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АНОТАЦІЯ 

 
 
Мильцев О. М. Математичне моделювання форм багатовимірних 

геометричних об’єктів з використанням засобів когнітивної комп’ютерної 
графіки. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних 
наук за спеціальністю 01.05.02 – «Математичне моделювання та обчислювальні 
методи» (01 – фізико-математичні науки). – Запорізький національний 
університет Міністерства освіти і науки України, Запоріжжя, 2020. 

Дисертаційна робота присвячена вирішенню актуальної науково-технічної 
проблеми підвищення ефективності математичного моделювання форм складних 
геометричних об’єктів, заданих аналітично багатовимірними функціями, з 
використанням засобів ілюстративної і когнітивної графіки. Для вирішення 
зазначеної проблеми запропоновано математичний апарат синтезу, аналізу та 
візуалізації графічних образів-моделей (М-образів) диференціальних 
геометричних характеристик форм багатовимірних об’єктів на базі дискретних 
воксельних структур з використанням засобів когнітивної комп’ютерної графіки. 

В роботі виконано аналітичний огляд сучасного стану проблеми 
математичного моделювання форм геометричних об’єктів. Розглянуто 
функціональне подання геометричних об’єктів на базі теорії R-функції, дискретні 
моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів. Проаналізовано методи 
дослідження форми геометричних об’єктів, заданих аналітично функціями двох 
змінних, за допомогою графічних образів-моделей та способи використання 
М-образів при вирішенні оптимізаційних задач у двовимірному просторі. 

Розглядаючи найбільш поширені дослідницькі подання графічних даних 
про геометрію об'єкта було зроблено такі висновки, орієнтовані на поставлену 
мету: 

– полігональні моделі не призначені для прямої роботи з відсканованими 
даними, так як вимагають відновлення поверхні, що в загальному випадку є 
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нетривіальним завданням і в великій мірі залежить від класу об'єктів, що 
обробляються. Структура полігональних сіток лінійна і вони не забезпечують 
«природної» підтримки багатомасштабності, тому робота з великими сітками 
ускладнена і вимагає різних, часто обчислювально складних методів спрощення; 

– з точки зору легкості отримання даних на основі сканерів, підтримки 
багатомасштабності та апаратної підтримки візуалізації, найкращі характеристики 
мають ієрархічні та засновані на зображеннях подання; 

– основна частина з розглянутих подань орієнтована на роботу з 
реальними об'єктами та їх динамічною візуалізацією, тому не може бути 
застосована до поставлених задач; 

– для організації досліджень геометрії об'єктів, заданих деякою 
тривимірною функцією аналітично, найбільш застосовна модель воксельного 
подання, що дозволяє найбільш повно формувати дискретний зміст аналітичного 
опису в тривимірному просторі; 

– рекурсивна організація сканування об'єкта (поділ області на підобласті) 
дозволить організувати багатомасштабність графічної воксельної моделі і 
ієрархію подання. 

Таким чином, постановку задачі було сформулюовани наступним образом: 
– розробити математичну модель дискретної воксельної структури даних 

для подання форм складних геометричниї обєктів, заданих аналітично 
багатовимірними R-функціями; 

– зозробити методи формування, уточнення та візуалізації воксельної 
моделі графічних даних; 

– розробити методи синтезу графічних образів-моделей на основі 
воксельних структур, що відображають диференціальні геометричні 
характеристики тривимірних об’єктів, з узагальненням до n-вимірного випадку; 

– розробити методи аналізу форм геометричних об’єктів на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей; 

– основні результати наукових досліджень реалізувати в системі 
рекурсивного аналізу на образних компонентах РАНОК. 
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У роботі запропоновано моделювання форм тривимірних геометричних 

об’єктів на основі воксельних структур. 
Розроблено дискретну воксельну модель подання форм багатовимірних 

геометричних об’єктів, заданих аналітично за допомогою R-функцій n-змінних. 
Розроблено рекурсивний метод формування дискретної воксельної моделі 
подання форм тривимірних геометричних об’єктів, заданих аналітично за 
допомогою R-функцій трьох змінних, що дозволяє отримати для кожного вокселя 
чотирьохкомпонентний вектор нормалі та частинні похідні функції порядку n. 

Розроблено ітераційний метод інтерполяційного уточнення воксельної 
моделі графічних даних, що підвищує деталізацію геометричного об'єкта. 
Використання єдиної інтерполяційної функції другого порядку дозволяє повністю 
абстрагуватися від виду складності вихідної функції, що моделює геометричний 
об’єкт, і працювати виключно з воксельної моделлю. Таким чином час роботи 
інтерполяційного алгоритму залежить тільки від об’єму воксельного масиву 
даних. 

Розроблено проекційний метод візуалізації воксельної моделі графічних 
даних, що може бути застосований для побудови зображень довільних 
тривимірних об'єктів, що допускають розбиття на частини і відображення окремої 
частини незалежно від інших. 

Запропоновано моделювання форм багатовимірних геометричних об’єктів 
на основі воксельних структур графічних образів-моделей. 

Розроблено методи синтезу графічних образів-моделей на базі воксельних 
структур, що відображають локальні диференціальні геометричні характеристики 
тривимірного об’єкту, заданого аналітично за допомогою R-функцій, з 
узагальненням до n-вимірного випадку. Встановлено відповідність просторових 
скалярних полів компонент векторів нормалей з графічним воксельним поданням 
у вигляді базових М-образів. У результаті отримано чотири базові цілочисельні 
графічні образи як вихідні воксельні масиви даних образної інформації, що 
характеризують косинуси кутів відхилення нормалей від координатних осей для 
кожного елемента тривимірного воксельного масиву даних. Визначено другу 
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групу М-образів, що характеризують просторове положення горизонту 
спостерігача до об’єкта. Визначено третю групу М-образів, що характеризують 
значення частинних похідних функції, та четверту групу М-образів, що 
характеризують напрямок градієнта уздовж обраної осі координат та критичні 
точки – локальні максимуми та мінімуми функції. 

Проведено оцінку складності рекурсивного підходу при формуванні 
графічних М-образів багатовимірних геометричних об'єктів. Наведено теорему о 
кількості М-образів четвертої групи для n-вимірному випадку. Наведено теорему 
про визначення обчислювальної складності рекурсивного алгоритму побудови 
дискретної воксельної моделі подання геометричного об’єкту. 

Запропоновано методи аналізу форм геометричних об’єктів за допомогою 
воксельних структур графічних образів-моделей. 

Розроблено методи просторового руху по градієнту у тривимірному 
просторі на основі воксельних структур графічних образів-моделей. 

Розроблено математичний апарат автоматизованого вирішення 
оптимізаційних задач математичного програмування на основі воксельних 
структур графічних образів-моделей. 

Запропоновані методи дозволяють автоматизувати процес аналізу 
диференціальних геометричних характеристик форм багатовимірних об’єктів, 
заданих аналітично за допомогою R-функцій, використовуючи графічні 
перетворення образів-моделей.  

Особливий інтерес до використання М-образів при моделюванні форм 
геометричних об'єктів породжує той факт, що запропонований математичний 
апарат дозволяє розширити до багатовимірної планки не тільки розмірність 
досліджуваного аналітичного виразу, але і порядок його диференціювання. 

Загалом отримана воксельна образна модель тривимірного геометричного 
об’єкта, що складається із 17 М-образів, дозволяє виконувати такі основні 
процедури аналізу: 

– визначення частинних похідних функції по обраним осям; 
– визначення зростання або спадання функції на обраному напрямку; 
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– визначення областей позитивних та негативних значень функції; 
– визначення критичних точок, ліній та областей, локальних екстремумів; 
– визначення точок нульової поверхні функції; 
– аналіз просторового градієнту; 
– розв’язок оптимізаційних задач математичного програмування. 
Розроблений математичний апарат М-образного аналізу дозволяє ставити і 

вирішувати різні постановки завдань, що виникають в математичному 
моделюванні для різних областей науки. Він характерний своєю універсальністю 
в застосуваннях і забезпечує збіжність точності результату в залежності від 
заданої глибини рекурсивного розбиття досліджуваної області визначення функції 
та палітри образу. 

Д. А. Поспєлов сформулював три основних завдання когнітивної 
комп'ютерної графіки: 

– створення таких моделей подання знань, в яких була б можливість 
одноманітними засобами подавати як об'єкти, характерні для логічного мислення, 
так і образи-картини, з якими оперує образне мислення; 

– візуалізація тих людських знань, для яких поки неможливо підібрати 
текстові описи; 

– пошук шляхів переходу від спостережуваних образів-картин до 
формулювання деякої гіпотези про ті механізми і процеси, які приховані за 
динамікою спостережуваних картин. 

Розглядаючи ці завдання стосовно М-образів можна відзначити присутність 
всіх трьох напрямків: 

– М-образи є моделями подання знань про досліджуваний об'єкт, з якими 
оперує образне мислення; 

– М-образи зображують ті знання, які складно сприймаються людиною; 
– робота з М-образами дозволяє моделювати і аналізувати різні 

багатопараметричні процеси на основі аналітичних залежностей, приводячи до 
формулювання нових наукових результатів. 
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Основні наукові результати дисертаційного дослідження було реалізовано в 

новій версії системи РАНОК (Рекурсивний Аналіз На Образних Компонентах), в 
якій можна досить чітко виділити реалізацію ілюстративної і когнітивної задачі 
інтерактивної комп'ютерної графіки, де М-образам відводиться місце 
когнітивного напрямку. Ілюстративний блок системи створює зображення форми 
геометричного об’єкта традиційного реалістичного виду, використовуючи 
елементи прозорості та перерізи уздовж координатних площин. Когнітивний блок 
системи дозволяє синтезувати графічні образи-моделі, що відображають локальні 
диференціальні геометричні характеристики тривимірного об’єкту, тим самим 
породжуючи нові знання про досліджуваний об’єкт, які важко формалізуються 
існуючими методами. 

Систему аналітичного проектування РАНОК активно використовують для 
візуалізації результатів наукових досліджень в Інституті проблем 
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків). 

Достовірність отриманих результатів і висновків роботи забезпечено 
коректністю математичних постановок розглянутих задач і строгістю 
використання математичних методів; несуперечністю до положень аналітичної та 
диференціальної геометрії, математичного аналізу, математичного апарату теорії 
R-функції; програмною реалізацією розроблених методів у вигляді системи 
аналітичного проектування РАНОК і результатами проведених експериментів та 
їх узгодженням для низки окремих випадків з відомими результатами інших 
авторів. 

Ключові слова: математична модель, R-функція, рекурсивний аналіз, 
воксельна структура, образ-модель, графічний М-образ, диференційні 
геометричні характеристики, рух по градієнту, когнітивна комп’ютерна 
графіка. 
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ABSTRACT 

 
 
Myltsev O. M. Mathematical modeling of forms of multidimensional geometric 

objects using cognitive computer graphics. – Manuscript. 
A dissertation for the degree of a candidate of physical and mathematical sciences 

in the specialty 01.05.02 – Mathematical Modeling and Computational Methods 
(physical and mathematical sciences). – Zaporizhzhya National University, Ministry of 
Education and Science of Ukraine, Zaporizhzhya, 2020. 

The dissertation is devoted to solving the actual scientific and technical problem 
of increasing the effectiveness of mathematical modeling of the forms of complex 
geometric objects, given analytically by multidimensional functions, using the means of 
illustrative and cognitive graphics. To solve this problem, a mathematical apparatus is 
proposed for the synthesis, analysis and visualization of graphic images-models (M-
images) of differential geometric characteristics of forms of multidimensional objects 
based on discrete voxel structures using cognitive computer graphics. 

In the dissertation, an analytical review of the current state of the problem of 
mathematical modeling of the shapes of geometric objects is carried out. The functional 
representation of geometric objects based on the theory of R-functions, discrete models 
for representing the shapes of three-dimensional geometric objects are considered. 
Methods for studying the shape of geometric objects, given analytically by functions of 
two variables, using graphic images-models and ways of using M-images in solving 
optimization problems in two-dimensional space are analyzed. 

