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Рисунок 2.3 – Сфера з пазом

На мові  RFL модель цієї тривимірної геометричної області можна описати

так.

# Більша сфера
domain sphere1(x, y, z)
begin

r = 2.0
return r^2 - x^2 - y^2  - z^2

end
# Менша сфера
domain sphere2(x, y, z)
begin

r = 1.0
y0 = r
return r^2 - x^2 - (y - y0)^2  - z^2

end
# Підсумкова модель
domain result
begin

return sphere1 and not sphere2
end



47
2.3.6 Дослідження повноти і несуперечності мови RFL

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

Доведення. Формальна знакова система в теорії обчислюваності називається

алгоритмічно  повною,  якщо  в  ній  можна  реалізувати  будь-яку  обчислювану

функцію [9, 41]. Для доведення теореми необхідно довести, що будь-яка функція

F ,  описана на мові RFL, переводить множину дійсних чисел в множину дійсних

чисел (тобто належить до класу обчислюваних функцій виду F :ℝ→ℝ  де  ℝ  –

множина  дійсних  чисел).  З  наведеного  вище  формального  опису  мови  RFL

витікає,  що  люба  функція  в  ній  (секція  «domain»)  фактично  є  предикатною

формулою, в якій арифметичні вирази зв’язані між собою логічними операціями

«and»,  «or»  та  «not».  Очевидно,  що для  обчислення  будь-якого  арифметичного

виразу достатньо наявних в  RFL математичних операцій.  Згідно з  синтаксисом

мови  RFL формула  – це арифметичний вираз, складовими якого є інші формули

або числа (цілі чи дійсні). У випадках, коли формула в мові  RFL складається з

математичних  операцій,  таких,  наприклад,  як  додавання,  віднімання,  добуток

тощо, то очевидним є той факт,  що результатом обчислення такої формули для

дійсних аргументів буде дійсне число. Розглянемо результат обчислення формули,

яка містить логічні операції кон’юнкції (and), диз’юнкції  (or) та інверсії  (not). У

відповідності  до  співвідношень  (2.3)-(2.5)  предикатна  формула  може  бути

переписана  у  вигляді  арифметичного  виразу,  що  не  має  логічних  зв’язок.

Результатом  його  обчислення  є  число.  Таким  чином,  згідно  з  тезою  Черча-

Тьюрінга, будь-яка функція  F , яку можна обчислити фізичним пристроєм, може

бути обчислена і машиною Тьюрінга [40]. Звідси витікає, що довільна формула F

в проблемно-орієнтованій мові RFL є обчислюваною. Теорема доведена.

Теорема 2.2. Проблемно-орієнтована мова RFL є несуперечливою.

Доведення.  Виконаємо доведення  цієї  теореми  від  супротивного.

Припустимо, що мова  RFL є суперечливою. Тоді в ній повинна існувати хоча б

одна  така  формула  F ,  для  якої  б  виконувалось  співвідношення  F=¬F .  Тобто
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формули  F  і  ¬F  повинні  бути  тотожно  істинними.  Це  неможливо,  оскільки

інверсія будь-якого ненульового арифметичного виразу тотожно дорівнює «0» і,

навпаки, інверсія виразу,  який має значення «0», дорівнює «1». Отже, формула

F=¬F  є в проблемно-орієнтованій мові RFL неможливою. Теорема доведена.

2.4 Функціональні моделі базових геометричних примітивів

2.4.1 Двовимірні геометричні примітиви

При розв’язанні  крайових задач часто зустрічається поняття півплощини.

Півплощину,  яка визначається прямою, що задана напрямним вектором,  можна

описати формулою

F( x , y)=a( y− y0)−b(x−x0) , (2.8)

де (x 0 , y0)  – координати точки, через яку проходить півплощина;

(a , b)  – координати напрямного вектора.

Півплощину, яка визначається прямою, що проходить через дві задані точки,

можна, наприклад, функціонально визначити функцією

F( x , y)=( x0−x1)( y−y 0)−( y0− y1)( x−x0) , (2.9)

де (x0 , y0) ,  (x1 , y1)  – координати точок, через які проходить опорна пряма

півплощини.

Прямокутна  геометрична  область,  центр  якої  розташовано  в  точці  з

координатами (0,0) , можна описати функцією
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F ( x , y )=( a2

4
−x2)+( b2

4
− y2)−√(a2

4
−x 2)

2

+(b2

4
− y2)

2

, (2.10)

де a  – ширина прямокутника;

b  – його висота.

Круг радіуса R  і центр якого розташовано в точці з координатами (x0 , y0)

можна описати наступною функцією: 

F( x , y)=R2−( x−x0)
2−( y− y0)

2 . (2.11)

Еліптичну геометричну область можна описати формулою 

F( x , y)=1−( x−x0

a )
2

−( y− y0

b )
2

, (2.12)

де a  і b  – півосі еліпса; 

(x0, y0)  – його центр.

Круговий сектор можна описати наступним співвідношенням:

F( x , y)=[R2−(x−x0)
2−( y−y 0)

2]∧(l 1+l2+
tgβ−tgα
|tgβ−tgα|√l 1

2+l 2
2) , (2.13)

де R  – радіус круга;

(x0, y0)  – координати його центру;

α  і β  – кути, що утворюють сектор;

l 1=( y− y0)−tgα(x−x 0) ;

l 2=( y− y0)−tgβ(x−x0) .

Кут, який утворено двома неколінеарними векторами зі спільним початком,

можна описати формулою
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F( x , y)=l1+l 2+
a x b y−b x a y

|a x b y−b x a y|
√l 1

2+l 2
2 , (2.14)

де (a x , a y)  і (b x , b y)  – координати неколінеарних векторів a⃗  і b⃗ ;

(x0 , y0)  – точка початку векторів a⃗  і b⃗ ;

l 1=−a x ( y−y0)+a y( x−x0) ;

l 2=b x ( y− y0)−b y (x−x0) .

2.4.2 Тривимірні геометричні примітиви

Наведені  вище  співвідношення  можна  легко  поширити  на  тривимірний

випадок.

Півпростір,  який  задається  точкою  (x 0 , y0 , z0)  і  вектором  нормалі  з

координатами (n x , n y ,nz)  можна, наприклад, описати функцією

F( x , y , z)=n x( x−x0)+n y( y− y0)+nz( z− z0) . (2.15)

Прямокутний  паралелепіпед  з  центром  в  точці  (0, 0 ,0)  можна  описати

формулою

F (x , y , z )=(a2

4
−x2)∧(b2

4
− y2)∧(c2

4
−z 2) , (2.16)

де a  – довжина паралелепіпеда;

b  – його ширина;

с  – його довжина.

Сферичну  геометричну  область  можна  представити  у  функціональному

вигляді наступним чином:
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F( x , y , z)=R2−(x−x 0)

2−( y−y0)
2−( z−z0)

2 , (2.17)

де R  – радіус сфери;

(x 0 , y0 , z0)  – координати її центра.

Еліпсоїд можна описати формулою

F( x , y , z)=1−
(x−x 0)

2

a2 −
( y− y0)

2

b2 −
(z−z0)

2

c2
, (2.18)

де a , b  і с  – півосі еліпсоїда;

(x 0 , y0 , z0)  – координати точки, в якій розташовано його центр.

Прямий круговий конус з основою, яка розташована в площині xOy  і центр

якої знаходиться в точці з координатами (0,0 ,0) , можна описати формулою

F (x , y , z )=[( z−h)2

h2 − x2

R2−
y2

R2 ]∧[h2

4
−(z− h

2)
2], (2.19)

де R  – радіус основи конуса;

h  – його висота.

2.4.3 Базові перетворення координат геометричних примітивів

Побудова  моделей  складних  геометричних  областей  потребує  виконання

різноманітних  трансформацій  координат,  таких,  наприклад,  як  поворот,  зсув,

обертання тощо [26].  Функціональне подання геометричних областей підтримує

всі необхідні на практиці перетворення координат. Розглянемо основні з них.
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Геометричну  фігуру,  отриману  видавлюванням  плоского  профілю,

розташованого в площині  xOy  вздовж осі  z ,  можна описати із застосуванням

предикатної формули

F( x , y , z)=F0( x , y)∧( z−a)∧( z−b) , (2.20)

де F0( x , y)  – співвідношення, що описує форму профілю;

z=a  і z=b  – рівняння січних площин, що обмежують форму тривимірної

фігури.

Тіло обертання, утворене поворотом плоского профілю навколо осі абсцис,

можна описати формулою

F( x , y , z)=F0( x ,√ y 2+z 2) , (2.21)

де F0( x , y)  – співвідношення, що описує профіль, який обертається.

Модель  геометричної  області,  яка  утворена  зсувом  певної  фігури  вздовж

вектора з координатами (dx ,dy , dz)  можна описати формулою

F( x , y , z)=F0(x+dx , y+dy , z+dz) , (2.22)

де F0( x , y , z)  – співвідношення, яке описує вихідну область.

Комбінацію зсуву вихідної геометричної області з поворотом на певний кут

можна описати таким чином:

F( x , y , z)=F0( x+dx cosα , y+dy cosβ , z+dz cosγ) , (2.23)

де F0( x , y , z)  – співвідношення, що описує вихідну область;

dx , dy  і dz  – величини зсуву вздовж осей абсцис, ординат і аплікат;

α , β  і γ  – кути повороту вздовж осей абсцис, ординат і аплікат.
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Різні  типи  симетрії  також  можна  реалізувати  із  застосуванням  F-Rep.

Наприклад, симетрію відносно точки може записати таким чином:

F (x , y , z )=F0 (x−2( x−x0) , y−2( y−y 0) , z−2( z−z0)) , (2.24)

де F0( x , y , z)  – співвідношення, що задає вихідну область;

(x 0 , y0 , z0)  – координати центру симетрії.