Considering the most common research presentation of graphical data about the 
geometry of an object, the following conclusions were made, focused on the set goal: 

– polygonal models are not intended for direct work with scanned data, since 
they require surface restoration. In general, it is a nontrivial task and largely depends on 
the class of objects that are processed. The structure of polygonal meshes is linear and 
they do not provide "natural" support for multiscale, so working with large meshes is 
difficult and requires various, often computationally complex, simplification methods; 
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– in terms of ease of acquisition of data from scanners, support for multiscale 

and hardware support for visualization, hierarchical and image-based representations 
have the best characteristics; 

– the main part of the considered views is focused on working with real objects 
and their dynamic visualization, therefore, cannot be applied to the tasks; 

– for the organization of studies of the geometry of objects analytically specified 
by a certain three-dimensional function, the voxel representation model is most 
applicable, which allows the most complete formation of the discrete content of the 
analytical description in three-dimensional space; 

– recursive organization of object scanning (dividing the area into sub-areas) 
will allow organizing the multiscale graphic voxel model and the presentation 
hierarchy. 

Thus, the problem statement was formulated as follows: 
– to develop a mathematical model of a discrete voxel data structure to represent 

the shapes of complex geometric objects, specified analytically by multidimensional R-
functions; 

– to develop methods for the formation, refinement and visualization of a voxel 
model of graphic data; 

– to develop methods for the synthesis of graphic images-models based on voxel 
structures that reflect the differential geometric characteristics of three-dimensional 
objects, with generalization for the n-dimensional case; 

– to develop methods for analyzing the shapes of geometric objects based on the 
voxel structures of graphic images-models; 

– to implement the main results of scientific research in the system of recursive 
analysis on the figurative components of RANOK. 

Modeling of the shapes of three-dimensional geometric objects based on voxel 
structures is proposed. A discrete voxel model has been developed for representing the 
forms of multidimensional geometric objects, specified analytically using R-functions 
of n-variables. A recursive method for the formation of a discrete voxel model for 
representing the shapes of three-dimensional geometric objects, specified analytically 
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using R-functions of three variables, has been developed, which allows obtaining for 
each voxel a four-component normal vector and partial derivatives of a function of 
order n. 

An iterative method for interpolation refinement of a voxel model of graphic data 
has been developed, which increases the detail of a geometric object. The use of a single 
interpolation function of the second order allows you to completely abstract from the 
complexity of the original function that simulates a geometric object, and work 
exclusively with a voxel model. Thus, the running time of the interpolation algorithm 
depends only on the volume of the voxel data array. 

A projection method for visualizing a voxel model of graphic data has been 
developed, which can be used to construct images of arbitrary three-dimensional objects 
that can be split into parts and display a separate part independently of others. 

Modeling of forms of multidimensional geometric objects based on voxel 
structures of graphic images-models is proposed. Methods for the synthesis of graphic 
images-models based on voxel structures, reflecting the local differential geometric 
characteristics of a three-dimensional object, specified analytically using R-functions, 
with generalization in the n-dimensional case, have been developed. The 
correspondence of the spatial scalar fields of the components of the normal vectors with 
the graphic voxel representation in the form of basic M-images is established. As a 
result, four basic integer graphic images were obtained as the original voxel data arrays 
of figurative information, characterizing the cosines of the angles of deviation of the 
normals from the coordinate axes for each element of the three-dimensional voxel data 
array. The second group of M-images characterizing the spatial position of the 
observer's horizon to the object has been determined. The third group of M-images, 
characterizing the value of partial derivatives of the function, and the fourth group of 
M-images, characterizing the direction of the gradient along the selected coordinate axis 
and critical points - local maxima and minima of the function, are determined. 

The complexity of the recursive approach in the formation of graphic M-images 
of multidimensional geometric objects is estimated. A theorem on the number of M-
images of the fourth group in the n-dimensional case is given. A theorem on 
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determining the computational complexity of a recursive algorithm for constructing a 
discrete voxel model for representing a geometric object is given. 

Methods for analyzing the shapes of geometric objects using voxel structures of 
graphic images-models are proposed. 

Methods of spatial motion along a gradient in three-dimensional space based on 
the voxel structures of graphic images-models have been developed. A mathematical 
apparatus has been developed for the automated solution of optimization problems of 
mathematical programming based on the voxel structures of graphic images-models. 

The proposed methods make it possible to automate the process of analyzing the 
geometric characteristics of the shapes of geometric objects, specified analytically using 
R-functions, using graphic transformations of model images. Particular interest in the 
use of M-images in modeling the shapes of geometric objects is generated by the fact 
that the proposed mathematical apparatus allows expanding not only the dimension of 
the analyzed analytical expression, but also the order of its differentiation to a 
multidimensional bar. 

In the general case, the resulting voxel-shaped model of a three-dimensional 
geometric object, consisting of 17 M-images, allows performing the following basic 
analysis procedures: 

– determination of partial derivatives of the function along the selected axes; 
– determination of the increase or decrease of the function in the chosen 

direction; 
– determination of areas of positive and negative values of the function; 
– determination of critical points, lines and areas, local extrema; 
– determination of the points of the zero surface of the function; 
– spatial gradient analysis; 
– solving optimization problems of mathematical programming. 
The developed mathematical apparatus of M-shaped analysis allows one to pose 

and solve various formulations of problems arising in mathematical modeling for 
various fields of science. It is characterized by its versatility in applications and ensures 
the convergence of the accuracy of the result depending on the specified depth of the 
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recursive partition of the investigated domain of definition of the function and the 
palette of the image. 

D. A. Pospelov formulated three main tasks of cognitive computer graphics: 
– creation of such models of knowledge representation, in which it would be 

possible to represent both objects characteristic of logical thinking and images-pictures 
with which figurative thinking operates; 

– visualization of those human knowledge for which it is not yet possible to find 
textual descriptions; 

– the search for ways of transition from the observed image-pictures to the 
formulation of a certain hypothesis about those mechanisms and processes that are 
hidden behind the dynamics of the observed pictures. 

Considering these tasks in relation to M-images, we can note the presence of all 
three directions: 

– M-images are models for representing knowledge about the object under 
study, with which figurative thinking operates; 

– M-images depict knowledge that is difficult for a person to perceive; 
– work with M-images allows you to model and analyze various multi-

parameter processes based on analytical dependencies, leading to the formulation of 
new scientific results. 

The main scientific results of the dissertation research were implemented in a new 
version of the RANOK system (Recursive Analysis on Figurative Components), in 
which it is possible to clearly highlight the implementation of the illustrative and 
cognitive task of interactive computer graphics, where M-images are given the place of 
the cognitive direction. The illustrative block of the system creates an image of the 
shape of a geometric object with a traditional realistic appearance, using transparency 
and section elements along the coordinate planes. The cognitive block of the system 
allows synthesizing graphic images-models that reflect local differential geometric 
characteristics of a three-dimensional object, thereby generating new knowledge about 
the object under study, which is difficult to formalize by existing methods. 
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The RANOK analytical design system is actively used to visualize the results of 

scientific research at the Institute of Mechanical Engineering Problems A. N. Podgorny 
NAS of Ukraine (Kharkov). 

The reliability of the results and conclusions of the work is ensured by the 
correctness of the mathematical formulations of the considered problems and the rigor 
of the use of mathematical methods; consistency with the provisions of analytical and 
differential geometry, mathematical analysis, mathematical apparatus of the theory of 
R-functions; software implementation of the developed methods in the form of the 
RANOK analytical design system and the results of the experiments and their 
consistency for a number of special cases with the known results of other authors. 

 
Keywords: mathematical model, R-function, recursive analysis, voxel structure, 

image-model, graphical M-image, differential geometric characteristics, motion along a 
gradient, cognitive computer graphics. 
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ВСТУП 

 
 
Сучасна комп'ютерна техніка за останній короткий період настільки зробила 

крок вперед, що інформаційні об'єми і алгоритми, ще нещодавно виглядали 
нереально, знаходять нову платформу для застосування. Математичне 
моделювання та можливості комп'ютерної графіки широко впроваджуються в усі 
аспекти наукової діяльності. Важко уявити напрямок науки, де б не 
використовувалася комп'ютерна графіка, що базується на принципах 
геометричного моделювання в аналітичному поданні. 

Не випадково в області конструювання спостерігається підвищений інтерес 
до аналітичних принципам моделювання [1-8]. Це в першу чергу пов'язано не 
тільки зі зростанням технічного рівня комп'ютерних технологій і розвитком 
образотворчих засобів на їх основі. Аналітична основа затребувана зростанням 
рівня промислових технологій, що автоматизують процес виготовлення деталей 
складної геометричної форми. Практичному використанню функціонального 
підходу до моделювання форм складних геометричних об’єктів, а також методам 
їх дискретизації та візуалізації свої роботи присвятили С. І. Гоменюк [9, 14-22, 41-
42, 98-99, 108, 130, 132-134, 142], В. М. Колодяжний [8, 10, 26, 30-31], 
А. О. Лісняк [31, 41-45, 129, 132-134], К. В. Максименко-Шейко [32, 46-51, 138], 
Д. М. Морозов [64], В. В. Мухін [25, 66-68, 109-114, 142], В. Л. Рвачов [89-92], 
В. О. Толок [15, 18-19, 96-99, 108, 142], О. В. Толок [11, 14-15, 25, 81, 91-92, 100-
115, 142], С. В. Чопоров [20-22, 31, 42, 68, 129-137], Т. І. Шейко [32, 46, 48-51, 91-
92, 138], A. Pasko [4, 154, 158-160], V. Savchenko [4, 154, 158-160] та інші 
дослідники [1, 87-88]. 

Використання нових інформаційних технологій візуалізації в 
автоматизованих системах проектування або управління, на підставі 
використання сучасної комп'ютерної техніки, дозволяє підвищити 
інформативність і якість відображення інформації. Розвиток можливостей ЕОМ 
створювати візуально сприйняту інформацію стало найважливішим фактором їх 
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застосування. Поряд з розвитком програмного забезпечення, що дозволяє 
будувати реалістичні зображення на основі піксельних структур на плоских 
проекціях, активний розвиток отримали воксельні підходи, які формують об’єм в 
графічних даних. Воксельний підхід дозволяє розглядати графічну модель як 
віртуальне тіло в просторі, що відкриває безліч додаткових можливостей в його 
застосуванні. Способам графічного подання інформації з подальшим аналізом, а 
також використанням у системах автоматизованого проектування або управління, 
свої роботи присвятили О. М. Ахметшин [2], Л. Г. Ахметшина [2-3], 
А. А. Колесников [27-29], В. М. Корчинський [38], В. Є. Михайленко [57-59], 
В. М. Міхайленко [60-61], А. В. Найдиш [75], Е. Г. Петров [77-78], В. І. Пожуєв 
[82-85], А. В. Пожуєв [62, 84-85], О. В. Толок [103-107], В. Є. Ходаков [122-123], 
А. Н. Хомченко [23, 53, 122, 124-128] та інші дослідники [24, 5-7, 139-141, 143-
151, 153, 155-157, 161-165]. 

Актуальність теми дисертаційного дослідження. У процесі розвитку 
інформаційних технологій у різних аспектах господарської та наукової діяльності 
зростає потреба у вдосконаленні засобів використання графічної інформації. 
Комп’ютерні графічні засоби дозволяють із високою якістю відтворювати 
реалістичні зображення. Усе частіше виникає питання про подальші шляхи 
розвитку візуального комфорту, що дозволяє спостерігачу підвищити активність 
сприйняття тих або інших геометричних характеристик об’єктів, які 
моделюються. Зокрема, виникає потреба у розробці таких засобів, які дозволять 
розглядати зображення як інформаційний потік графічних даних, що можна 
застосовувати для автоматизації задач аналізу. 

Людська свідомість, виходячи з існуючих способів зображення, обробляє 
образну інформацію та, найчастіше інтуїтивно, визначає необхідну 
диференціальну характеристику для оцінки рельєфу поверхні або форми об’єкта. 
Ставиться завдання приведення образотворчої інформації до основних принципів 
математичного аналізу за допомогою одержання додаткових зображень, які 
містять інформацію про основні геометричні властивості досліджуваної поверхні. 
Образ у цьому випадку стає деякою інформаційною організацією, що відображає 
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конкретну диференціальну характеристику поверхні функції. Актуальним 
завданням при цьому стає розробка таких методів побудови графічних образів, що 
дозволяють отримувати на основі математичного опису функції основні 
диференціальні характеристики форми її поверхні. Отже, характеризуючи 
актуальність дисертаційного дослідження, можна зазначити, що здатність 
кінцевого користувача приймати оптимальне рішення у процесі аналізу об’єкта 
може бути значно поліпшена за допомогою використання графічного подання 
інформації про форму геометричного об’єкту у вигляді образів-моделей. 