Аналогічним  чином  можна  записати  симетричне  перетворення  відносно

прямої a x+b y+c z+d=0 , яка є віссю симетрії:

F( x , y , z)=F0( x1, y1, z1) , (2.25)

де F0( x , y , z)  – співвідношення, що задає вихідну область;

x1=−
1

a2+b2+c2 [2 da−x(a2−b2−c2)−abc ( y−z)] ;

y1=− 1

a2+b2+c2 [2 db− y(a2−b2−c2)−abc ( x− z)] ;

z1=− 1

a2+b2+c2 [2dc− z(a2−b2−c2)−abc ( x− y)] .

Перенос початкової  геометричної  області  в  нове  положення  за  круговою

траєкторією можна виконати із застосуванням наступного виразу [36]:

F( x , y , z)=F0( x0 , y0 , z0)∨F0( x1 , y1 , z 0)∨...∨F0(xi , yi , z 0) , (2.26)

де F0( x , y , z)  – співвідношення, що задає вихідну область;

(x 0 , y0 , z0)  – координата точки початку переносу;

xi=x0+( x−x0)cos iθh−( y−y 0)sin iθh ;

yi= y0+(x−x0)sin i θh+( y− y0)cos iθh ;

i=1 , n .
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Наприклад,  для  побудови  функціональної  моделі  зубчастого  колеса

використовувати дуги кіл для апроксимації профілю зубця [1]. Основні константи,

які визначають профіль зубчастого колеса при апроксимації дугами, можна подати

наступними формулами:

d=m z ,

d a=m( z+2) ,

d f =m( z−2,5) ,

s=π
2

m ,

r=d
2

,

α=π
9

,

r b=r cos (α ) ,

N x=−rb sin (α ) ,

N y=−rb cos(α) ,

N p=r sin (α ) ,

φ=2π
z

,

де m  – модуль зубчатого колеса;

z  – кількість зубців;

d  – ділильний діаметр;

d a  – діаметр вершин;

d f  – діаметр впадин зуба;

s  – товщина зуба;

r  – радіус початкової окружності;

r b  – радіус основної окружності;

N x  і N y  – зміщення центрів кіл, для апроксимації евольвенти;

N p  – радіус окружностей, що апроксимують евольвенту;
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φ  – кут повороту зуба.

Неявна функція, що моделює профіль зубчатого колеса, матиме вигляд:

gear ( x , y)=g( x , y)∧Disk(x , y ,
d a

2
, 0, 0) , (2.27)

де Disk (x , y , r , x 0 , y0)=r 2−(x−x 0)
2−( y− y0)

2  – функція, що відповідає колу

радіуса r  з центром у точці (x0 , y0) ;

r x( x , y ,φ )=x cos(φ )− y sin(φ )  – поворот вісі Ox  на кут φ ;

r y ( x , y ,φ )=xsin (φ )+ y cos (φ )  – поворот вісі Oy  на кут φ ;

t (x , y)=Disk (x , y , N p , N x , N y)∧Disk(r x(x , y ,
r
s ), r y(x , y ,

r
s ), N p ,−N x , N y) ;

g (x , y)=Disk(x , y ,
d f

2
, 0 ,0)∨t (r x( x , y , 0), r y ( x , y , 0))∨

∨t ( r x( x , y ,φ ) , r y( x , y ,φ ))∨t (r x( x , y , 2φ ) , r y ( x , y , 2φ ))∨…∨
∨t (r x ( x , y , 2π −φ ) , r y( x , y , 2π −φ ))

;

gear ( x , y)  – підсумкова функція, яка визначає профіль зубчатого колеса.

Приклад картини ліній рівня для функції gear ( x , y)  при 20 зубцях наведено

на рис. 2.4.

Висновки до розділу 2

Таким  чином,  резюмуючи  все  вище  сказане,  можна  зазначити,  що

функціональне подання є найбільш природним і універсальним способом опису

математичних  моделей  дво-  і  тривимірних  геометричних  областей  довільної

форми.  В  розділі  наведено  математичну  модель  геометричної  області,  яка

будується  як  предикатна  формула,  що  складається  з  скінченної  кількості

геометричних примітивів, пов’язаних між собою логічними зв’язками кон’юнкції,

диз’юнкції та інверсії.  Кожен геометричний примітив, в свою чергу,  може бути
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побудованим,  як  логічна  комбінація  більш  примітивних  областей.  Отже,

запропонована  модель  є  рекурсивною  за  своєю  суттю  і  добре  придатна  для

програмної  реалізації.  Слід  зазначити  також,  що  наведена  модель  підтримує

паралельну реалізацію, оскільки кожен з геометричних примітивів, які утворюють

кінцеву  геометричну  область,  може  розраховуватися  окремо  і  незалежно  від

інших.

Рисунок 2.4 – Приклад картини ліній рівня профілю зубчатого колеса

Для  практичної  реалізації  функціонального  подання,  в  першу  чергу,

необхідна наявність формалізованого засобу опису предикатних формул, зручного

для автоматизованої комп’ютерної обробки. Дослідження показали, що найбільш

ефективним таким способом є застосування проблемно-орієнтованих мов (DSL). З

цією метою в роботі запропонована мова RFL, яка дозволяє формально описувати

функціональні математичні вирази, що реалізують моделі геометричних областей

довільної  форми.  В  розділ  із  застосуванням  розширеної  нотації  Бекуса-Науера

наведено формальний опис RFL, а також приклади опису за її допомогою моделей

дво-  і  тривимірних  геометричних  областей.  Також  доведено  повноту  і

несуперечливість проблемно-орієнтованої мови RFL.

Також в розділі описано функціональні залежності, що описують найбільш

вживані  на  практиці  геометричні  примітив,  а  також операції  по  трансформації

координат (співвідношення (2.8) – (2.26)).

Основні  наукові  і  практичні  результати  другого  розділу  опубліковано  в

роботах [2, 25].
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3 МОДЕЛЮВАННЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБЛАСТЕЙ

У ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗІ СПІЛЬНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

Автоматизоване  проектування  та  дослідження  стану  складних  інженерних

конструкцій і споруд неможливе без наявності засобів моделювання геометричних

об’єктів.  Комп’ютерне  подання  та  візуалізація  моделей  геометричних  областей

складної форми є нетривіальною задачею. Для її розв’язання необхідно розробити

формальний спосіб опису геометричних областей довільної форми, придатний для

автоматичної обробки із застосуванням обчислювальної техніки. Одним з можливих

способів  комп’ютерної  обробки  формального  опису  геометричних  областей  із

застосуванням FRep є розробка проблемно-орієнтованих мов (DSL – domain-specific

language), які дозволяють описувати предикатні формули довільної складності.

Результатом трансляції проблемно-орієнтованого опису функціональної моделі

тіла у внутрішній комп’ютерний формат є абстрактне синтаксичне дерево, обробка

якого  дозволяє  обчислити  значення  функції  області  у  довільній  точці.  Водночас,

візуалізація, а також побудова дискретних моделей геометричних об’єктів, поданих

неявними  функціями,  потребують  багаторазового  обчислення  значення  певної

неявної функції.  Процедура обробки абстрактного синтаксичного дерева є досить

тривалою  за  часом  (особливо  для  складних  геометричних  об’єктів).  Одним  з

можливих  підходів  до  зменшення  часу,  необхідного  для  моделювання  на  базі

функціонального, є використання технологій паралельних обчислень.

3.1 Загальний алгоритм побудови дискретних моделей функціонально

заданих геометричних областей

Функціональна математична модель описує геометричну область у вигляді

геометричного місця точок у  дво-  чи тривимірному просторі,  координати яких

задовольняють співвідношенню (2.1).  Оскільки це  співвідношення  фактично є

неявною функцією, то використання такої моделі на практиці є досить складним.
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Наприклад,  візуалізація  геометричної  області,  заданої  неявною  функціональною

моделлю,  потребує  значного  машинного  часу  [33,  71].   Тому  для  підвищення

швидкодії моделювання геометричних областей в дисертаційній роботі пропонується

підхід,  який  базується  на  побудові  дискретної  або  воксельної  моделі  поверхні

вихідної  геометричної  області.  Оскільки  геометрична  область  функціонально

описана із застосуванням співвідношення (2.1), то її внутрішні точки задовольняють

співвідношенню F( x , y , z)>0 , а точки, що лежать на її границі –  F( x , y , z)=0 .

Таким  чином,  для  практичного  застосування  такої  моделі  вихідної  геометричної

області достатньо побудувати певне представлення тільки її границі, оскільки цього

достатньо  як  для  візуалізації  області,  так  і  для  застосування  чисельних  методів

(дискретну модель границі області  можна, наприклад, напряму застосовувати для

розрахунків із застосуванням методу граничного елементу [156], або для побудови на

її  основі  скінченно-елементної  моделі  [179,  185],  яку  використовують  при

розрахунках із застосуванням методу скінченних елементів [58].

Розглянемо  представлення  вихідної  геометричної  області  Ω  у  вигляді

воксельної  (або  піксельної  у  двовимірному  випадку)  X (Ω)  та  гранично-

елементної B(Ω)  дискретних моделей.

У випадку застосування воксельної моделі [127] X (Ω)  представляє собою

множину клітинок C (M )  рівномірної просторової ґратки M , які певним чином

відповідають невід’ємним значенням R-функції, що описує вихідну геометричну

область.  Критерієм  відповідності  вокселю  геометричній  моделі  може  бути,

наприклад, невід’ємне значення R-функції в центрі клітинки. 

Множину клітинок C (M )  можна визначити формулою

C (M )={cl( xl 0 , yl 0 , zl 0): F( xl 0 , y l 0 , zl 0)≥0 } , l=1,2 ,... , N , 

де N  – кількість клітинок з M , для яких F( xl 0 , yl 0 , zl 0)≥0 ;

F( x , y , z)  – R-функція, що описує функціональну модель Ω ;

(x l 0, yl 0 , zl 0)  – координати центру клітини ci .

Рівномірну просторову ґратку M  можна визначити співвідношенням
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M={mijk} , i , j , k=1, 2 ,... , n ,

де n  – кількість клітинок в кожному напрямку.