У теперішній час зберігається необхідність подальшої розробки методів та 
моделей для зорового розуміння геометричного подання форми об’єкта через 
набір спеціальних графічних образів-моделей, що дозволяють розглядати 
зображення як потік графічних даних, що піддаються алгоритмізації у процесі 
аналізу. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Проведені в 
дисертаційній роботі дослідження виконано згідно з планом науково-дослідних 
робіт математичного факультету Запорізького національного університету в 
рамках держбюджетної теми № 1/18 «Математичне та програмне забезпечення 
автоматизованого проектування аерокосмічної техніки» (№ держреєстрації 
0118U000210). 

Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційної роботи є розробка 
методів математичного моделювання форм геометричних об’єктів, заданих 
багатовимірними функціями аналітично, з використанням засобів ілюстративної і 
когнітивної графіки. 

Для досягнення поставленої мети в роботі сформульовані наступні основні 
задачі: 

– провести аналіз сучасного стану проблеми; 
– розробити рекурсивний метод формування дискретної воксельної моделі 

подання форм тривимірних геометричних об’єктів, заданих аналітично з 
використанням R-функцій; 
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– розробити ітераційний метод інтерполяційного уточнення воксельної 

моделі графічних даних; 
– розробити проекційний метод візуалізації воксельної моделі графічних 

даних; 
– розробити методи синтезу графічних образів-моделей на базі воксельних 

структур, що відображають локальні диференціальні геометричні характеристики 
тривимірного об’єкту, заданого аналітично за допомогою R-функцій, з 
узагальненням до n-вимірного випадку; 

– розробити методи просторового руху по градієнту у тривимірному 
просторі на основі воксельних структур графічних образів-моделей; 

– розробити математичний апарат розв’язання оптимізаційних задач 
математичного програмування на основі воксельних структур графічних 
образів-моделей; 

– розробити нову версію системи рекурсивного аналізу на образних 
компонентах РАНОК для апробації розроблених методів. 

Об’єкт дослідження – математичні методи та моделі подання 
диференціальних геометричних характеристик форм об’єктів, заданих 
багатовимірними функціями аналітично. 

Предмет дослідження – методи синтезу, аналізу та візуалізації графічних 
образів-моделей (М-образів) диференціальних геометричних характеристик форм 
об’єктів, заданих функціями багатьох змінних аналітично. 

Методи дослідження. Дослідження ґрунтується на використанні методів 
математичного моделювання, математичного аналізу, аналітичної та 
диференціальної геометрії, комп’ютерної і когнітивної графіки: для формального 
опису тривимірних геометричних об’єктів складної форми використовується 
математичний апарат теорії R-функції; для побудови дискретних воксельних 
моделей подання форм об’єктів – рекурсивний принцип сканування області 
визначення функції; для візуального відображення воксельних структур – 
проекційні методи візуалізації; для уточнення воксельної моделі графічних даних 
– метод просторової інтерполяції; для аналізу диференційних геометричних 
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характеристик форм об’єктів – метод синтезу графічних образів-моделей; для 
програмної реалізації розроблених методів – об’єктно-орієнтований підхід. 

Наукова новизна одержаних результатів. У межах вирішення задач 
дисертаційного дослідження отримано такі основні наукові результати: 

– уперше запропоновано рекурсивний метод формування дискретної 
воксельної моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів, заданих 
аналітично за допомогою R-функцій; 

– уперше запропоновано ітераційний метод інтерполяційного уточнення 
воксельної моделі графічних даних; 

– уперше запропоновано проекційний метод візуалізації воксельної моделі 
графічних даних; 

– уперше запропоновано методи синтезу графічних образів-моделей на 
базі воксельних структур, що відображають локальні диференціальні геометричні 
характеристики тривимірного об’єкту, заданого аналітично за допомогою 
R-функцій, з узагальненням до n-вимірного випадку; 

– уперше запропоновано методи просторового руху по градієнту у 
тривимірному просторі на основі воксельних структур графічних образів-
моделей; 

– уперше запропоновано математичний апарат автоматизованого 
розв’язання оптимізаційних задач математичного програмування на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей; 

– отримала подальший розвиток система РАНОК рекурсивного аналізу на 
образних компонентах, в новій версії якої реалізовано основні результати 
досліджень. 

Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень та 
висновків, сформульованих у дисертації. Достовірність отриманих результатів і 
висновків роботи забезпечено коректністю математичних постановок розглянутих 
задач і строгістю використання математичних методів; несуперечністю до 
положень аналітичної та диференціальної геометрії, математичного аналізу, 
математичного апарату теорії R-функції; програмною реалізацією розроблених 
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методів у вигляді системи аналітичного проектування РАНОК і результатами 
проведених експериментів та їх узгодженням для низки окремих випадків з 
відомими результатами інших авторів. 

Практичне значення одержаних результатів. Результати дисертаційної 
роботи реалізовано у системі аналітичного проектування РАНОК (Рекурсивний 
Аналіз На Образних Компонентах), що дозволяє проводити візуальний аналіз 
форм тривимірних геометричних об’єктів, заданих аналітично за допомогою R-
функцій. Ілюстративний блок системи створює зображення форми геометричного 
об’єкта традиційного реалістичного виду, використовуючи елементи прозорості 
та перерізи уздовж координатних площин. Когнітивний блок системи дозволяє 
синтезувати графічні образи-моделі, що відображають локальні диференційні 
геометричні характеристики тривимірного об’єкту, тим самим породжуючи нові 
знання про досліджуваний об’єкт, які важко формалізуються існуючими 
методами. До актуальних задач, які можна розв’язувати за допомогою М-образів, 
можна віднести вирішення градієнтних задач, визначення концентраторів а також 
нуль-поверхні функції, розв’язання оптимізаційних задач математичного 
програмування. 

Систему аналітичного проектування РАНОК активно використовують для 
візуалізації результатів наукових досліджень в Інституті проблем 
машинобудування ім. А. М. Підгорного НАН України (м. Харків). 

Результати дисертаційної роботи впроваджено у навчальний процес при 
викладанні дисциплін «Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка», 
«Методи дослідження геометричних характеристик функцій» та «Основи 
автоматизованого проектування складних об’єктів і систем» і написанні 
кваліфікаційних робіт студентами спеціальностей 121 – інженерія програмного 
забезпечення та 113 – прикладна математика математичного факультету 
Запорізького національного університету. 

Особистий внесок здобувача. Усі основні результати дисертаційного 
дослідження, що виносяться на захист, отримані автором особисто. Одна наукова 
праця опубліковано одноосібно [6]. У працях, написаних у співавторстві, 
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здобувачеві належать: розробка та програмна реалізація рекурсивного методу 
формування дискретної воксельної моделі подання форм тривимірних 
геометричних об’єктів, заданих аналітично за допомогою R-функцій [1, 13]; 
розробка та програмна реалізація проекційного методу візуалізації воксельної 
моделі графічних даних [1]; розробка та програмна реалізація ітераційного методу 
інтерполяційного уточнення воксельної моделі графічних даних [2]; розробка та 
програмна реалізація методу конструювання нових геометричних об’єктів на базі 
воксельних структур з використанням теорії R-функції [3]; удосконалення та 
програмна реалізація методів синтезу графічних образів-моделей на базі 
воксельних структур, що відображають локальні геометричні характеристики 
тривимірного об’єкту, заданого аналітично за допомогою R-функції [4, 8, 14-17]; 
участь у розробці та програмна реалізація методів просторового руху по градієнту 
у тривимірному просторі на основі воксельних структур графічних образів-
моделей [4, 9, 10, 18, 19]; участь у розробці та програмна реалізація 
математичного апарату автоматизованого розв’язання оптимізаційних задач 
математичного програмування на основі воксельних структур графічних образів-
моделей [5, 20, 21]; розробка та програмна реалізація основних компонентів 
системи рекурсивного аналізу на образних компонентах (РАНОК) [7, 11, 12]. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення та результати 
дисертаційного дослідження доповідалися на таких конференціях і семінарах: 
XXXI Міжнародна конференція та дискусійний науковий клуб «Информационные 
технологии в науке, образовании, телекоммуникации и бизнесе (IT+SE’2004)» 
(м. Ялта, Гурзуф, 18–27 травня 2004 р.); Міжнародна конференція «Актуальные 
проблемы прикладной математики и механики (АППММ – 2006)» (м. Харків, 23–
26 жовтня 2006 р.); VI Міжнародна конференція та виставка «Системы 
проектирования технологической подготовки производства и управления этапами 
жизненного цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM – 2006)» 
(м. Москва, 24–26 жовтня 2006 р.); XXXIV Міжнародна конференція та 
дискусійний науковий клуб «Информационные технологии в науке, образовании, 
телекоммуникации и бизнесе (IT+SE’2007)» (м. Ялта, Гурзуф, 20–30 травня 
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2007 р.); VII Міжнародна конференція та виставка «Системы проектирования 
технологической подготовки производства и управления этапами жизненного 
цикла промышленного продукта (CAD/CAM/PDM – 2007)» (м. Москва, 23–25 
жовтня 2007 р.); II Міжнародна конференція «Управление развитием 
крупномасштабных систем (MLSD’2008)» (м. Москва, 1–3 жовтня 2008 р.); IV 
Міжнародна конференція «Проблемы управления и моделирования в сложных 
системах», (м. Москва, 26–30 січня 2009 р.); розширений науковий семінар 
кафедри математичного моделювання Запорізького державного університету 
(м. Запоріжжя, жовтень 2004 р.); наукові семінари кафедри прикладної геометрії, 
інженерної та комп’ютерної графіки Київського національного університету 
будівництва і архітектури (м. Київ, 2006, 2007 рр.); міжкафедральний науковий 
семінар математичного факультету Запорізького національного університету 
(м. Запоріжжя, червень 2019 р.); розширене засідання кафедри програмної 
інженерії Запорізького національного університету (м. Запоріжжя, червень 
2020 р.). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
21 наукову роботу, з яких 12 статей [1-12] (7 статей у наукових фахових виданнях 
України з фізико-математичних наук [1-7], 4 статті, які додатково відображає 
результати дисертації [9-12], 1 стаття у зарубіжному періодичному науковому 
виданні [8]), 3 тези доповідей [15, 16, 19] і 6 матеріалів міжнародних наукових 
конференцій [13, 14, 17, 18, 20, 21]. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі вступу, 
чотирьох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків. Загальний 
обсяг дисертації складає 179 сторінок. Робота містить 67 рисунків, 5 таблиць, 
список використаних джерел із 165 найменувань (на 16 сторінках) та 3 додатки. 
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РОЗДІЛ 1 

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД СУЧАСНОГО СТАНУ ПРОБЛЕМИ 
МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМ ГЕОМЕТРИЧНИХ 

ОБ’ЄКТІВ 
 
 
1.1 Функціональне подання геометричних об’єктів на базі теорії 

R-функції 
 
 
Одним з найбільш універсальних методів представлення геометричних 

об'єктів є метод опису їх структури і форми за допомогою предикатних рівнянь. У 
загальному вигляді функціональне подання складного геометричного об'єкта 
розглядає його як єдине ціле у вигляді замкнутого підмножини Евклідова 
простору nE  і визначає за допомогою однієї функції виду 

 
  0,...,, 21 nxxxf , 

 
де f  – дійсна безперервна функція, задана аналітично за допомогою теоретико-
множинних операцій теорії R-функцій. 

При цьому всі точки простору nE , що задовольняють нерівності, і тільки 
вони, вважаються належними тілу описуваного геометричного об'єкта. 

Існує кілька систем R-функцій, але найбільш часто використовувана досить 
повна система R  виду: 

 
)2(1
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2
2

2
12121 ffffffff    – R-диз'юнкція, 
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1

21
2

2
2

12121 ffffffff    – R-кон'юнкція, 
xx   – R-заперечення, 



 30 
де 21 , ff  – функції, що визначають вихідні геометричні об'єкти, ),( 21 ff   – 
довільна безперервна функція, яка задовольняє умовам: 1),(1 21  ff , 

),(),(),(),( 21211221 ffffffff   . 
Окремим випадком системи R  є досить повна система 0R : 
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Ця система виходить з R  при 0  і є однією з найбільш простих і досить 

повних систем R-функцій. Введення параметра   дає можливість хоч і незначно, 
але впливати на екстремуми функції, а також на форму поверхні.  