Окрема клітина mijk  складається з восьми вузлів:

(xi , y j , z k) , (xi +1 , y j , z k) , (x 2 i , y1 j , z2k ) , (xi+1, y j , z k+1) ,

(xi , y j +1 , z k) , (xi+1 , y j+1 , z k ) , (xi+1 , y j+1 , z k +1)  і (xi , y j +1 , z k+1) ,

де xi=xmin+i⋅hx ;

y j=ymin+ j⋅h y ;

z1 k= zmin+k⋅hz ;

h x=
xmax−xmin

n
;

h y=
ymax− ymin

n
;

h z=
zmax−zmin

n
;

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

(відповідно).

Таким чином, дискретну воксельну модель вихідної геометричної області Ω

можна представити як скінченну сукупність восьмивузлових кубічних клітинок

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

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

X (Ω)=(M ,C (M )) . (3.1)

Аналогічним  чином  вводиться  поняття  піксельної  моделі  геометричної

області,  яку можна застосовувати для роботи у двовимірному випадку (тут під

пікселем слід розуміти квадратну клітинку плоскої ґратки). На рис. 3.1 наведено



60
зображення дискретної моделі геометричної області, утвореної відніманням двох

сфер різного радіусу, яка відповідає функціональній моделі (2.7).

Рисунок 3.1 – Приклад воксельної моделі тривимірної геометричної області

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

непусті множини:

а) вузлових точок P , що належать границі області;

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

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

точністю.

Множину вузлових точок (вузлів) P  можна описати наступним чином:

P={ pi( xi , yi , z i): F(xi , yi , z i)=0 } , i=1,2 ,... , n ,

де n  – кількість вузлів;

F( x , y , z)  –  R-функція,  що  описує  функціональну  модель  вихідної

геометричної області.

Множину граничних елементів E (P )  можна описати так:
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E (P )={e j} ,

де  j  –  кількість  граничних  елементів,  які  покривають  границю  ∂Ω

вихідної області Ω ;

e j=(k 1 ,k 2 ,... , k l)  –  кортеж  індексів  вузлів,  які  утворюють  поточний

граничний елемент;

l  – розмірність елемента (наприклад, 3 для лінійного трикутника);

U
i

ei ≈ ∂Ω .

Таким чином, дискретну гранично-елементну модель вихідної геометричної

області  Ω  можна  представити  як  сукупність  множини  вузлів  і  множини

побудованих  на  їх  основі  граничних  елементів,  що  із  заданою  точністю

апроксимують границю геометричної області:

B (Ω)=(P , E(P)) . (3.2)

Наприклад,  гранично-елементна  дискретна  модель  геометричної  області,

утвореної відніманням двох сфер різного радіусу (рис. 3.1), буде мати вигляд, що

наведено на рис. 3.2.

Рисунок 3.2 – Приклад дискретної гранично-елементної моделі геометричної

області
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Очевидно,  що  від  відносного  розміру  граничного  елемента  напряму

залежить точність апроксимації границі геометричної області. Але, наприклад, для

візуалізації  інколи  достатньо  і  досить  грубого  наближення,  оскільки

користувачеві,  в  першу  чергу,  потрібно  переконатися,  що  створена  ним

функціональна  модель  відповідає  вихідній  геометричній  області  (розв’язання

зворотньої задачі аналітичної геометрії виконано вірно).

Ясно,  що  побудова  B(Ω)  або  X (Ω)  для  Ω  передбачає  наявність

відповідного алгоритму, який повинен реалізовувати наступні процедури:

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

границі  ∂Ω  області  Ω ,  модель  якої  описана  функціонально  у  вигляді

співвідношення виду F( x , y , z)≥0 ;

2) побудову множини граничних елементів E (P )  або вокселів C (M ) , які

належать границі ∂Ω  вихідної геометричної області Ω ;

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

кінцевої дискретної гранично-елементної B(Ω)  або воксельної X (Ω)  моделі, що

задовольняє певним критеріям якості.

Більш  детально  алгоритм  побудови  дискретної  воксельної  моделі  можна

представити так, як це зображено на наступній блок-схемі (рис. 3.3).

Аналогічно можна зобразити алгоритм побудови гранично-елментної моделі

вихідної геометричної області  (рис. 3.4).

Таким  чином,  автоматизація  створення  воксельної  (3.1)  або  гранично-

елементної  (3.2)  моделі  Ω ,  заданої  функціонально  у  вигляді  (2.1),  передбачає

наявність алгоритму, вхідним параметром якого є опис на мові RFL математичної

моделі  Ω ,  а  вихідним  –  дискретна  гранично-елементна  D (Ω)  або  воксельна

модель V (Ω) .

Такий  алгоритм  для  розподілених  обчислювальних  систем  за  спільною

пам’яттю можна представити наступним чином:

α=α3(α2(α1(F( x , y , z)))) ,
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де F( x , y , z)  – RFL-опис функціональної моделі геометричної області Ω ;

α1  – алгоритм трансляції моделі у байт-код, що виконується;

α2  – паралельний алгоритм розрахунку значень функції F( x , y , z) ;

α3  – паралельний алгоритм генерації моделі на базі просторових даних.

Рисунок 3.3 – Загальний алгоритм побудови воксельної моделі області

Очевидно,  що  розробка та реалізація алгоритмів  α1 ,  α2  і  α3  дозволить

досягти цілей, які було поставлено при написанні цієї дисертаційної роботи.
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Рисунок 3.4 – Алгоритм побудови гранично-елементної моделі області

3.2 Алгоритм  побудови байт-коду, що виконується для функціональної

моделі, яку описано на мові RFL

Трансляція  –  це  процес  перекладу  коду  програми  для  однієї  мови

програмування у код іншої мови програмування. Зазвичай, спеціальну програму,

що виконує трансляцію автоматично, називають транслятором [11].

Виділяють два  види трансляторів  [6,  11]:  інтерпретатори та  компілятори.

Інтерпретатор  послідовно  зчитує  вихідний  текст  програми,  здійснює  його
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переклад  в  машинну  мову  та  миттєво  виконує.  Компілятор,  на  відміну  від

інтерпретатора, заснований на ідеї перетворення всієї вихідної програми з певної

алгоритмічної мові в програму на іншій мові (зазвичай в машинний код). Якість

трансляції при використанні компілятора, зазвичай, вище, ніж при інтерпретації,

оскільки  компіляція  може  при  необхідності  здійснюватися  в  декілька  етапів

(проходів)  з  використанням  методів  оптимізації  [9].  Швидкість  виконання

машинного  коду,  отриманого  при  компіляції,  зазвичай  вище,  ніж  виконання

програми при інтерпретації, оскільки компілятор на кожному кроці своєї роботи

(проході) може виконувати оптимізацію коду, що отримується [46].

3.2.1 Основні етапи транслятору мови RFL

Проблемно-орієнтована  мова  RFL  призначена  для  формального  опису

математичних  моделей  геометричних  областей  в  комп’ютерних  системах  зі

спільною пам’яттю. Ця мова не є алгоритмічною, отже її покрокова інтерпретація

не можлива.

Можливим  способом  вирішення  проблеми  автоматизації  трансляції

формального опису моделі геометричної моделі в системі зі спільною пам’яттю є

побудова абстрактних синтаксичних дерев (AST – Abstract Syntax Tree) [165] для

математичних  виразів,  що  подають  геометричний  об’єкт,  з  їх  паралельним

розбором при визначенні значення функції у точці. Основі етапи роботи такого

транслятору наведені на рис. 3.5.

На  початку  своєї  роботи  транслятор  виконує  ініціалізацію  та  введення

формального  опису  моделі  деякого  геометричного  об’єкта  у  вигляді  тексту

програми, написаної на мові RFL.

На  першому  етапі  вихідний  текст  на  мові  специфікацій  (змінна  code,

рис. 3.5)  потрапляє  до  підпрограми  лексичного  і  синтаксичного  аналізу

(підпрограма Аналіз), який виконує перевірку коректності коду, що подає модель

геометричного об’єкта. Результатом першого етапу є множина лексем (змінна lex),

що відповідає коду моделі.
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Рисунок 3.5 – Етапи роботи паралельного транслятору

На  другому  етапі  множина  лексем  у  якості  параметру  потрапляє  до

підпрограми  Дерево (рис. 3.5)  для  побудови  дерева  розбору  (абстрактного

синтаксичного  дерева).  Результатом  другого  етапу  є  абстрактне  синтаксичне

дерево (змінна tree), що може бути оброблено паралельно.

3.2.2 Синтаксичний розбір і лексичний аналіз виразів мови RFL

Як вже зазначалося, процес трансляції функціональної моделі геометричної

області,  описаної  із  застосуванням мови RFL, розпочинається з  її  лексичного і

синтаксичного  аналізу.  На етапі  лексичного  аналізу  відбувається заміна  лексем

(атомарних структурних одиниць,  з  яких складаються речення на мові  RFL) їх

певним внутрішнім представленням. Таким чином, лексичний аналізатор (сканер)

транслятора  RFL,  це  його  підсистема,  яка  здійснює  зчитування  (сканування)  і

розпізнавання  лексем  вхідної  мови  і  замінює  їх  відповідними  внутрішніми

кодами.  До  лексем  мови  RFL  належать  її  ключові  слова,  константи,

ідентифікатори і таке інше (повний перелік лексем наведено в підрозділі 2.3). На

етапі сканування верифікація структури речень мови RFL не здійснюється. Вона

виконується на стадії синтаксичного аналізу.

Синтаксичний аналізатор виконує перевірку відповідності речень вихідної

програми правилам мови RFL.  В разі  наявності  синтаксичних помилок робота
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транслятора  завершується  з  виводом  відповідних  діагностичних  повідомлень.

Загальна  блок-схема  роботи  сканера  та  синтаксичного  аналізатора  транслятора

RFL наведена на рис. 3.6.