 
 
1.2 Дискретні моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів 
 
 
Розглянемо існуючі графічні моделі і методи візуалізації складного 

геометричного об'єкта з урахуванням постановки завдання. Тобто геометричний 
об'єкт є деякою функцією, заданою аналітичним способом. 

В даний час відомо досить велике число різних методів представлення 
тривимірних об'єктів і пов'язаних з ними методів візуалізації, в тому числі 
багатомасштабних. Всі подання можна розділити на кілька класів, що володіють 
характерними властивостями: 

– поверхневі / об'ємні; 
– зв'язані / дискретні; 
– явні / параметричні. 
Поверхневі моделі описують тільки поверхню об'єкта в тривимірному 

просторі. Такі моделі формуються на базі параметричного опису геометричних 
об'єктів середньої складності. Будь-яка спроба подальшого ускладнення геометрії 
об'єкта призводить до великих обчислювальних процесів, що імітують алгебру 
логіки простих геометричних тіл. Полігональні моделі не призначені для прямої 
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роботи з відсканованими даними, так як вимагають відновлення поверхні, що в 
загальному випадку є нетривіальним завданням і сильно залежить від класу 
об'єктів, що обробляються. 

Структура полігональних сіток лінійна і вони не забезпечують «природної» 
підтримки багатомасштабності, тому робота з великими сітками ускладнена і 
вимагає різних, часто обчислювально складних методів спрощення. 

Найкращими характеристиками з точки зору легкості отримання даних з 
дистанційних сканерів, підтримки багатомасштабності та апаратної підтримки 
візуалізації, мають ієрархічні, точкові і засновані на зображеннях подання. 

На противагу їм, об'ємні (воксельні) структури дозволяють задавати моделі 
як частину тривимірного простору, розбитого деяким чином на осередки, які 
вважаються заповненими, якщо вони містять частину об'єкта, і порожніми - в 
іншому випадку. При цьому представляється можливим формувати інформацію на 
рівні області значень функції, що дозволяє розглядати описаний геометричний 
об'єкт просторовим тілом із зовнішнім і внутрішнім змістом. 

Зв'язані моделі явно або неявно містять інформацію про безперервні ділянки 
поверхонь моделей, тоді як дискретні подання описують тільки наближення 
поверхні об'єкту. 

Явне завдання моделей передбачає, що опис моделі об'єкта в даному поданні 
доступно в явній формі, а параметричне - що для його отримання необхідно 
додатково обчислювати деяку функцію, залежну від параметра. 

Методи візуалізації можна умовно розділити на проекційні методи і методи 
трасування променів. 

Проекційні методи - це методи, в яких синтез зображення виконується за 
допомогою афінних перетворень і перетворень проекції. Тривимірна сцена як 
набір примітивів візуалізації (зазвичай, багатокутників, точок, ліній і т.п.) 
трансформується в двовимірний масив, який і відображається на екрані монітора. 

Методи трасування променів працюють на рівні пікселів вихідного 
зображення, розраховуючи їх колір на основі даних про геометрію сцени і 
положення віртуальної камери. 

Сьогодні інтерактивну швидкість синтезу зображень надають лише 
проекційні методи, часто за підтримки апаратного забезпечення. Надалі в роботі 
розглядаються тільки такі методи, що в свою чергу накладає деякі обмеження на 
можливі подання об'єктів. Характерною особливістю поставленого завдання є 
робота з реальними даними, тобто даними, введеними в комп'ютер за допомогою 
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деяких пристроїв сканування. Такими пристроями можна вважати фізичні 
(дистанційні) для сканування реальних фізичних об'єктів, а так само програмні 
емулятори, що сканують віртуальні геометричні об'єкти (наприклад, аналітично 
задані функції або дискретно задані поверхні). Такі дані в більшості випадків 
дискретні і задані явно, зазвичай у вигляді набору точок або набору карт глибини. 
Крім того, за винятком томографів, що отримують внутрішню структуру об'єкта, 
всі фізичні сканери працюють тільки з поверхнею об'єкта. Таким чином, подання 
має добре описувати явно задані дискретні поверхні. Програмні емулятори 
сканерів, в свою чергу, не мають такого обмеження в силу специфіки абстрактного 
подання геометричного об'єкта. Проведемо аналіз різних подань з метою 
виявлення придатності їх використання для вирішення поставленого завдання. 

Полігональні сітки. Полігональні сітки є на даний момент найпоширенішим 
поданням, для якого створена велика кількість програмного забезпечення, що 
дозволяє редагувати, передавати по мережі і візуалізувати моделі з використанням 
апаратної підтримки. 

Характерною особливістю полігональних сіток є підтримка зв'язності 
моделі. В силу цього полігональні подання добре застосовні для опису великого 
числа синтетичних поверхонь. Однак, відскановані дані, спочатку не містять 
інформації о зв'язності і безперервності поверхонь, а являють собою набір близько 
розташованих частинок (sample). Такі обмеження випливають з пристрою 
скануючого механізму, який має дискретний крок кінцевої здатності. 

Отже, для використання полігональних моделей зв'язність повинна бути 
введена штучно на етапі препроцессірованія. Таким чином, полігональні моделі не 
призначені для прямої роботи з відсканованими даними, так як вимагають 
відновлення поверхні, що в загальному випадку є нетривіальним завданням і 
сильно залежить від класу оброблюваних об'єктів. При цьому відновлена 
поверхня не обов'язково буде використовуватися на етапі візуалізації (наприклад, 
якщо модель такої складності, що проекція трикутника на екран при типовою 
проекції перегляду можна порівняти за площею з одним пікселем). 

З іншого боку, створена велика кількість методів, що дозволяють досить 
ефективно перетворювати дискретні відскановані дані в полігональні сітки. Більш 
того, сучасне обладнання високого рівня дозволяє виконувати перетворення в 
сітку апаратно. 

Набагато складніше ситуація з поданням великих обсягів даних і 
підтримкою різних рівнів деталізації. Структура полігональних сіток лінійна і 
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вони не забезпечують «природної» підтримки багатомасштабного, тому робота з 
великими сітками ускладнена і вимагає різних, часто обчислювально складних 
методів спрощення. 

Воксельні моделі. Класичні воксельні (voxel) моделі являють собою 
тривимірний масив, кожному елементу якого зіставлений колір і коефіцієнт 
прозорості. Такий масив задає наближення об'єкта з точністю, яка визначається 
здатністю масиву.  

Воксельними (або об'ємними) методами візуалізації називаються методи 
візуалізації тривимірних функцій, заданих в дискретному випадку, наприклад, за 
допомогою описаного вище масиву. Типові методи воксельної візуалізації 
обробляють масив, і формують проекцію кожного його елемента на видову 
площину. Зазвичай елемент масиву візуалізується на екрані у вигляді деякого 
примітиву – відбитка (footprint) або сплата (splat). Різні методи відрізняються 
способами обчислень форми і розмірів сплата. Так як обсяги даних у воксельних 
поданнях значні навіть для невеликих моделей, єдиною реальною можливістю 
працювати зі складними об'єктами є використання деревоподібних ієрархій. 

Незважаючи на те, що воксельні методи орієнтовані в першу чергу на 
наукову візуалізацію, багато ідей, що використовуються в цих методах, знаходять 
своє застосування в інших областях. Наприклад, ідея сплаттінга використовується 
при роботі з точковими поданнями, а також з поданнями, заснованими на 
зображеннях. 

Моделі, засновані на зображеннях. Моделювання і візуалізація, що 
засновані на зображеннях, представляють собою альтернативний підхід до 
вирішення завдань синтезу зображення. Такі методи не використовують проміжні 
структури даних, і синтезують підсумкову картинку, грунтуючись на вихідних 
даних – як правило, зображеннях або зображеннях з глибиною. Більш формально 
метод візуалізації, заснований на зображеннях, можна визначити як алгоритм, 
який визначає, як за кінцевим набором вихідних зображень сцени отримати нове, 
результуюче зображення для заданої точки спостереження і заданих параметрів 
віртуальної камери. Структури даних, що використовуються для такого алгоритму 
візуалізації, можуть сильно відрізнятися, незмінним залишається орієнтація 
методів на безпосередню роботу з вихідними даними. 

Головною перешкодою для створення багатомасштабних методів 
візуалізації карт глибини є відсутність чіткої просторової структури пари 
«зображення + карта глибини». Таким чином, використання широко поширених 
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багатомасштабних методів роботи з зображеннями в даному випадку значно 
ускладнено. 

Точкові подання. Класичні подання, засновані на зображеннях, спрямовані 
на використання зображень у якості примітивів візуалізації. Підвищення 
ефективності візуалізації досягається за рахунок того, що час візуалізації в них 
пропорційний не складності геометрії, як в традиційних системах, заснованих на 
полігональних сітках, а числу пікселів у вихідних зображеннях. Об'єкти 
моделюється як щільний набір точок поверхні, які відновлюються з вихідних 
зображень і зберігаються разом з кольором, глибиною і інформацією про нормалі, 
роблячи можливим використання Z-буфера для видалення невидимих поверхонь, 
затінення по Фонгу, і інші ефекти, наприклад, тіні. Хоча такі підходи досить 
добре працюють для візуалізації складних об'єктів, вони, як правило, вимагають 
значних обсягів пам'яті, візуалізація страждає від появи артефактів в 
результуючому зображенні, а також від неможливості роботи з динамічним 
освітленням. Основною проблемою візуалізації моделей в таких поданнях є 
відновлення безперервних поверхонь, тобто гарантія відсутності дірок після того, 
як положення кожної точки буде приведено до віконних координат. Головним 
недоліком точкових уявлень, як і багатьох інших, є складність з поданням 
великих обсягів даних. 

Ієрархічні подання. Як правило, ієрархічні подання будуються на базі 
одного з представлень, розглянутих вище. У переважній більшості робіт для 
побудови ієрархій використовуються деревовидні структури, наприклад, 
восьмеричні дерева, або kd-дерева. Нижній рівень дерева, тобто сукупність 
листових вершин, являє собою максимально деталізовану модель. Далі, 
піднімаючись до кореня, атрибути усереднюються, структура спрощується до 
виродження в один примітив на вершині дерева. Візуалізація, навпаки, 
проводиться за допомогою рекурсивного обходу дерева від вершини до листя. 

Порівнюючи досліджувані методи можна бачити, що найкращими 
характеристиками з точки зору легкості отримання даних з дистанційних 
сканерів, підтримки багатомасштабного і апаратної підтримки візуалізації, мають 
ієрархічні, точкові і засновані на зображеннях подання. При цьому зображення 
зручні з точки зору отримання даних. Але для організації досліджень геометрії 
об'єктів, заданих деякою тривимірною функцією аналітично, найбільш застосовна 
модель воксельного подання, що дозволяє найбільш повно формувати дискретний 
зміст аналітичного опису в тривимірному просторі. 
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1.3 Образне подання форм геометричних об’єктів, заданих аналітично 

функціями двох змінних 
 
 
Прогресуюча точність подання сучасних растрових зображень підвищує 

інтерес до використання графічної інформації в процесі наукових досліджень в 
теоретичних підходах, які висловлюються в функціональних залежностях. Мова 
йде не просто про поліпшення якості візуального сприйняття графічної 
інформації, а про можливості алгоритмізації досліджень на основі графічних 
даних. Таке завдання особливо актуальна при розгляді багатовимірних функцій, 
де графічна інформація не піддається цілісному візуальному відображенню, але 
може бути представлена багатовимірної графічної структурою. 

У роботах проф. О. В. Толока [14, 100, 106] розглядається один з методів 
графічного дослідження поверхні функції, заданої аналітичним або кусочно-
аналітичним способом (R-функції), що піддається алгоритмізації [2]. Оскільки 
основні принципи побудови тривимірних графічних образів базуються на даному 
методі, розвиваючи його на тривимірний простір, варто докладніше розглянути 
його основу. 

Метод полягає в розробці та використанні спеціальних графічних образів 
поверхні функції двох змінних, що відображають диференціальні характеристики, 
необхідні для вивчення рельєфу цієї поверхні. Такий графічний образ 
представлений як «образ-модель» поверхні, що відображає деяку геометричну 
властивість (спрощено «М-образ»). 