Рисунок 3.6 – Схема алгоритму лексичного та синтаксичного аналізу
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Аналіз транслятором вихідного тексту (змінна  code,  рис. 3.6) на мові RFL

здійснюється  послідовно  для  кожного  рядка  програми.  З  вхідного  тексту  на

початку  роботи  алгоритму  видаляються  коментарі  та  незначущі  символи.  При

аналізі поточного рядка спочатку здійснюється пропуск початкових незначущих

символів (наприклад, табуляції, пробілів або коментарів).

На  початку  роботи  алгоритму  множина  лексем  (змінна  lex,  рис. 3.6)

ініціалізується  пустою  множиною.  Далі  для  кожного  рядка  r виконується

посимвольний аналіз (цикл зі змінною-символом s). У разі, якщо черговий символ,

що аналізується, належить до множини операцій (присвоювання, арифметичні або

логічні, дужки, які в RFL переставлені  символами “+”, “–”, “*”, “/”, “(”, “)”, “,”,

“=”,  “^”),  то  типу  лексеми  присвоюється  значення  operator (повний  перелік

розділювачів наведено в пункті 2.3.1). Якщо у той самий час l – непуста множина,

то  за  допомогою алгоритму  Тип визначається тип лексеми  t і  до  множини  lex

додається лексема l з типом t.

3.2.3 Алгоритм визначення типу лексеми

Визначення  типу  лексеми  виконується  за  допомогою  алгоритму  Тип

(рис. 3.7). Вхідним параметром цього алгоритму є лексема l, для якої послідовно

виконується  перевірка  відповідності  до  одного  з  п’яти  базових  типів:  number,

function, statement, operator, identifier.

Спочатку  здійснюється  перевірка  відповідності  запису  лексеми до  цілого

або дійсного числа. У разі успіху типу лексеми присвоюється значення number. У

іншому випадку виконується пошук лексеми серед переліку вбудованих функцій

мови  RFL.  Якщо  збіг  встановлено,  то  типу  лексеми  присвоюється  значення

function (їх повний перелік наведено в табл. 2.1). В іншому випадку виконується

пошук слова  серед  зарезервованих  слів  мови  RFL та  в  разі  знаходження типу

лексеми присвоюється значення  statement.  Останньою є перевірка відповідності

лексеми  до  R-операцій,  якщо  така  встановлена,  то  присвоюється  значення

operator.  Інакше  лексема  є  ідентифікатором  (значення  identifier),  для  якого
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необхідно виконати перевірку існування у таблиці ідентифікаторів. У разі якщо

ідентифікатор не знайдено у відповідній таблиці та він не знаходиться зліва від

присвоювання, то генерується помилка. 

Рисунок 3.7 – Схема алгоритму визначення типу лексеми

Повний перелік типів лексем, які  оброблюються транслятором мови RFL,

наведено в табл. 3.1.

Таблиця 3.1 – Типи лексем транслятора мови RFL

Код Ідентифікатор Опис

1 operator Унарний або бінарний оператор

2 number Число

3 function Функція

4 statement Оператор контролю 

5 identifier Ідентифікатор

6 eol Кінець поточного рядка вхідної програми

7 end Кінець вхідної програми

 У  мові  RFL  передбачено  чотири  оператори  контролю.  Перелік  цих

операторів мови RFL наведено в таблиці 3.2.
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Таблиця 3.2 – Перелік операторів контролю мови RFL

Код Ідентифікатор Опис

1 domain Опис геометричної області і її параметрів

2 begin Початок блоку

3 return Повернення значення функціонального опису

4 end Кінець блоку

В  процесі  сканування  лексем  вихідного  тексту  на  мові  RFL  транслятор

виконує  побудову  відповідного  байт-коду,  що  реалізує  виконання  команд,

відповідних  кожному  оператору  або  функції  мови  RFL.  У  відповідності  до

синтаксису мови  RFL кожен оператор контролю повинен міститися в окремому

рядку вихідного тексту.

3.2.4 Алгоритм обробки оператору присвоювання

Найбільш складним в обробці є оператор присвоювання. Відповідна блок-

схема його обробки транслятором мови RFL наведена на рис. 3.8. Згідно з цією

схемою  в  процесі  розбору  виразу,  що  знаходиться  справа  від  символу

присвоювання (“=” в мові RFL) будується дерево розбору, вузлами якого є числові

константи, функції  або змінні.  Результатом роботи цього алгоритму є байт-код,

який реалізує обчислення правого виразу, і який заноситься в таблицю значень у

комірку, яка відповідає змінній, що знаходиться зліва від оператора присвоювання.

Вхідним  параметром  алгоритму  є  множина  лексем  lex.  На  початку  роботи

алгоритму абстрактне синтаксичне дерево  T є  пустою множиною. Якщо перша

лексема  рядку  (змінна  i)  є  ідентифікатором,  а  наступна  лексема  (змінна  o)  –

оператором присвоювання, то будується абстрактне синтаксичне дерево, інакше

алгоритм припиняє свою роботу, система видає повідомлення про помилку.

При  побудові  абстрактного  синтаксичного  дерева  враховується  пріоритет

операцій.  Спочатку  формуються  гілки  дерева,  які  відповідають  операціям  у

дужках,  потім  унарні  операції,  далі  йдуть  R-операції,  арифметичні  операції

піднесення до ступеня, множення/ділення.
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Рисунок 3.8 – Блок-схема алгоритму трансляції оператора присвоювання
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Отже,  алгоритм  автоматичної  трансляції  певної  лексеми  мови  RFL  у

внутрішній байт-код фактично зводиться до лексичного та синтаксичного аналізу

рядків  вихідного  тексту  і  виконання  відповідних  підстановок:  кожній  черговій

лексемі ставиться у відповідність певний елемент дерева універсального виразу,

який  заноситься  у  внутрішню  таблицю  байт-коду.  Також  на  етапі  лексико-

синтаксичного  аналізу  виконується  побудова  так  званого  дерева  граматичного

розбору [6] для всіх сканованих виразів програми на мові RFL.

Результатом лексичного і синтаксичного аналізу є побудова спеціалізованої

структури даних – дерево синтаксичного розбору. Дерево синтаксичного розбору

зберігає інформацію про структуру вихідної програми та є зручною для подальшої

обробки.  Найбільш часто при практичній реалізації  транслятора будуються так

звані абстрактні синтаксичні дерева (AST), у яких листові елементи відповідають

операціям вводу даних, а вузлові – виконанню певних операцій над елементами

наступного рівня.

На  рис. 3.9 наведено  приклад  побудови  AST  для  арифметичного  виразу

“a / b + c”.

Рисунок 3.9 – AST для виразу “a/b + c”

AST застосовується для побудови байт-коду згідно з текстом вхідної мови.

Вузлами AST є оператори або операції формальної мови з приєднаними до них

аргументами, які також можуть бути складовими вузлами.

Отже,  AST –  це  рекурсивна  структура.  Розроблений в  роботі  транслятор

мови  RFL базується  на  застосуванні  низхідного  рекурсивного  розбору  виразів

мови  [27].  На  рис. 3.10 показано  приклад  розбору  функціональної  моделі,  яка

описує еліпсоїд. Відповідний опис на мові RFL має наступний вигляд.

/

+

c

a b
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# Еліпсоїд
domain ellipsoid(x, y, z)
begin

a = 1
b = 3
c = 10
return 1 - (x/a)^2 - (y/b)^2 - (z/c)^2

end

Рисунок 3.10 – Приклад побудови AST для функціонального виразу, який описує

еліпсоїд

Слід зазначити, що зображене на рис. 3.10 дерево AST фактично відповідає

стеку  викликів  функцій,  які  реалізують  обчислення  функціональних  виразів,  з

яких утворюється опис вихідної геометричної області, яку описано на мові RFL.

3.3 Модель  паралельного  обчислення  значення  абстрактного

синтаксичного дерева

При  розробці  паралельних  алгоритмів  розв’язання  задач  моделювання

складних геометричних об’єктів  принциповим моментом є  аналіз  ефективності

використання  паралелізму,  що  складається  зазвичай  в  оцінці  одержуваного

прискорення  процесу  обчислення  (скорочення  часу  рішення  задачі)  [14].
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Формування  подібних  оцінок  прискорення  може  здійснюватися  стосовно  до

вибраного обчислювальному алгоритму (оцінка ефективності  розпаралелювання

конкретного алгоритму). Інший важливий підхід може полягати в побудові оцінок

максимально  можливого  прискорення  процесу  отримання  рішення  задачі

конкретного  типу  (оцінка  ефективності  паралельного  способу  вирішення

завдання) [14].

При  аналізі  інформаційних  залежностей,  які  властиві  абстрактним

синтаксичним  деревам,  зазвичай,  використовується  модель  у  вигляді  графа

операцій та операндів [109] (додаткова інформація по моделюванню паралельних

обчислень на графах може бути отримана в [12, 144, 174, 181]).

Нехай множина операцій, які виконуються для обчислення значення неявної

функції, подані бінарним деревом

G=(V , R ) ,

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

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

графу тільки, якщо операція i  використовує результат операції j ).

У  такому  випадку  вершини  зі  вхідними  дугами  можуть  розглядатися  як

операції вводу, а вихідними дугами – операціями виводу. Наприклад, на рис. 3.10

показано граф для функції, що відповідає еліпсоїду.

Операції  абстрактного  синтаксичного  дерева,  між якими не  має  шляху  в

межах обраної схеми обчислень, можуть бути виконані паралельно. Наприклад,

для формули еліпсоїду (рис. 3.10) паралельно можуть бути виконані спочатку всі

операції ділення, а потім операції зведення до степеня.

Загальна  схема  паралельного  обчислення  значення,  заданого  абстрактним

синтаксичним деревом, може бути наступною [109].

Нехай  p  –  кількість  процесорів,  які  використовуються  для  обчислення

значення,  заданого  абстрактним синтаксичним деревом.  У такому випадку  для

паралельного  виконання  обчислень  необхідно  задати  множину,  яку  називають

розкладом [14]. Розклад може бути представлений у вигляді:

H p={(i , P i , ti) : i∈V } ,
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де  для  кожної  операції  i∈V  зазначається  P i  –  номер  процесора,  що

використовується, і час її виконання ti .

Для  того,  щоб  розклад  можливо  було  реалізувати,  необхідно  виконання

таких вимог до множини H p :

1) ∀ i , j∈V : t i=t j⇒Pi≠P j , тобто один і той самий процесор не може бути

призначений різним операціям в один момент часу;

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

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

Абстрактне синтаксичне дерево у вигляді графу G  разом з розкладом H p

може  бути  розглянуто  як  модель  паралельного  алгоритму  Ap(G , H p ) ,  що

виконується  p  процесорами.  Загальний  час,  необхідний  на  виконання

паралельного алгоритму Ap(G , H p ) , визначається максимальним значенням часу

ti , що використовується у розкладі:

T p(G , H p)=max
i∈V

(ti+1 ) .

Оптимальним вважається паралельний алгоритм, розклад якого відповідає

мінімальному часу виконання:

T p (G )=min
H p

(T p(G , H p)) .

Зменшувати  час  виконання  можливо  також  за  рахунок  оптимізації

обчислювальної схеми (структури графу G ):

T p=min
G

(T p (G )) .

Наприклад,  еквівалентний  граф  для  абстрактного  синтаксичного  дерева,

наведеного на рис. 3.10, дозволяє після паралельного обчислення операцій ділення



76
та піднесення до степеня також паралельно виконати дві  операції  знаходження

різниці (рис. 3.11).

Рисунок 3.11 – Граф еквівалентного AST для функціонального виразу, який описує

еліпсоїд

Оцінки  T p(G , H p) ,  T p (G )  і  T p ,  зазвичай,  використовують як  показники

часу виконання паралельного алгоритму [14]. Для аналізу оптимально можливої

схеми (включно послідовну при p=1 ) можна визначити величину

T ∞=min
p≥1

(T p) .

Оцінка  T ∞  є мінімально можливим часом обчислення значення, заданого

абстрактним  синтаксичним  деревом,  з  використанням  необмеженої  кількості

процесорів (на так званому паракомп’ютері [14]).

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

обчислення, значення заданого абстрактним синтаксичним деревом. Це значення є

вихідним  для  оцінки  ефективності  паралельного  алгоритму.  T 1  визначається

формулою:

T 1 (G )=|̄V|,

де V̄  – множина вузлів графу G  без операцій вводу (без листових вершин).
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Тобто T 1 (G )  дорівнює кількості вузлових вершин AST.

Справедливою буде наступна теорема.

Теорема 3.1.  Мінімально  можливий  час  обчислення  значення,  заданого

абстрактним синтаксичним деревом, визначається формулою

T ∞(G)=d (G ) ,

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

Доведення.

Нехай  i0 ,…, iK  – найдовша гілка абстрактного синтаксичного дерева. Тоді

i0  – вхідний вузол і K  дорівнює d (G)  за визначенням. Для будь-якого розкладу

отримаємо,  що  час  ti0
=0  і  ti k+1

≥t i k
+1  (k=0 ,…, K−1) .  Звідки  виходить,  що

ti K
≥K=d (G) .  Тобто  T ∞(G)≥d (G ) .  Для  оберненої  нерівності,  встановимо

окремий процесор  pi  для кожного вузла  i  абстрактного синтаксичного дерева.

Нехай  ti  – кількість дуг у найдовшій гілці абстрактного синтаксичного дерева,

яка доходить до вузла i  ( ti=0 , якщо i  – вузол вводу даних). Якщо (i , j)∈R , то

ti≥t j+1  (за  визначенням  до  початку  виконання  i  операція  j  повинна  бути

виконана). Звідки виходить, що для валідного розкладу час паралельної обробки

оцінюється значенням max
i

t i=d (G ) . Отримаємо, що для паралельної схеми з |̄V|

процесорами T ∞(G)≤d (G ) . Таким чином, T ∞(G)=d (G ) .

Теорему доведено.

Наслідком цієї теореми є нерівність

T 1(G)≥T p(G)≥T∞(G) . (3.3)

Нехай  в  абстрактному  синтаксичному  дереві  задані  два  типи  операції:

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

обробці яких гілки, що з’єднуються у цьому вузлі обчислюються одним процесором.

Відповідно, паралельні операції створюють вузли, в яких з’єднуються гілки, яким
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встановлюються  різні  паралельні  процесори.  Вочевидь,  що  паралельними

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

випадку для паралельного визначення, заданого абстрактним синтаксичним деревом

можна використати рекурсивний алгоритм, наведений на рис. 3.12.

Рисунок 3.12 – Рекурсивний алгоритм паралельної обробки AST
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Враховуючи,  що  при  моделюванні  геометричних  об’єктів  найбільш

вимогливими до часу є R-операції кон’юнкції та диз’юнкції (у відповідних вузлах,

зазвичай, з’єднуються найдовші гілки), то при аналізі абстрактного синтаксичного

дерева  паралельними  можна  становити  найближчі  до  кореня  дерева  вузли

операцій кон’юнкції та диз’юнкції.

Обчислювальна складність паралельного алгоритму, наведеного на рис. 3.12,

може бути оцінена формулою

T Σ=∑
i

T ∞(G p , i)+T 1(G∖∪
i
G p, i) , (3.4)

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

паралельних бінарних операцій.

3.4 Алгоритм побудови дискретної моделі геометричної області

Побудова  воксельної  моделі  геометричної  області  розпочинається  з

створення  просторової  ґратки,  яка  містить  в  собі  всю  вихідну  геометричну

область (рис. 3.13).

В разі, якщо ґратка є рівномірною, то координати кожної її клітинки можна

обчислити із застосуванням наступних співвідношень:

xi=xmin+i⋅h x ,
y j=ymin+ j⋅h y ,
z k= zmin+k⋅h z ,

(3.5)

де (xmin, ymin , zmin)  – координати початкового вузла ґратки;

h x=
xmax−xmin

n
 – крок по вісі абсцис;
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h y=
ymax− ymin

n
 – крок по вісі ординат;

h z=
zmax−zmin

n
 – крок по вісі аплікат;

(xmax , ymax , zmax)  – координати кінцевого вузла ґратки;

n  – параметр, що визначає розмір клітинки;

i , j , k=0, n−1 .

Рисунок 3.13 – Приклад просторової ґратки, що застосовується для побудови

дискретної воксельної моделі тривимірної геометричної області

Таким чином, координати вершин довільної кубічної клітинки, яка належить

рівномірній  ґратці,  обчислюються  таким  чином:  (xi , y j , z k ) ,  (xi+1 , y j , z k ) ,
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(xi+1, y j , z k +1) ,  (xi , y j , z k+1) ,  (xi , y j+1 , z k ) ,  (xi+1, y j+1 , zk ) ,  (xi+1, y j+1 , zk +1) ,

(xi , y j+1 , z k +1) . Для визначення, чи належить поточна клітинка вихідній області

Ω  (тобто,  чи  вона  є  вокселем,  що  візуалізується),  можна  застосовувати  різні

підходи.  В  роботі  пропонується  наступний  алгоритм:  значення  R-функції,

перевіряється в центрі кожної клітини, і в разі, якщо для нього виконується умова

(2.1), тобто значення R-функціїї є невід’ємним, то робиться висновок, що клітинка

належить Ω . 

Головними проблемами практичної  реалізації  такого підходу є,  по-перше,

той факт, що в цьому випадку для збереження інформації про всі вокселі, для яких

виконується  умова  невід’ємності  R-функції,  необхідно  залучати  значні  обсяги

оперативної пам’яті комп’ютера (особливо при великих значеннях параметра n ).

Для візуалізації ж такої дискретної моделі потрібна наявність лише тих вокселів,

які лежать на границі Ω  (тобто будь-яка частина яких належить ∂Ω ). По-друге,

сам  процес  візуалізації  значної  кількості  вокселів  може  займати  неприйнятно

тривалий час.

Для усунення цих недоліків можна, наприклад, здійснити перебудові масиву

вокселів у їх список таким чином, щоб вилучити всі вокселі, які з усіх боків мають

сусідів (рис. 3.14).

Рисунок 3.14 – Вилучення вокселів, що не належать границі області
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Інший  підхід  полягає  у  скануванні  кожного  одновимірного  ряду  ґратки

таким чином, щоб фіксувати тільки перший і останній вокселі, для яких значення

функціональної моделі є невід’ємним (рис. 3.15).

Рисунок 3.15 – Ідентифікація граничних вокселів при побудові моделі

Таким чином, алгоритм побудови воксельної моделі геометричної області,

заданої  функціонально,  можна  описати  із  застосуванням  псевдокоду  [32,  196]

наступним чином:

algorithm create-voxel-model is

input: n x , n y , n z – кількість кроків в ґратці по кожному напрямку

xmin , ymin , zmin  – координати початкової точки ґратки

xmax , ymax , zmax  – координати кінцевої точки ґратки

output: v  – масив вокселів

h x=
xmax−xmin

nx
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h y=
ymax− ymin

n y

h z=
zmax−zmin

n z

for i=1  to n x :

x1=xmin+( i−1)⋅h x

x 2=xmin+i⋅hx

x c=
x1+ x2

2

for j=1  to n y :

y1= ymin+( j−1)⋅h y

y 2=ymin+ j⋅h y

yc=
y1+ y 2

2

for k=1  to n z :

z1=zmin+(k−1)⋅h z

z 2=zmin+k⋅z y

z c=
z1+z2

2

if sign (R( xс , yс , zс))>0 :

vijk←1

return v .