М-Образ функції співставляється зі скалярним полем, в якому для кожної 
точки простору образу визначено значення скалярної величини (градація 
кольору). Кількість точок, що утворюють простір образу, залежить від 
«просторовї роздільної здатності» створюваного комп'ютерного зображення 
(кількості кольорових точок на один дюйм зображення). Точність інформації, що 
зберігається в такому образі, залежить від заданої «палітри». 



 36 
На прикладі поверхні функції типу zyxf ),(  розглядається порівнева 

модель, що включає в себе дванадцять растрових М-образів, що характеризують 
геометричні властивості розглянутої поверхні. 

Поверхня деякої функції представляється нормальним векторних полем, 
вираженим трьома скалярними полями: 

 
 kuyxNjuyxNiuyxNN zyxu ),,(),,(),,(  , (1.1) 

 
і введено поняття базового візуального М-образу. Для цього, встановлено деяку 
відповідність скалярних полів zyx NNN ,,  з їх растровим поданням zyx CCC ,,  (2), 
виразивши їх через градацію інтенсивності тону монохромного палітри P : 

 
 2

)1(,2
)1(,2

)1( zzyyxx NPCNPCNPC  . (1.2) 
 
При цьому отримуємо три базових М-образа як вихідні масиви даних 

образної інформації (рис. 1.1). Як уже зазначалося, на відміну від скалярного 
поля, базовий візуальний М-образ має цілочисельну область визначення у вигляді 
індексного масиву з роздільною здатністю растра )( yx rrR  , а також 
цілочисельні значення для кожного елемента масиву R , що представлені лінійної 
градацією целочисленной інтенсивності монохромного палітри  Pp ;0 . Ці 
значення будуть характеризувати точність растрового подання скалярного поля. 

Для подання двовимірних М-образів цілком достатньо застосування 
монохромної палітри (тобто градації сірого). Тривимірне подання потребуватиме 
використання всієї існуючої триколірної градації (RGB). 

Отримані базові М-образи, виражені градацією тону, характеризують кути 
повороту нормалі в кожній точці поверхні на проміжку  ;0  уздовж трьох осей 
відповідно. Для наочності результатів у якості приклада будемо використовувати 
функцію || 222 yxru  , що описує поверхню сфери з радіусом 1r , 



 37    1;1,1;1  yx  при 255,200  Prr yx . Оскільки інтенсивність тону зростає 
обернено значенню P , то за максимум інтенсивності приймається 0P  (чорний 
колір), мінімум - відповідно 255P  (білий колір). 

 

 
а    б    в 

Рисунок 1.1 – Базові М-образи поверхні функції || 222 yxru  : 
а – xC ; б – yC ; в – zC  

 
Характерно те, що на цьому етапі припиняється робота з функцією 

аналітичного виду, і в подальших перетвореннях використовуються тільки 
образні дані отриманих базових М-образів. 

Далі визначається наступний інформаційний шар М-образів, що 
характеризує модуль зміни косинуса кута відхилення нормалі n  від обраної осі: 

 
 .2

)cos1(2,2
)cos1(2,2

)cos1(2 PCCPCCPCC zzzzyyzyxxzx   (1.3) 
 
При цьому обирається кут ),,( zyx    визначає в просторі горизонт 

спостерігача. 
Традиційно, під час розгляду поверхні функції виду ),( yxu  передбачається 

збіг напрямку площини горизонту з площиною GxOy // , де напрямок вісі 
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спостереження протилежно вісі Oz . Тому, в подальшому, отриманим М-образам, 
що виражаються через базові М-образи, додається індекс z . 

На рис. 1.2 наведені М-образи, нормовані градацією тону палітри P  зі 
спостереженням уздовж вісі Oz  ( 2/  ) відповідно. 

 

 
а    б    в 

Рисунок 1.2 – Інформаційний шар М-образів, що характеризує модуль зміни 
косинуса нормалі n : а – zxC ; б – zyC ; в – zzC  

 
Рис. 1.3 демонструє способи синтезу диференціальних М-образів на базі двох 

попередніх підготовчих етапів (1.2, 1.3): 
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Подвійні дужки  означають, що розглянуте відношення нормується на 

проміжку  P,0 . Формально процедуру нормування можна уявити як визначення 
значення норми: 
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X
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Аналогічним способом відповідно до градацією палітри P  визначається 

останній диференційний образ: 
 

 .,
zx
zyyxzy

zxxy C
CCC

CC   (1.6) 
 

 
а   б   в   г 

Рисунок 1.3 – М-образи частинних похідних: 
а – dxC ; б – dyC ; в – xyC ; г – yxC  

 
Рис. 1.4 відображає приклад багатошарової образної моделі функції (1.7), яка 

визначається до рівня отримання М-образів першої похідної в запропонованій вище 
послідовності синтезу. 
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а   б   в 

 
г   д   є 

 
ж    з   к    л 
Рисунок 1.4 – Приклад набору М-образів для поверхні функції (1.7) 
а – xC ; б – yC ; в – zC ; г – zxC ; д – zyC ; є – zzC  

ж – dxC  з – dyC  к – xyC  л – yxC  
 
Особливий інтерес представляють способи використання М-образів при 

вирішенні оптимізаційних задач за допомогою дослідження поверхні. Зокрема на 
рис. 1.5 показаний приклад дослідження рельєфу поверхні функції (1.7) за допомогою 
градієнтних характеристик, запропонованих проф. О. В. Толоком. Причому, 
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спіралеподібна крива, утворена на опуклостях рельєфу, досить інформативно 
характеризує їх форму. Напрямок закручування визначає знак нерівності форми [14]. 

 

 
Рисунок 1.5 – Приклади результатів дослідження рельєфу поверхні функції (1.7) 

за допомогою М-образів 
 
Розглянуті принципи образної оцінки рельєфу поверхні можуть бути 

перенесені на багатовимірний простір із застосуванням воксельних підходів 
організації М-образів, а також багатовимірних структур, які не піддаються зоровому 
сприйняттю. 

 
 
1.4 Висновки до розділу 1 
 
 
Розглядаючи найбільш поширені дослідницькі подання графічних даних 

про геометрію об'єкта можна зробити наступні висновки, орієнтовані на 
поставлену мету: 

– полігональні моделі не призначені для прямої роботи з відсканованими 
даними, так як вимагають відновлення поверхні, що в загальному випадку є 
нетривіальним завданням і в великій мірі залежить від класу об'єктів, що 
обробляються. Структура полігональних сіток лінійна і вони не забезпечують 
«природної» підтримки багатомасштабності, тому робота з великими сітками 
ускладнена і вимагає різних, часто обчислювально складних методів спрощення; 
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– з точки зору легкості отримання даних на основі сканерів, підтримки 

багатомасштабності та апаратної підтримки візуалізації, найкращі характеристики 
мають ієрархічні та засновані на зображеннях подання; 

– основна частина з розглянутих подань орієнтована на роботу з 
реальними об'єктами та їх динамічною візуалізацією, тому не може бути 
застосована до поставлених задач; 

– для організації досліджень геометрії об'єктів, заданих деякою 
тривимірною функцією аналітично, найбільш застосовна модель воксельного 
подання, що дозволяє найбільш повно формувати дискретний зміст аналітичного 
опису в тривимірному просторі; 

– рекурсивна організація сканування об'єкта (поділ області на підобласті) 
дозволить організувати багатомасштабність графічної воксельної моделі і 
ієрархію подання. 

Таким чином, можна сформулювати постановку задачі наступним образом: 
– зозробити математичну модель дискретної воксельної структури даних 

для подання форм складних геометричниї обєктів, заданих аналітично 
багатвимірними R-функціями; 

– розробити методи формування, уточнення та візуалізації воксельної 
моделі графічних даних; 

– розробити методи синтезу графічних образів-моделей на основі 
воксельних структур, що відображають диференціальні геометричні 
характеристики тривимірних об’єктів, з узагальненням до n-вимірного випадку; 

– зозробити методи аналізу форм геометричних об’єктів на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей; 

– основні результати наукових досліджень реалізувати в системі 
рекурсивного аналізу на образних компонентах РАНОК. 
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РОЗДІЛ 2 

МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМ ТРИВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ВОКСЕЛЬНИХ СТРУКТУР 

 
 
Комп'ютерна графіка реального часу, орієнтована на візуалізацію 

тривимірних сцен, останнім часом досягла величезних успіхів. Зазначається 
значне зростання систем в області візуалізації об'ємів, але більшість з них 
засновані на полігональному завданні об'єктів. І хоча досягнутий досить високий 
реалізм відображуваних сцен, існує ряд завдань, наприклад, відображення 
великих районів місцевості, де потрібно зберігати і відображати сцени, що містять 
набагато більше полігонів, ніж реалізовано в сучасних системах. У цьому випадку 
рахунок вже піде на десятки, а то і сотні тисяч багатокутників, а відображення в 
реальному часі об'єктів, заданих таким способом, потребує великої кількості часу 
[12–13, 39–40, 54]. До того ж полігональний спосіб подання тривимірних сцен дає 
інформацію тільки про поверхню об'єкту і не дозволяє аналізувати його 
внутрішню структуру. 

Виходом з ситуації, що склалася, послужила нова можливість завдання 
об'єктів вільними формами у вигляді дійсних і скалярних функцій і об'ємних 
областей воксельних масивів. Так, наприклад, можна задати тривимірний об'єкт у 
вигляді R-функції, використовуючи її знак як основну якісну характеристику для 
визначення нульових, позитивних і негативних областей значень функції, для 
моделювання поверхні, внутрішньої і зовнішньої структури об'єкта. За цим 
принципом розроблені системи, засновані на застосуванні алгоритмів 
итерационного уточнення тривимірної області [11, 110]. Однак основним 
недоліком подібних алгоритмів залишається фактор часових витрат, що не 
дозволяє динамічно досліджувати модель в різних проекціях. Щоб змінити 
проекцію того ж об'єкта, доводиться запускати систему ітераційного уточнення з 
новими параметрами, повторюючи весь хід розрахункових процедур [79, 86–88, 
93–95]. 
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У роботі пропонується математична модель формування тривимірних сцен, 

заснована на рекурсивном уточненні математично описаної області визначення. В 
основу її покладено алгоритм часткового сортування по глибині, що дозволяє 
поетапно формувати реалістичне зображення по одному з принципів Z-буферного 
алгоритму. На відміну від існуючих Z-буферних сортувань, цей алгоритм має 
рекурсивно спрямований пошук елементів, які затуляють один одного, що 
дозволяє різко скоротити час обробки тривимірної сцени. При цьому конкретний 
вид і спосіб представлення об'єкта не має особливого значення. Даний алгоритм 
може бути застосований для побудови зображень довільних тривимірних об'єктів, 
що допускають розбиття на частини і відображення окремої частини незалежно 
від інших. Одним із запропонованих варіантів скорочення технології розрахунку є 
введення проміжного воксельного динамічного масиву даних, що дозволяє 
зберігати отриману в розрахунках інформацію для більш оперативного створення 
нових проекцій [69]. 

 
 
2.1 Дискретна воксельна модель подання форм багатовимірних 

геометричних об’єктів, заданих аналітично за допомогою R-функцій 
 
 
В описуваної моделі розглядаються тривимірні об'єкти, задані вільними 

формами у вигляді R-функцій, поміщені в замкнутий тривимірний простір, який в 
подальшому будемо називати тривимірною сценою. У загальному випадку 
тривимірна сцена являє собою куб, що містить в собі всі точки зі значеннями R-
функції, що характеризують її поведінку на даному кубічному просторі. 

У загальному вигляді функціональне подання складного геометричного 
об'єкта розглядає його як єдине ціле у вигляді замкнутої підмножини Евклідова 
простору nE , що визначається функцією виду: 

 
   0pf , (2.1) 
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де f  – функція n -змінних, задана за допомогою теоретико-множинних 
операцій теорії R-функцій,  

),...,,( 21 nxxxp   – точки з області дослідження функції nn EH  , 
n  – розмірність області дослідження функції. 
Таким чином, нерівність 0)( pf  визначає точки всередині геометричного 

об'єкта, 0)( pf  – точки на поверхні об'єкта, 0)( pf  – точки зовні об'єкта. 
Функції (2.1) на області дослідження nH  потрібно поставити у 

відповідність воксельний n -вимірний масив даних V , що представляє собою 
дискретну структуру для подальшого формування і зберігання графічних образів-
моделей диференціальних геометричних характеристик досліджуваної функції. 