Для  ілюстрації  роботи  цього  алгоритму  було  розглянуто  задачу  про

побудову  дискретної  воксельної  моделі  геометричної  області,  утвореної

комбінацією двох сфер і трьох циліндрів (рис. 3.15).
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Рисунок 3.16 – Геометрична область, утворена комбінацією двох сфер і трьох циліндрів

Функціональна модель такої області може бути описана наступним чином:

F( x , y , z)=F1(x , y , z)∧¬F2( x , y , z)∧¬F3(x , y , z) , (3.6)

де F1(x , y , z)=R1
2−( x−x0)

2−( y− y0)
2−(z− z0)

2  – зовнішня сфера;

F2( x , y , z)=R2
2−(x−x0)

2−( y− y0)
2−( z− z0)

2  – внутрішня сфера;

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

ортогональних циліндрів;

F4( x , y , z)=(1−( y
b )

2

−( z
c)

2

)  – перший циліндр;

F5(x , y , z)=(1−( x−dx
a )

2

−( z−dz
c )

2

)  – другий циліндр;

F6( x , y , z)=(1−( x
a)

2

−( y−dy
b )

2

)  – третій циліндр;

R1=8 ;

R2=5 ;

x 0=y0=z0=5 ;

a=b=c=4 ;

dx=dy=dz=10 .
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Результати побудови воксельної моделі цієї геометричної області при різних

значеннях  параметру  n=n x=n y=nz  наведено  на  рис. 3.17.  Як  видно  з  цих

рисунків, вже при відносно невеликому значенні n  можна робити певні висновки

про форму геометричної області,  яка відповідає заданій функціональній моделі

(тобто можна робити висновки про якість отриманого розв’язку зворотної задачі

аналітичної  геометрії  та  при  необхідності  вносити  певні  корективи  у

функціональну модель). 

Очевидно,  що  при  великих  значеннях  параметру  n  побудова  воксельної

моделі  потребує  значних  часових  витрат  та  обсягів  машинної  пам’яті.  Для

вирішення цієї проблеми можна скористатися наступними підходами.

n=50 n=100 n=200

Рисунок 3.17 – Воксельна модель геометричної області

По-перше, локально згущувати воксельну ґратку при обробці вокселів, що

належать  границі  області  (так,  як  це  показано  на  рис. 3.13).  По-друге,

застосовувати  алгоритм  Marching  cubes [161], який  дозволяє  побудувати

поверхневу тріангуляцію на базі наявної тривимірної ґратки  M , тобто виконати

перехід від дискретної воксельної моделі  X (Ω)  до гранично-елементної моделі

B(Ω) .  Ну, і  нарешті застосувати паралельні обчислення. Для цього рівномірну

просторову  ґратку  M  необхідно  поділити  на  певну  кількість  підґраток

M i , i=1,k ,  де  k  –  кількість  потоків  (залежить  від  кількості  наявних  в

обчислювальній системі  процесорів  або ядер процесорів).  Після чого алгоритм
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побудови  воксельної  моделі  для  кожної  підґратки  M i  виконувати  в  окремому

обчислювальному потоці.

Таким  чином,  алгоритм  побудови  воксельної  моделі  із  застосуванням

паралельних розрахунків можна із застосуванням псевдокоду описати наступним

чином:

algorithm parallel-create-voxel-model is

input: n x , n y , n z – кількість кроків в ґратці по кожному напрямку

xmin , ymin , zmin  – координати початкової точки ґратки

xmax , ymax , zmax  – координати кінцевої точки ґратки

T  – кількість обчислювальних потоків (threads)

output: v  – масив вокселів

h x=
xmax−xmin

nx

h y=
ymax− ymin

n y

h z=
zmax−zmin

n z

hT=
zmax−zmin

T

n z←
n z

T

(Note: створення обчислювальних потоків)

for i=0  to T−1 :

x1=xmin

x 2=xmax

y1= ymin

y 2=ymax

z1= zmin+i⋅hT

z2=zmin+(i+1)⋅hT
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v←Thread (create-voxel-model (n x , n y ,n z , x1, x 2, y1 , y2, z1 , z2))

return v .

Центральним елементом практичної реалізації цього алгоритму є процедура

створення обчислювального потоку (thread), яка напряму залежить від вживаної

операційної  системи  та  мови  програмування.  При  застосуванні  мови

програмування С++ і операційних систем сімейств Windows, Linux або Mac OS

для  створення  потоку  можна,  наприклад,  скористатися  крос-платформовою

бібліотекою  Qt,  яка  дозволяє  створювати  потоки  для  виконання  паралельних

обчислювань в системах зі спільною пам’яттю.

Теоретичну  оцінку  обчислювальної  складності  алгоритму  побудови

дискретної  воксельної  моделі  у  тривимірному  випадку  можна  оцінити  із

застосуванням наступної теореми.

Теорема 3.2.  Обчислювальна  складність  алгоритму  побудови  тривимірної

воксельної  моделі  геометричної  області,  заданої  функціонально,  становить

O(n3) .

Доведення.  Згідно з (3.5) для обходу всіх клітинок рівномірної воксельної

ґратки M  з кроком n  в кожному напряму потрібно n3  арифметичних операцій.

Для виконання розрахунків, необхідних для обчислення значення функціональної

моделі, що описує Ω , необхідно p=const  арифметичних операцій, кількість яких

фіксована і залежить лише від складності запису функціональної моделі (кількості

арифметичних операцій,  необхідних для обчислення відповідного дерева  AST).

Таким чином,  сумарну кількість операцій,  необхідних для побудови тривимірної

воксельної моделі, можна записати так: R(n)=∑
i=1

n

∑
j=1

n

∑
k=1

n

p . Виконуючи заміну сум

інтегралами,  можна  отримати наступну  формулу  оцінки  кількості  операцій

алгоритму  в  залежності  від  n :  R(n)=∫
1

n

∫
1

n

∫
1

n

p dx dy dz= p⋅n3 .  Таким  чином,
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обчислювальна  складність  алгоритму  α3  має  кубічне  зростання  і  становить

O(n3) . Що і потрібно було довести.

Висновки до розділу 3

Таким  чином,  основним  науковим  результатом  цього  розділу  є  схема

побудови та обробки абстрактного синтаксичного дерева для мови специфікацій

RFL.  Розроблено  алгоритм  паралельного  обчислення  значення,  заданого

абстрактним  синтаксичним  деревом  з  використанням  паралельних  процесорів,

шляхом чого можна зменшити час необхідний на обчислення неявної функції.

Крім того в розділі запропоновано і формально описано алгоритми побудови

дискретних  воксельних  моделей  дво-  і  тривимірних  геометричних  областей  в

паралельних  обчислювальних  системах.  В  результаті  використання  цих

алгоритмів може бути отримана якісна дискретна модель як рівномірною, так і

нерівномірною структурою.

Основні наукові результати цього розділу опубліковані у роботах [3, 4, 81].
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4 ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ

У ПАРАЛЕЛЬНИХ СИСТЕМАХ ЗІ СПІЛЬНОЮ ПАМ’ЯТТЮ

Функціональний підхід  до  подання  геометричних об’єктів  надає  правило

для  перевірки  належності  точки  до  тіла  та  не  дозволяє  явно  їх  перерахувати.

Візуалізація  функціональних  геометричних  моделей  потребує  багаторазової

перевірки  належності  точок  простору  до  тіла,  тому  актуальною  є  розробка

паралельних алгоритмів візуалізації функціональних моделей.

4.1 Обчислювальний експеримент

Практична  реалізація  (на  відміну  від  паракомп’ютера)  будь-якого

паралельного алгоритму пов’язана з необхідністю врахування часу,  необхідного

для створення та синхронізацію паралельних потоків операційною системою. У

реальній обчислювальній системі формула (3.4) набуде вигляд

T Σ=∑
i

T ∞(G p , i)+T 1(G∖∪
i
G p, i)+n hp , (4.1)

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

Нерівність  (3.3)  вже  не  буде  справедливою,  оскільки  коштом  останнього

доданку  в  формулі  (4.1)  для  малих  абстрактних  синтаксичних  дерев  час

послідовної  обробки може бути меншим за  час  паралельної  (що досліджено у

роботі [80]). Тобто, справедливим буде лише нерівність

T ∞≤T Σ .

Для  оцінки  фактичного  часу,  необхідного  для  паралельної  обробки

абстрактного  синтаксичного  дерева,  виконаємо  серію  обчислювальних

експериментів з використанням паралельного комп’ютера на базі багатоядерного

процесора AMD Athlon 7750 з операційною системою на базі Linux.
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4.1.1 Функціональна модель кубика з трьома отворами

Кубик з трьома круговими отворами (рис. 4.1) може бути поданий формулою

w (x , y , z )=[(a 2−x 2)∧(a2− y2)∧(a 2−z2)]∧
∧[(x2+ y2−r1

2)∧(x 2+ z2−r2
2)∧(y 2+z 2−r3

2)],
(4.2)

де a  – сторона кубика;

r 1  – радіус циліндричного отвору з твірною Oz ;

r 2  – радіус циліндричного отвору з твірною Oy ;

r 3  – радіус циліндричного отвору з твірною Oz .

Рисунок 4.1 – Модель кубика з отворами: a=0,8 , r 1=0,2 , r 2=0,3 , r 3=0,4

В формулі (4.2) у перших квадратних дужках визначено власне куб, у других

–  нескінчені  отвори.  Абстрактне  синтаксичне  дерево  для  цієї  формули матиме

вигляд, наведений рис. 4.2. Можна побачити, що у цьому дереві з кореневого вузла

виходять дві гілки: ліва, що має довжину 4, і права, що має довжину 5. Кожну з

цих  гілок  можна  також  розділити  на  паралельні  (і  так  далі,  у  випадку

паракомп’ютера було б чотири рівні паралельних операцій).
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Рисунок 4.2 – Абстрактне синтаксичне дерево формули (4.2)

У  результаті  обчислювального  експерименту  отримано,  що  побудова

воксельної  моделі,  яка  використовує  сітку  100×100×100  вузлів,  час  роботи

послідовного  алгоритму  склав  16,99 секунд,  а  для  паралельного  алгоритму  –

31,69 секунд.  Майже  у  вдвічі  більший  час  пояснюється  відносною  простотою

формули  (4.2).  У  результаті  витрати  на  створення  паралельних  потоків  при

обчисленні  значень  точок  були  більшими  за  час,  необхідний  на  послідовну

обробку абстрактного синтаксичного дерева.