Розмірність воксельного масиву даних відповідає розмірності області 
дослідження функції, тобто дорівнює n . Якщо r  – кількість кроків рекурсії, а 
кількіть нових елементів воксельного массиву, що отримано на кожному кроці 
рекурсії, дорівнює nm 2 , тоді розмір воксельного масиву вздовж кожного 
індексу 1i , 2i ,..., ni  визначається як: 

 
 rrII 2)(  , (2.2) 

 
а загальна кількість елементів воксельного масиву дорівнює: 

 
 rnnIrnLL  2),( . (2.3) 

 
Якщо розмір області дослідження функції nn XXXH  ...21  

уздовж кожної з координатних осей jOX  дорівнює jX , то розмір вокселей jx  
уздовж кожної з координатних осей визначається як: 
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     )(,, rI

XXrxxxx jjjjj
 , nj ,1 . (2.4) 

 
Множину елементів воксельного масиву можна представити у вигляді: 
 

 }{ ...21 nI iiin vV  ,  miii pppv n ,...,, 10...21  , Iiii n ,1,...,, 21  , (2.5) 
 

де nHp 0  – центр вокселя, nk Hp   – вершини вокселя, mk ,1 , nm 2 , такі 
що: 
 

)2,2,...,2,2( 11221101 nnnn
xxxxxxxxpp   , 

)2,2,...,2,2( 11221102 nnnn
xxxxxxxxpp   , 

)2,2,...,2,2( 11221103 nnnn
xxxxxxxxpp   , 

)2,2,...,2,2( 11221104 nnnn
xxxxxxxxpp   , 

… 
)2,2,...,2,2( 11221101 nnnnm

xxxxxxxxpp   , 

)2,2,...,2,2( 1210 xxxxxxxxpp nnm   . 
 
Отже дискретну воксельну модель геометричного об’єкта, заданого 

функцією виду (2.1), за допомогою (2.2 – 2.5) можна представити у вигляді: 
 

   },,,{,, LIxVrnHM nn
I  . (2.6) 
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2.2 Рекурсивний метод формування дискретної воксельної моделі 

подання форм тривимірних геометричних об’єктів 
 
 
Для формування воксельної структури даних застосовується відомий підхід 

рекурсивного уточнення тривимірної області за допомогою половинного ділення, 
заснований на алгоритмі часткового сортування по глибині і приводить в 
результаті до воксельної організації тривимірної сцени зображення [11, 110]. 
Основна ідея цього підходу – розбиття тривимірної сцени об'єкта на вісім рівних 
підобластей за допомогою перетинів трьома взаємоперпендикулярними 
площинами, визначення критеріїв того, які з підобластей повинні бути зображені 
раніше за інших, сортування їх на основі деякого передпорядоку і, нарешті, 
відображення кожної підобласті як незалежного об'єкта у встановленої раніше 
послідовності. При відображенні підобластей до них рекурсивно застосовується 
та ж процедура розбиття і сортування, поки не буде досягнута необхідна глибина 
рекурсії. Регулюючи глибину рекурсії, можна отримати зображення об'єкта з тим 
або іншим ступенем деталізації. Треба відзначити, що для отримання 
реалістичного зображення зазвичай досить восьми кроків рекурсії. При цьому 
отримані в результаті розбиття підобласті наближаються за розмірами до вокселя. 

Індексна організація восьмиелементної комірки масиву представляється 
комбінаціями двійкового трибітового коду  

 
 rijkijkijk )...()()( 21 ,  

 
як послідовність двійкових трибітових індексів елементів масиву, отриманих на 
кожному кроці рекурсії (рис. 2.1 а). 

Алгоритми переходу від бінарного подання до індексного подання 
дозволяють здійснювати зв'язок між індексним розподілом елементів масиву і їх 
логічним порядком (рис. 2.1 б) і визначаються наступним чином [69]: 
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де 23133 ,,  nnn KJI  – значення елементів для n -ої трибітової комбінації, r  – 
кількість ітерацій рекурсивного алгоритму уточнення області. 

 

  
а      б 

Рисунок 2.1 – Індексна організація воксельного масиву: 
а – двійковий трибітовий індекс;  б – логічний порядок елементів 
 
Приклад положення елемента при бітовій комбінації 010 110 010: 
 

 
0.  0  0  0  00)(2  10)(2  20)(2 k 

7,  1  2  4  01)(2  11)(2  21)(2  j
2,  0  2  0  00)(2  11)(2  20)(2  i





  

 
Елементами масиву є подобласти тривимірної сцени, отримані в результаті 

роботи алгоритму итерационного уточнення тривимірної області на останньому 
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рівні рекурсії. Кожна така підобласті містить або позитивні значення R-функції 
(«внутрішній воксель»), або негативні значення («зовнішній воксель»), або ж 
нульові («воксель поверхні»). «Зовнішні вокселі» - це підобласті сцени, які не 
належать позитивному тілу об'єкта, але є елементами тривимірної сцени. 
«Внутрішні вокселі» і «вокселі поверхні» - підобласті сцени, що належать 
відповідно внутрішній структурі об'єкта і його поверхні. Використання такої 
особливості R-функції дозволяє визначити тип кожної підобласті і досліджувати 
різні частини об'єкта. 

Рекурсивна процедура динамічного формування воксельного масиву даних 
може бути сформульована таким чином: 

Крок 1 
Якщо досягнута необхідна глибина рекурсії, то для даної підобласті 

тривимірного простору виконати наступні дії: 
– визначити знак функції; 
– обчислити вектор нормалі; 
– записати отримані дані в масив. 
Інакше перейти на крок 2. 
Крок 2 
Розбити поточну область об'єкта на вісім рівних підобластей за допомогою 

перетинів трьома взаємоперпендикулярних площинами, і для кожної з отриманих 
підобластей виконати наступні дії: 

– присвоїти подобласти двійковий трехбітовий код; 
– перейти до індексного поданням підобласті в тривимірному масиві даних; 
– виконати для кожної підобласті Крок 1. 
У розглянутій роботі для кожного з отриманих значень вокселей в масиві 

зберігається інформація про властивості функції в центрі даної підобласті: 
– один байт на тип вокселя, який визначається знаком R-функції;  
– чотири байти на значення компонентів вектора нормалі. 
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2.2.1 Визначення приналежності елемента воксельної структури даних 

геометричному об’єкту 
 
 
Визначення приналежності скінченного елемента воксельної структури 

даних геометричному об'єкту виконується через визначення знака функції виду 
 

 ),,( zyxft  , (2.8) 
 

у дев'яти точках простору вокселя – у центрі вокселя 0P  та його вершинах 
1P ,…, 8P  (рис. 2.2): 

 

 








,"0"

,""0)(
,""0)(

sELSE
sPf
sPf

s i
i

 8,0i . (2.9) 

 

 
Рисунок 2.2 – Точки визначення знака функції 

 
Таким чином, ""s  визначає вокселі всередині геометричного об'єкта, 

"0"s  – вокселі на поверхні об'єкта, ""s  – вокселі зовні об'єкта. 
 



 51 
2.2.2 Поділ скінченного елемента воксельної структури даних на 

тетраедри 
 
 
Скінченний елемент тривимірної воксельної структури даних 

(паралелепіпед або куб) може бути представлений у вигляді п'яти непересічних 
тетраедрів двома способами. 

При першому способі поділу скінченного елемента воксельної структури 
даних отримуємо наступний набір тетраедрів (рис. 2.3 а): 
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 (2.10) 

 
При цьому тетраедр 5T  є центральним, а решта бокових тетраедрів є 

прямокутними і з'єднуються з його гранями своїми основами, доповнюючи його 
до куба. Таким чином грані бокових тетраедрів 1T , 2T , 3T  і 4T  утворюють 
центральний тетраедр 5T . 

При другому способі поділу скінченного елемента воксельної структури 
даних отримуємо наступний набір тетраедрів (рис. 2.3 б): 
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При цьому тетраедр 10T  також є центральним і утворюється гранями 

бокових прямокутних тетраедрів 6T , 7T , 8T  і 9T . 
 

   
а       б 

Рисунок 2.3 – Поділ кінцевого елемента воксельної структури даних на тетраедри: 
а – перший спосіб (2.10); б – другий спосіб (2.11) 

 
При таких двох способах поділу скінченного елемента воксельної структури 

характерно те, що кожна з вершин центрального тетраедра 5T  з першого набору є 
також однією з вершин бокових тетраедрів 6T , 7T , 8T , 9T  з другого набору. І 
навпаки – кожна з вершин центрального тетраедра 10T  з другого набору є також 
однією з вершин бокових тетраедрів 1T , 2T , 3T , 4T  з першого набору. Дану 
властивість будемо використовувати надалі при визначенні других часткових 
похідних функції. 
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2.2.3 Визначення вектора нормалі та перших частинних похідних 

функції 
 
 
Компоненти чотиривимірного вектора нормалі ),,,( tzyx nnnnn   а також перші 

частинні похідні x
f

 , y

f

  и z

f

  функції виду (2.8) виражаються через визначник, що 

формується на чотирьох точках простору, наприклад, тетраедра 24611 PPPPT   (2.10): 
 

 0

1
1
1
1
1

2222
4444
6666
1111 

tPzPyPxP
tPzPyPxP
tPzPyPxP
tPzPyPxP
tzyx

. (2.12) 

 
Таким чином рівняння тетраедра набуде вигляду: 

 
 0 EDfCzByAx . (2.13) 
 

Коефіцієнти EDCBA ,,,,  рівняння (2.13) визначаються через (2.12) як: 
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Значення перших частинних похідних x

f

 , y

f

 , z

f

  функції виду (2.8) 

визначаються як: 
 

 D
A

x
f 
 , D

B
y
f 
 , D

C
z
f 
 . (2.15) 

 
Вектор нормалі n  визначається як:  
 

 G
Gnnnnn tzyx 


  ),,,( , (2.16) 

 
де ),,,( DCBAG   – вектор градієнта, 
 2222cos DCBA

An xx   , 

2222cos DCBA
Bn yy   , 

2222cos DCBA
Cn zz   , 

2222cos DCBA
Dn tt   . 

 
Результуюче значення вектора нормалі ),,,( tzyx NNNNN   для вокселя 

визначається через суму векторів нормалей для кожного тетраедра 1T ,…, 10T  як: 
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2.2.4 Визначення других частинних похідних функції 
 
 
Другі частинні похідні функції виду (2.8) виражаються через визначник одного з 

центральних тетраедрів, наприклад 10T  із другого набору (рис. 2.3 б), із заміною значень 
функції в вершинах тетраедра на відповідні значення частинних похідних бокових 
тетраедрів. У якості бокових тетраедрів в даному випадку обираються тетраедри 1T , 2T , 

3T , 4T  з першого набору (рис. 2.3 а), так як кожна з вершин центрального тетраедра 10T  
є однією з вершин чотирьох бічних тетраедрів 1T , 2T , 3T , 4T . 

Використовуючи (2.12 – 2.15) отримуємо значення перших частинних похідних 
для бокових тетраедрів 1T , 2T , 3T , 4T . 
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де }4,3,2,1{i . 

Приймемо загальний вигляд точок, що задають тетраедр, як mlkj PPPP . Тоді другі 
коефіцієнти DCBA ,,,  виражаються через три визначника виду: 
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Тут )(xP

f

 , )(yP

f

 , )(zP

f

  – перші частинні похідні функції в вершинах 

тетраедра 10T , що отримані з рівнянь відповідних бокових тетраедрів 1T , 2T , 3T , 4T  
(2.18). 

Розв'язуючи системи (2.19 – 2.21) аналогічно до (2.12) отримуємо значення других 
частинних похідних функції. 

Розв'язуючи (2.19) отримуємо:  
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Розв'язуючи (2.20) отримуємо:  
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Розв'язуючи (2.21) отримуємо:  
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Стає очевидним, що такий спосіб визначення других похідних узагальнюється до 

порядку n  (наприклад, диференціювання по осі OZ ): 
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Запропонований спосіб покладено в основу визначення диференціальних М-

образів порядку n  при реалізації блоку для побудови графічного ядра системи РАНОК. 
Це дозволило розширити клас досліджуваних задач математичного аналізу, 
автоматизуючи градієнтні задачі на більш високих порядках диференціювання [118]. 

 
 
2.3 Ітераційний метод інтерполяційного уточнення воксельной моделі 

графічних даних 
 
 
Одним з методів побудови і візуалізації тривимірних геометричних об'єктів, 

представлених дійсними функціями [154, 159], є використання алгоритмів 
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рекурсивного уточнення тривимірної області [11, 110]. Такі алгоритми 
дозволяють динамічно формувати тривимірний воксельний масив даних, що 
містить інформацію про геометричну поведінку досліджуваного об'єкта [69]. 
Результат роботи і часові витрати таких алгоритмів безпосередньо залежать від 
глибини рекурсії. Чим більше глибина рекурсії, тим вище ступінь деталізації 
вихідного об'єкта, а також час роботи алгоритму. Загальний вигляд досліджуваної 
функції також впливає на продуктивність алгоритму - чим складніше функція, 
тим більше часу потрібно на її обробку. Таким чином, виникає питання про 
скорочення часових витрат при формуванні тривимірних воксельних масивів 
даних зі збереженням точності деталізації досліджуваного об'єкта. 

Одним з рішень поставленої проблеми може стати застосування методів 
просторової інтерполяції векторних характеристик досліджуваної функції, що 
зберігаються в тривимірному воксельному масиві даних. Такий підхід дозволить 
здійснювати уточнення тривимірного масиву, побудованого на порівняно малих 
ітераціях (5–6 ітерацій, 32768–262144 елементів), до масивів, порівнянних з більш 
високими ітераціями (7–9 ітерацій, 2097152–134217728 елементів). 

Перевагою запропонованого методу просторової інтерполяції є те, що ми 
можемо повністю абстрагуватися від виду вихідної досліджуваної функції і 
працювати тільки з воксельним масивом даних, який має регулярну структуру, 
зручну для проведення просторового аналізу. Використання єдиної 
інтерполяційної функції також дозволяє скоротити часові витрати на обробку 
даних. Таким чином, час роботи интерполяционного алгоритму залежить тільки 
від обсягу досліджуваного воксельного масива даних. 

До недоліків даного методу можна віднести невелику похибку при 
обчисленні нових векторних характеристик функції, яка, в принципі, не впливає 
на точність відображення отриманого масиву даних. 

У процесі формування масиву даних з кожним елементом масиву з індексом 
ijk  співставляється певна точка тривимірного простору ),,( zyxPijk , що 
знаходиться в центрі прямокутній підобласті вихідної тривимірної області 
визначення функції. Для цих точок визначаються знак функції і значення 
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компонент вектора нормалі. При переході на наступний рівень уточнення 
поведінки вихідної функції, підобласть кожного вокселя х центром у точці ijkP  
розбивається трьома взаємоперпендикулярних площинами на вісім подібних 
підобластей. В результаті отримуємо новий набір точок, 1P ,…, 8P , тривимірного 
простору, які є центрами отриманих під областей і для яких необхідно визначити 
значення компонент векторів нормалей і знак функції (рис.2.4). 

Для відображення реалістичного зображення геометричного об’єкту для 
кожного вокселя достатньо трикомпонентного вектора нормалі ),,( zyx nnnn  , 
що визначається як проекція чотиривимірного вектора нормалі 

),,,( tzyx NNNNN   у тривимірному просторі XYZ : 
 

 ),,(
),,(),,(

zyx
zyxzyx NNNN

NNNNnnnn 


  . (2.25) 

 

 
Рисунок 2.4 – Поділ вокселя при наступному рівні інтерполяційного уточнення 

 
Для знаходження векторів нормалей на наступному рівні уточнення 

поведінки функції застосуємо просторову інтерполяцію компонент нормалей з 
попереднього рівня. В результаті отримаємо новий тривимірний масив даних на 
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порядок (ітерацію) вище вихідного. Для цього скористаємося інтерполяційної 
функцією поверхні другого порядку виду: 

 
 10987654232221),,( azayaxayzaxzaxyazayaxazyx  .(2.26) 

 
Висловлюючи компоненти нормалі через частинні похідні інтерполяційної 

функції (2.26), отримуємо: 
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З отриманих рівнянь (2.27) випливає, що для визначення коефіцієнтів в 

рівняннях частинних похідних потрібні чотири точки ),,( 1111 zyxP , 
),,( 2222 zyxP , ),,( 3333 zyxP , ),,( 4444 zyxP  з відомими значеннями компонент 

вектора нормалі ),,( 1111 zyx nnnn  , ),,( 2222 zyx nnnn   ),,( 3333 zyx nnnn   
),,( 4444 zyx nnnn  . Підставляючи координати точок і відповідні їм компоненти 

нормалей в (2.27), отримаємо: 
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Вирішуючи систему рівнянь (2.28), отримуємо значення коефіцієнтів для 

вираження компоненти нормалі xn  через частинну похідну інтерполяційної 
функції по x . Аналогічно з (2.29) і (2.30) отримуємо вирази для компонент 
нормалі yn  і zn  відповідно. Підставляючи в отримані вирази координати нової 
точки, обчислюємо значення компонент нормалі на новому рівні уточнення 
поведінки вихідної функції. 

Точність методу безпосередньо залежить від вибору геометричного 
розташування вихідних чотирьох вузлів інтерполяції. 

Слід зауважити, що точка ijkP , яка є центром підобласті ijk , що уточнюється 
в даний момент, за замовчуванням є одним з вузлів інтерполяції, так як відстань 
від неї до центрів нових підобластей, одержуваних в процесі розбиття, найменша 
(рис. 2.4). Решта три вузли інтерполяції визначаються положенням під області ijk  
щодо вихідної області визначення функції. Тобто для будь-якого елементу 
тривимірного масиву з індексом ijk  може бути визначений один з чотирьох 
варіантів визначення вузлів інтерполяції. 

У загальному випадку індекси масиву kji ,,  приймають значення від 0 до 
)12( r , де r  – кількість кроків рекурсії. 

Варіант 1 Елемент з індексом ijk  знаходиться всередині тривимірного 
масиву, тобто індекси kji ,,  приймають наступні значення: 

 
 )22(,1  ri , )22(,1  rj , )22(,1  rk .  

 
Оскільки суміжними з підобластю є підобласті з центрами в точках jkiP )1(  , 
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jkiP )1(  , kjiP )1(  , kjiP )1(  , )1( kijP , )1( kijP , тоді для нових підобластей з центрами в 

точках 1P ,…, 8P , отриманих в процесі уточнення вихідної подобласти, вузлами 
інтерполяції будуть: 
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 .)22(,1,)22(,1,)22(,1  rrr kji  (2.31) 
 
Відповідні суміжні області представлені на рис. 2.5. 
Варіант 2 Елемент з індексом ijk  знаходиться на грані тривимірного 

масиву, тобто індекси kji ,,  приймають наступні значення: 
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Для точок 1P , 2P , 3P , 4P  вузли інтерполяції визначаються аналогічно (2.31), 

так як для них існують суміжні підобласті, а для точок 5P , 6P , 7P , 8P  неіснуюча 
суміжна підобласть )1( kij  замінюється на )1( kij : 
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Відповідні суміжні області представлені на рис. 2.6. 
 

 
Рисунок 2.5 – Визначення вузлів інтерполяції для випадку (2.31) 
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Рисунок 2.6 – Визначення вузлів інтерполяції для випадку (2.32) 

 
 
Варіант 3 Елемент з індексом ijk  знаходиться на ребрі тривимірного 

масиву, тобто індекси kji ,,  приймають наступні значення: 
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Для точок 1P , 2P  вузли інтерполяції визначаються аналогічно (2.31), так як 

для них існують суміжні підобласті, а для точок 3P , 4P , 5P , 6P , 7P , 8P  неіснуючі 
суміжні підобласті jki )1(   і )1( kij замінюються відповідно на jki )1(   і 

)1( kij : 
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Відповідні суміжні області представлені на рис. 2.7. 
 

 
Рисунок 2.7 – Визначення вузлів інтерполяції для випадку (2.33) 
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Варіант 4 Елемент з індексом ijk  є кутовим елементом тривимірного 

масиву, тобто індекси kji ,,  приймають наступні значення: 
 

 }.)12(,0{},)12(,0{},)12(,0{  rrr kji   
 
Для точки 1P  вузли інтерполяції визначаються аналогічно (2.31), так як для 

неї існують суміжні підобласті, а для точок 2P , 3P , 4P , 5P , 6P , 7P , 8P  неіснуючі 
суміжні подобласти jki )1(  , kji )1(   і )1( kij  замінюються відповідно на 

jki )1(  , kji )1(   і )1( kij : 
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 }.)12(,0{},)12(,0{},)12(,0{  rrr kji  (2.34) 
 
Відповідні суміжні області представлені на рис. 2.8. 
Використання ітераційних алгоритмів уточнення тривимірної області 

дозволяє формувати тривимірні воксельні масиви даних, що містять подання про 
поведінку векторних характеристик функції на кінцевій множині точок вихідної 
тривимірної області. 

Запропонований метод просторової інтерполяції дозволяє виконувати 
уточнення векторних характеристик досліджуваної функції, представлених 
регулярною структурою у вигляді тривимірного воксельного масиву даних, 
абстрагуючись від виду самої функції. Це, рпзом із використанням єдиної 
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інтерполяційної функції, значно скорочує часові витрати при формуванні 
тривимірного воксельного масиву даних на наступному рівні деталізації, відносно 
вихідного. 

 

 
Рисунок 2.8 – Визначення вузлів інтерполяції для випадку (2.33) 

 
 
2.4 Проекційний метод візуалізації воксельної моделі графічних даних 
 
 
Розглянута вище організація тривимірного масиву даних дозволяє досить 

швидко будувати проекції тривимірної сцени об'єкта на екранну площину, 
використовуючи відомі алгоритми переносу і повороту в просторі і перспективне 
перетворення. 

Для подальшого пояснення потрібно ввести деякі визначення (рис. 2.9). 
З кожним об'єктом, що візуалізується, пов'язано три системи координат: 
– простір об'єкта – світові координати ),,( VVV zyx  – система координат, 

жорстко пов'язана з наведених об'єктом; 
– простір спостерігача – видові координати ),,( EEE zyx  – система координат, 

жорстко пов'язана з спостерігачем. Площина EE yx  системи координат спостерігача 
збігається з площиною екрану, вісь Ez  спрямована вглиб екрану. Ось Ex  
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спрямована вправо, вісь Ey  – вгору. Початок системи координат спостерігача 
завжди лежить в центрі прямокутника виведення, який обмежує область 
виведення при відображенні об'єкта. Початок системи координат спостерігача 
одночасно є і центром проекції при перспективному перетворенні тривимірного 
простору в двомірне; 

– простір екрану – плоскі координати ),( SS yx  – плоска система координат, 
на яку проектується тривимірний простір при перспективному перетворенні. 

Початок системи світових координат, що визначає положення об'єкта в 
просторі, розташовується в центрі досліджуваної тривимірної сцени об'єкта. Її 
базисні вектори VVV zyx ,,  збігаються за напрямком з осями зростання індексів 
масиву kji ,, . 

Зсув системи світових координат щодо простору спостерігача визначається 
вектором ),0,0( VRE ooospo  . 

 

 
Рисунок 2.9 – Загальна модель візуалізації тривимірнок сцени об'єкта 
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Перехід від світових координат до дійсних здійснюється через матрицю 

переходу 
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spb , стовпцями якої є координати векторів базису 

системи світових координат об'єкту в видових координатах: 
 

 spotspbt VE  , (2.35) 
 

де ),,( VVVV zyxt   – точка в світових координатах, ),,( EEEE zyxt   – точка в 
видових координатах. 

Всі операції повороту і перенесення об'єкта в тривимірному просторі 
визначаються також шляхом зміни даної матриці spb . 

Перехід від видових координат до плоских здійснюється за формулами: 
 

 ,/2/
,/2/

EES
EES

zfocusyySizeY
zfocusxxSizeX


  (2.36) 

 
де ySizexSize,  – розмір екрану по X  і по Y  в пікселях, focus  – відстань від 
спостерігача C  до центру видових координат EO . 

Для візуалізації тривимірної сцени об'єкта (рис. 2.9) необхідно відобразити 
тривимірний масив даних в наступному порядку проходження індексів 

 
 )12(,0  ri , )12(,0  rj , 0),12(  rk ,   

 
послідовно застосовуючи до кожного елементу масива формули переходу (2.35, 
2.36). 