4.1.2 Циліндр з насічками

Розглянемо  тіло,  віссю  симетрії  якого  є  вісь  Oz ,  у  центрі  якого  є

правильний чотирикутний призматичний отвір, у вздовж ободу – сім періодично

розташованих насічок циліндричні форми [68] (рис. 4.3). Напишемо рівняння, що

подає таке тіло. В якості опорної використаємо функції

w 1(x , y , z )=R2−x 2−y 2

2 R
,

що відповідає нескінченому циліндру радіусу R  з віссю Oz , і

w2 (x , y , z )= b2−x 2

2 b
∧b2− y2

2b
,



92
що  відповідає  нескінченій  призмі  квадратного  перетину  зі  сторонами,

паралельними xOz  і yOz  та рівними 2 b .

Рисунок 4.3 – Модель циліндра з насічками: R=1 , b=0,25 , a=0,5  і H=1

Горизонтальний шар між площинами z=±H  може бути поданий функцією

w 3 (x , y , z )= H 2−z2

2 H
.

Нескінчений  циліндр,  направляючою  якого  є  окружність  радіусу  r ,  з

центром у точці  (a , 0,0)  і твірними, паралельними вісі  Oy , може бути поданий

функцією

w4 (x , y , z )=
r2−(x−a )2− z2

2r
.

Вертикальний  шар  між  площинами  y=h  і  y=0  подається  функцією

вигляду:
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w5 (x , y , z )= y h− y2

h
.

Формулу  моделі  циліндра  з  квадратним  призматичним  отвором  можна

записати у вигляді:

ω1 (x , y , z )=w1 (x , y , z )∧¬w2 (x , y , z )∧w3 (x , y , z ) .

Запишемо функцію, що відповідає однієї з семи циліндричних насічок, які

повинні бути розташовані з рівним інтервалом по ободу циліндру

γ0 (x , y , z )=w4 (x , y , z )∧w5 (x , y , z ) .

Рівняння інших шести насічок можна отримати підстановкою:

γk (x , y , z )=γ0(x cos(αk )+ y sin (αk ),−x sin (αk)+ y cos (αk ) , z )=

=
r2−(x cos(αk )+ y sin (αk )−a )2−z2

2 r
∧

∧
[−x sin (αk )+ y cos (αk )]h−[−x sin (αk)+ y cos (αk)]

2

h
,

де α=2 k π
7

 – кут повороту насічки;

k=0 ,1,…, 6  – номер насічки.

Загальна формула для семи насічок-циліндрів набуде вигляд:

ω2 (x , y , z )= ∨
k=0

6
γk (x , y , z ) .

У результаті отримаємо функцію, що подає циліндр з насічками, у вигляді:

ω (x , y , z )=ω1 (x , y , z )∧¬ω2 (x , y , z ) .
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У  результаті  обчислювального  експерименту  отримано,  що  побудова

воксельної  моделі,  яка  використовує  сітку  100×100×100  точок,  час  роботи

послідовного алгоритму склав 107,9 секунди, для воксельної моделі на базі сітки

200×200×200  –  975,7 секунд.  Час  побудови  моделі  при  використанні

паралельного  алгоритму  обчислення  абстрактного  синтаксичного  дерева  склав

87,3 секунди  при  використанні  сітки  100×100×100  точок  і,  відповідно,

713,2 секунди при  200×200×200 . Таким чином, час побудови моделі на майже

20 % при обробці 1000000 точок і на 27 % при обробці 8000000.

4.1.3 Модель тор-подібного тіла

Тіло,  що  має  форму  тора,  до  якого  зверху  та  знизу  додано  рівномірно

розташовані сферичні елементи (рис. 4.4), може бути подана формулою

w (x , y , z )=[r 2−(R−√x 2+ y2)2−z2]∨wΣ(x , y , r 0 , z0 )∨wΣ(x , y , r 1 , z1 ),

де r  – радіус твірної окружності;

R  – відстань від центру твірної окружності до осі обертання;

r 0  – радіус першого ряду сфер;

z 0  – зсув уздовж Oz  першого ряду сфер;

r 1  – радіус другого ряду сфер;

z1  – зсув уздовж Oz  другого ряду сфер;

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

по дузі кола.

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

wΣ (x , y , z ,ρ , z0)= ∨
i=0

n−1[ρ2−(x−R cos(2 iπ
n ))

2

−(y−R sin(2 i π
n ))

2

−(z−z0)
2].
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У  результаті  обчислювального  експерименту  отримано,  що  побудова

воксельної  моделі,  яка  використовує  сітку  100×100×100  точок,  час  роботи

послідовного алгоритму склав 85,0 секунд. Час паралельної побудови воксельної

моделі  при  використанні  запропонованого  алгоритму  обробки  абстрактного

синтаксичного  дерева  склав  73,7 секунди  (приблизно  на  14 %  менший  за

послідовний алгоритм).

Рисунок 4.4 – Модель тора: r=1 , R=2 , r 0=0,4 , z 0=1 , r 1=0,4 , z1=−1

Для дослідження кількості операцій абстрактного синтаксичного дерева, за

якою  використання  паралельного  алгоритму  стає  швидшим  за  послідовний,

сформуємо значення функцій, що описують верхній на ніжній шари сферичних

об’єктів, обчислюються паралельно двома потоками та будемо варіювати кількість

об’єктів зверху-знизу. Додавання кожного нового сферичного об’єкти обумовлює

необхідність  обчислення  функції,  що  відповідає  сферичному  об’єктові,  та  R-

диз’юнкції.  Тобто  кількість  R-операцій  у  відповідній  гілці  абстрактного

синтаксичного дерева буде на одиницю меншою за кількість сферичних лементів.

У  результаті  отримаємо,  що  паралельний  алгоритму  стає  швидшим  за

послідовний  при  мінімум  чотирьох  сферичних  об’єктах  (трьох  R-диз’юнкціях,

рис. 4.5).  Економія  часу,  необхідного  для  моделювання,  поступово  зростає  і

складає приблизно 35 % при 10 R-операціях у гілці.
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Рисунок 4.5 – Залежність часу обробки від кількості R-операцій в абстрактному

синтаксичному дереві

4.2 Експериментальне  дослідження  паралельного  алгоритму  побудови

воксельних моделей

4.2.1 Експериментальна  оцінка  часу  побудови  воксельної  моделі

геометричної області

Для тестування паралельного алгоритму побудови воксельної  моделі була

розроблена  програма  QVoxel,  параметром  якої,  окрім  габаритів  ґратки  M ,  є

кількість  потоків  k ,  в  яких виконується побудова вокселів.  З  її  застосуванням

було виконано  обчислювальний експеримент  на  комп’ютері  з  процесором  Intel

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

Програма запускалася в середовищі 64-x розрядної операційної системи Windows

10 Pro.  Результати її виконання при побудові геометричної області “скульптура”

наведено на рис. 4.6. На графіку по вісі абсцис відкладено кількість кроків ґратки

M  (по всім напрямам однаково)  n , а по вісі ординат – час роботи програми в

секундах. Як видно з цього графіку, в разі застосування одного обчислювального
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потоку  (послідовного  виконання  алгоритму)  час  виконання  програми  є

максимальним  і  відповідає  кубічній  обчислювальній  складності  O(n3) .  При

застосуванні  ж  паралельного  алгоритму час  його  роботи  істотно  скорочується.

Наприклад, час роботи алгоритму при восьми потоках понад ніж в чотири рази

менший, ніж при використання одного потоку.
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Рисунок 4.6 – Експериментальна оцінка часу побудови воксельної моделі

геометричної області “скульптура” (3.6)

На рис. 4.7 наведено графік залежності часу побудови воксельної моделі при

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

у восьмиядерній обчислювальній системі час обчислень істотно зменшується при

кількості  потоків,  яка  співрозмірна  з  кількістю  ядер  процесорів  (або

безпосередньо процесорів).
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Рисунок 4.7 – Залежність часу побудови моделі від кількості потоків
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Також  було  виконано  ще  один  обчислювальний  експеримент  для  більш

складної  геометричної  області  “Зубчасте  колесо”,  функціональна  модель  якого

описується співвідношенням (2.27). Візуалізація побудованої програмою  QVoxel

дискретної моделі наведена на рис. 4.8.

Рисунок 4.8 – Модель зубчастого колеса

На рис.  4.9 наведено  графік  залежності  часу побудови воксельної  моделі

зубчастого колеса від кількості  потоків. Добре видно, що при кількості  потоків

більше 5,  швидкість  обчислень майже не  змінюється.  Це  можна пояснити тим

фактом,  що  у  воcьмиядерній обчислювальній  системі  під  керівництвом

операційної  системи  Windows  10,  як  свідчить програма  “Диспетчер  задач”,

постійно  виконується  близько  трьох  тисяч  обчислювальних  потоків,  частина  з

яких  виконуються  з  найвищим  пріоритетом  (тобто  є  критично  важливими

системними  процесами).  До  того  ж  створення  та  управління  обчислювальним

потоком також передбачає використання певним систем ресурсів.



99

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

Кількість потоків

Ч
а

с,
 с

Рисунок 4.9 – Залежність часу побудови моделі геометричної області “зубчасте

колесо” від кількості обчислювальних потоків

Таким чином, в результаті виконання низки обчислювальних експериментів,

можна  зробити  висновок,  що  ефективна  кількість  потоків,  які  слід

використовувати  для  паралельної  побудови  дискретних  моделей,  не  повинна

перевищувати кількість обчислювальних ядер (або процесорів).

4.2.2 Експериментальна оцінка точності побудови воксельної моделі 

Важливою  характеристикою  алгоритму  побудови  дискретних  моделей

геометричних  областей  окрім  його  швидкодії  є  точність,  під  якою  зазвичай

розуміється  відповідність  дискретної  моделі  вихідній  геометричній  області.

Точність геометричної моделі може визначатися різними параметрами, наприклад,

формою,  наявністю дрібних деталей,  об’ємом,  площиною поверхні  тощо.  Слід

зазначити,  що  при  чисельних  розрахунках  точність  геометричної  моделі  не  є

достатньою  умовою  адекватного  чисельного  аналізу,  оскільки  надмірна

деталізація моделі може призводити до значного зростання розмірності [5].
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На практиці  необхідна точність побудови геометричної моделі  може бути

досягнута, в першу чергу, за рахунок побудови адекватної функціональної моделі,

а  також,  варіюванням  параметром  кроку  ґратки.  Слід  також  зазначити,  що

неадекватність  функціональної  моделі  своєму  геометричному  оригіналу  є

неусувною похибкою.

У  дисертаційній  роботі  для  оцінки  точності  побудови  воксельної  моделі

було  виконано  обчислювальний  експеримент,  в  якому  виконувалась  побудова

дискретних  моделей  геометричної  області  “прямий  порожнистий  циліндр”,

утвореної  логічним  відніманням  меншого  за  радіусом  циліндра  від  більшого.

Функціональна модель такої геометричної області описується наступним виразом:

F( x , y , z)=F5+F6−√F5
2+F6

2 ,

де F6( x , y , z)=−(1−( x /c)2−( y /d )2)  – рівняння внутрішнього циліндру;

F5(x , y , z)=F3( x , y , z)+F4( x , y , z)−√F3( x , y , z)2+F4( x , y , z)2 ;

F4( x , y , z)=F1(x , y , z)+F2(x , y , z)−√F1(x , y , z)2+F2(x , y , z)2 ;

F3(x , y , z)=1− z  –  рівняння  першої  площини,  що  обмежує  зовнішній

циліндр;

F2( x , y , z)=z  – рівняння другої площини, що обмежує зовнішній циліндр;

F1(x , y , z)=1−( x /a)2−( y /b)2  – рівняння зовнішнього циліндра; 

a=b=7 ; c=d=a/2 .

Оцінка  точності  моделі  виконувалася  за  критерієм  відповідності  об’єму

моделі своєму оригіналу. Результати розрахунків наведені на рис. 4.10. Як видно з

цього  рисунку  вже  при  порівняно  невеликому  значенні  кількості  кроків

просторової  ґратки  ( n=200 )  відносна  похибка  побудови  воксельної  моделі  не

перевищує  5%. Відповідна ж модель при кроці  n=1000  наведена на рис. 4.11.

Аналіз  графіка  (рис. 4.10)  показує,  що  точність  побудови  воксельної  моделі

певним чином також залежить не тільки від кількості вокселів, а й від їх розміру

(тобто форми).
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Рисунок 4.10 – Точність побудови дискретної моделі геометричної області

“колесо” в залежності від кількості  кроків просторової ґратки

Рисунок 4.11 – Воксельна модель геометричної області “колесо”

Отже, можна зробити висновок, що описані в третьому розділі паралельні

алгоритми дозволяють отримувати якісні дискретні моделі геометричних областей

складної  форми,  що  підтверджується  виконаними  обчислювальними

експериментами.
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4.3 Програмний  засіб  для  моделювання  геометричних  областей  у

паралельних системах

Алгоритми, які було описано в третьому розділі дисертаційної роботи, були

програмно  реалізовані  з  використанням  об’єктно-орієнтованих  мов

програмування С++ [60] і Python [57]. 

На мові програмування Python із застосуванням середовища програмування

PyCharm [173]  були  реалізовані  всі  описані  в  третьому  розділі  алгоритми  для

двовимірного випадку з метою їх попередньої апробації. При цьому було виконано

реалізацію  побудови  двовимірних  як  воксельних,  так  і  гранично-елементних

моделей. Програмна реалізація запропонованих алгоритмів на мові Python не мала

графічного інтерфейсу користувача (GUI)  [124],  лише для візуалізації отриманих

дискретних  моделей  використовувалась  графічна  бібліотека  TKinter  [188]

(рис. 4.12).

Рисунок 4.12 – Приклад побудови двовимірної гранично-елементної моделі

Для реалізації повнофункціональної програми  на мові програмування С++

було  використано  середовище  програмування  Qt  Creator [189]. Розроблена

програма отримала назву QVoxel. Програма має графічний інтерфейс, зовнішній

вигляд якого наведено в Додатку А. Одним з найважливіших елементів програми

QVoxel  є  вбудований  транслятор  проблемно-орієнтованої  мови  RFL.  Його

програмна  реалізація  є  досить  складною.  Головним  елементом  транслятора  є

побудова  абстрактного  синтаксичного  дерева  AST,  яке  підтримує  паралельні

обчислення.  На  рис. 4.13 наведена  діаграма  класів,  що  реалізують  паралельну

обробку AST, яка виконана із застосуванням графічної нотації UML [10].
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Рисунок 4.13 – UML-діаграма класів для паралельної обробки AST

Ієрархічна модель класів, які реалізують транслятор мови RFL, наведена на

рис. 4.14.  Безпосередньо  процес  обробки  функціональної  моделі  геометричної

області  на  мові  RFL  виконує клас  TParser.  Головним елементом цього  класу  є

змінна типу TTree. Клас TTree безпосередньо реалізує зберігання дерева AST.

Рисунок 4.14 – Ієрархія класів, що реалізують транслятор мови RFL
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Висновки до розділу 4

Для  ілюстрації  запропонованих  алгоритмів  і  оцінки  їх  ефективності  у

четвертому  розділі наведено  результати  виконання  низки  обчислювальних

експериментів  з  побудови  дискретних  моделей  функціонально  заданих

геометричних областей складної форми. Експеримент показав, що при відносно

простих функціональних моделях і невеликому значенні кроку ґратки час роботи

послідовного  алгоритму  може  бути  в  деяких  випадках  меншим,  ніж  час,  який

виконується  паралельний  алгоритм.  Це  пояснюється  тим  фактом,  що  накладні

витрати  на  створення  паралельних  потоків  при  обчисленні  значень

функціональної моделі в заданій точці можуть бути більшими за час, необхідний

на  послідовну  обробку  простого  абстрактного  синтаксичного  дерева.  В  разі  ж

наявності складної функціональної моделі час її послідовної обробки стає істотно

більшим, за час роботи відповідного паралельного алгоритму.

В  четвертому  розділі  була  досліджена  обчислювальна  складність

запропонованих алгоритмів побудови дискретної воксельної моделі геометричних

областей  складної  форми  при  застосуванні  рівномірної  просторової  ґратки.

Зокрема, показано, що часова обчислювальна складність розроблених підходів має

величину порядку O(n3) .

Також в розділі наведено стислий опис розробленого програмного продукту

QVoxel  для  побудови  дискретних  математичних  моделей  складних  інженерно-

технічних об’єктів. 

Основні  наукові  і  практичні  результати  даного  розділу  опубліковані  в

роботах [1, 2, 4, 81].
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ВИСНОВКИ

У дисертаційній роботі отримано результати, які у сукупності є вирішенням

актуальної  проблеми  підвищення  ефективності  побудови  дискретних

математичних  моделей  геометричних  областей  складної  форми,  описаних  з

використанням  неявних  математичних  функцій.  В  роботі  запропоновані  та

досліджені  нові  принципи  формалізації  опису  математичних  моделей

геометричних областей. Розроблені паралельні підходи до побудови їх дискретних

моделей за заданим функціональним описом.

Були отримані наступні наукові результати:

− вперше  запропоновано  паралельний  ієрархічний  метод  побудови

дискретних  моделей  геометричних  областей  складної  форми,  аналітично

описаних  із  застосуванням  функціонального  підходу,  завдяки  якому  вихідна

геометрична  область  описується  як  логічна  комбінація  певних  математичних

співвідношень, що визначають більш прості геометричні об’єкти (примітиви);

− вперше запропонована  проблемно-орієнтована  мова  RFL математичного

моделювання геометричних областей за допомогою функціонального підходу, яка

підтримує  паралельні  методи  обчислень  і  дає  можливість  істотно  підвищити

ефективність моделювання складних геометричних областей, які описані у вигляді

певної сукупності елементарних геометричних фігур і операцій їх трансформації;

− отримали  розвиток  способи  побудови  математичних  моделей

геометричних областей складної форми, описаних за допомогою неявних функцій,

які  на  відміну від  існуючих аналогів  підтримують паралельні  обчислення;  при

цьому  в  паралельному  режимі  розраховується  як  саме  значення  неявної

функціональної моделі в певній точці, так і виконується побудова безпосередньо

дискретної  воксельної  моделі,  що  дає  можливість  в  декілька  разів  підвищити

швидкодію процесу побудови функціонально заданої геометричної моделі;

− вперше створено інтелектуальний програмний засіб QVoxel аналітичного

конструювання математичних моделей геометричних областей складної форми з
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використанням паралельних обчислень; побудована програмна система на вході

отримує опис функціональної моделі дво- або тривимірної геометричної області, а

на виході будує її воксельну дискретну модель і здійснює її візуалізацію; програму

реалізовано  у  вигляді  закінченого  кросплатформного  продукту  з  відкритим

вихідним кодрм, який може працювати в середовищі трьох сучасних операційних

систем: Linux, Windows і Mac OS;

− вперше  отримано  оцінки  ефективності  запропонованих  підходів;  було

доведено, що обчислювальна складність запропонованого паралельного алгоритму

побудови дискретної моделі в загальному випадку належить до поліноміального

класу і має обчислювальну складність O(n3) .
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ДОДАТКИ

Додаток А

Загальний вигляд графічного інтерфейсу програми QVoxel

Рисунок А.1 – Графічний інтерфейс інтелектуального програмного засобу QVoxel 
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Акт про впровадження результатів дисертації в навчальний процес в

Запорізькому національному університеті
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