На рис. 2.10 показано положення сцени об'єкта після застосування до неї 
декількох операцій поворотів. Отже, щоб коректно візуалізувати дані з масиву, 
необхідно перевизначити порядок проходження його індексів kji ,, . Для цього 
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вводимо тривимірний вектор center , рівний вектору VEOO  в системі видових 
координат. 

 

 
Рисунок 2.10 – Пересортування індексів масиву 

 
Кожна вершина досліджуваної тривимірної сцени має унікальний 

трехбітовий індекс ][ijk , в якому послідовність нулів і одиниць відповідає порядку 
проходження для кожного індексу масиву (рис. 2.10): 

 

 






.0),12(1
,)12(,00,, r

r

індекс
індексkji  (2.37) 

 
де r  – кількість кроків рекурсії. 

Визначення необхідного порядку проходження кожного з індексів kji ,,  
здійснюється через змішаний добуток векторів наступним чином: 
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де r  – кількість кроків рекурсії, а вектори ',',' VVV zyx  визначаються як: 
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 (2.39) 

 
При орієнтації тривимірної сцени, як показано на рис. 2.10, трехбітовий 

індекс ][ijk , розрахований за формулами (2.37 – 2.39), дорівнює ]101[ , отже, 
відображення тривимірного масиву даних буде проводитися в такому порядку: 

 
 0),12(  ri , )12(,0  rj , 0),12(  rk ,   

 
де r  – кількість кроків рекурсії. 

Для формування реалістичного зображення форми поверхні об’єкта для 
кожного вокселя потрібно визначити колір відображення, використовуючи кут між 
векторами нормалі N  та освітлення S . Для формування графічного образу 
зручніше використовувати не саме значення кута  , а значення його косинусу. 
Такий підхід дозволить звести одержувані числові значення в проміжок від -1 до 
1, що полегшить подальше формування графічних образів. Для наочності 
відображення кожного властивості будемо використовувати градієнтне заповнення 
даної області (рис. 2.11). 
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Рисунок 2.11 – Загальна схема градації тону монохромної і кольорової палітри 

 
Залежно від розподілу косинуса кута   від 1 до -1, утвореного нормаллю N  

до обраного напрямку дослідження S , розподіл градації тону палітри P = 255 при 
градієнтному зафарбуванні може змінюватися від білого до чорного або від 
червоного до синього за наступним принципом: 

Монохромна схема: 
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Кольорова схема: 
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Загальний алгоритм візуалізації динамічного масиву даних може бути 

сформульовано таким чином: 
Крок 1 Встановити, які типи підобластей тривимірної сцени треба 

відобразити – «внутрішні вокселі», «вокселі поверхні», «зовнішні вокселі». 
Крок 2 Визначити порядок проходження індексів воксельного масиву даних 

за виразом (2.37–2.39). 
Крок 3 У встановлену порядку проходження індексів воксельного масиву 

даних для кожного вокселя виконати: 
Якщо поточний воксель належить типу під області, що потрібно 

відобразити, то: 
– обчислити координати його центру в системі світових координат; 
– провести їх перетворення у плоскі координати за виразом (2.35, 2.36); 
– визначити колір за виразом (2.40) або (2.41); 
– візуалізувати воксель графічним примітивом. 
Інакше – перейти до наступного елементу масиву. 
Такий досить простий алгоритм дозволяє швидко переорієнтувати 

тривимірний масив даних і провести його візуалізацію, абстрагуючись від функції 
і не проводячи трудомістких за часом додаткових перерахунків. 

Запропонована модель візуалізації тривимірних сцен відносно проста і 
характеризується високою швидкістю роботи алгоритму внаслідок абстрагування 
від функції і використання динамічного масиву для організації даних на етапі 
візуалізації, що дозволило уникнути великих затрат часу, пов'язаних зі створенням 
нових проекцій. 
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Рисунок 2.12 – Приклади подання форм тривимірних геометричних об’єктів на 

основі воксельних структур, аркуш 1 

ARGUMENT X0,Y0,Z0; 
//x : 6 ; y : 5 ; z : 4.5 
VARIABLE X=X0-1.5; 
VARIABLE Y=Y0-3.5; 
VARIABLE Z=Z0; 
VARIABLE W1=1-(X*X+Z*Z)*(X*X+Z*Z)/256-Y*Y*Y*Y/4096; 
VARIABLE W2=(X*X+Z*Z)*(X*X+Z*Z)/16+Y*Y*Y*Y/1296-1; 
VARIABLE W3=W1&W2; 
VARIABLE W4=-Y; 
VARIABLE W5=W3&W4; 
VARIABLE W6=6*SQRT(X*X+Z*Z)-(X*X+Z*Z+Y*Y)-8; 
VARIABLE W7=W5|W6; 
VARIABLE W8=4*SQRT((Y+3)*(Y+3)+(X+4)*(X+4))-(X+4)*(X+4)-Z*Z-
(Y+3)*(Y+3)-3; 
VARIABLE W9=-X-3; 
VARIABLE W10=W8&W9; 
VARIABLE W11=(W7|W10)*128.0; 
RETURN W11; 

ARGUMENT XARG,YARG,ZARG; 
//x : 7 ; y : 27.5 ; z : 7 
VARIABLE X=XARG-1; 
VARIABLE Y=YARG+22.5; 
VARIABLE Z=ZARG-2; 
CONSTANT AL=0.523598775598298873, L=50, X1=-5, Y1=-3, X2=5, Y2=-3, X3=0, Y3=0; 
VARIABLE Z1=Y; 
VARIABLE FK1=AL*Z1/0.5/L; VARIABLE FK2=AL/0.3*(1-Z1/L); 
CONSTANT FK3=AL; 
VARIABLE FK4=1/2*(FK1+FK2-ABS(FK1-FK2)); 
VARIABLE A1=1/2*(FK4+AL-ABS(FK4-AL)); 
VARIABLE XX=X*COS(A1)+Z*SIN(A1); 
VARIABLE YY=-X*SIN(A1)+Z*COS(A1); 
CONSTANT OP1=-X3*Y2-X1*Y3+X1*Y2+Y3*X2+Y1*X3-Y1*X2; 
CONSTANT B=-1/2*(X3*X2*X2+X3*Y2*Y2+X1*X3*X3+X1*Y3*Y3- 
 X1*X2*X2-X1*Y2*Y2-X3*X3*X2-Y3*Y3*X2-X1*X1*X3+ 
 X1*X1*X2-Y1*Y1*X3+Y1*Y1*X2)/OP1; 
CONSTANT A= 1/2*(Y3*X2*X2-Y1*X2*X2-Y3*Y1*Y1+Y1*X3*X3-Y2*Y3*Y3+ 
 X1*X1*Y2-X3*X3*Y2-X1*X1*Y3+Y2*Y1*Y1+Y3*Y3*Y1-Y2*Y2*Y1+  Y2*Y2*Y3)/OP1; 
CONSTANT C=-(-Y2*Y1*Y1*X3-Y3*X1*Y2*Y2-Y3*X1*X2*X2+Y3*Y1*Y1*X2+ 
 X3*X3*X1*Y2-X3*X3*Y1*X2+Y3*Y3*X1*Y2-Y3*Y3*Y1*X2-X3*X1*X1*Y2+ 
 X1*X1*Y3*X2+X2*X2*Y1*X3+Y2*Y2*Y1*X3)/OP1; 
CONSTANT OP2=X1*Y2-Y2*A+Y1*A-Y1*X2+X2*B-X1*B; 
CONSTANT K=-1/2*(-2*B*Y1*X2+2*B*X1*Y1+A*Y2*Y2-X1*X2*X2-X1*Y2*Y2- 
 X1*X1*X1+A*X2*X2+2*Y1*Y1*X2+A*X1*X1-Y1*Y1*A-2*A*X1*X2- 
 Y1*Y1*X1+2*X1*X1*X2)/OP2; 
CONSTANT M=-(-X1*X1*X1*Y2-Y1*Y1*X1*Y2+X1*X1*Y2*A+X1*X1*Y1*X2- 
 Y1*Y1*Y2*A-Y1*Y1*X2*B+X1*X1*X2*B-X1*X2*X2*B-X1*Y2*Y2*B+ 
 A*Y1*X2*X2+A*Y2*Y2*Y1+Y1*Y1*Y1*X2+2*B*Y1*X1*Y2-2*A*X1*Y1*X2)/OP2; CONSTANT N=1/2*(2*Y2*Y1*Y1-2*Y2*B*Y1+2*X1*X1*Y2-2*Y2*A*X1-Y1*Y1*Y1+ 
 B*Y1*Y1-Y1*X1*X1+2*Y1*A*X1-Y1*X2*X2+X2*X2*B-Y2*Y2*Y1+ 
 Y2*Y2*B-X1*X1*B)/OP2; 
CONSTANT R1=SQRT(A*A+B*B-C); 
CONSTANT R2=SQRT(N*N+K*K-M); 
VARIABLE F1=(R1*R1-(X*X-A)*(X*X-A)-(Z*Z-B)*(Z*Z-B))/2/R1; 
VARIABLE FI=(R2*R2-(X*X-N)*(X*X-N)-(Z*Z-K)*(Z*Z-K))/2/R2; 
VARIABLE FF1=SQRT(((SQRT(F1*F1*F1*F1+FI*FI)-FI)/2)* 
 ((SQRT(F1*F1*F1*F1+FI*FI)-FI)/2)+F1*F1); 
VARIABLE TT=(50+X)*(6-X)/400-0.5*Z1/L; 
VARIABLE WL=-FF1+TT; VARIABLE WC1=(49-(X+1)*(X+1)-(Z+2)*(Z+2))/14; 
VARIABLE WC2=-Z1; 
VARIABLE WC=WC1+WC2-SQRT(WC1*WC1+WC2*WC2); 
VARIABLE W2=(L-Z1)*(5+Z1)/(L+5); 
VARIABLE W3=WL+WC+SQRT(WL*WL+WC*WC); 
VARIABLE W=W3+W2-SQRT(W3*W3+W2*W2); 
RETURN W; 
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Рисунок 2.12, аркуш 2 

ARGUMENT X0,Y0,Z0; 
//x : 3,5 ; y : 3,5 ; z : 3,5 
VARIABLE X=X0; 
VARIABLE Y=Y0; 
VARIABLE Z=Z0; 
VARIABLE S=16-X*X-Y*Y-Z*Z; 
VARIABLE A=3-ABS(X); 
VARIABLE B=3-ABS(Y); 
VARIABLE C=3-ABS(Z); 
VARIABLE K=A&B&C; 
VARIABLE SH=S&K; 
VARIABLE T11 = 0.3 - (X-3)*(X-3) - (Y)*(Y) - (Z)*(Z); 
VARIABLE T21 = 0.3 - (X-1.3)*(X-1.3) - (Y-3)*(Y-3) - (Z-1.3)*(Z-1.3); 
VARIABLE T22 = 0.3 - (X+1.3)*(X+1.3) - (Y-3)*(Y-3) - (Z+1.3)*(Z+1.3); 
VARIABLE T31 = 0.3 - (X-1.3)*(X-1.3) - (Y-1.3)*(Y-1.3) - (Z-3)*(Z-3); 
VARIABLE T32 = 0.3 - (X)*(X) - (Y)*(Y) - (Z-3)*(Z-3); 
VARIABLE T33 = 0.3 - (X+1.3)*(X+1.3) - (Y+1.3)*(Y+1.3) - (Z-3)*(Z-3); 
VARIABLE T41 = 0.3 - (X-1.3)*(X-1.3) - (Y-1.3)*(Y-1.3) - (Z+3)*(Z+3); 
VARIABLE T42 = 0.3 - (X+1.3)*(X+1.3) - (Y-1.3)*(Y-1.3) - (Z+3)*(Z+3); 
VARIABLE T43 = 0.3 - (X-1.3)*(X-1.3) - (Y+1.3)*(Y+1.3) - (Z+3)*(Z+3); 
VARIABLE T44 = 0.3 - (X+1.3)*(X+1.3) - (Y+1.3)*(Y+1.3) - (Z+3)*(Z+3); 
VARIABLE T51 = 0.3 - (X)*(X) - (Y+3)*(Y+3) - (Z)*(Z); 
VARIABLE T52 = 0.3 - (X-1.3)*(X-1.3) - (Y+3)*(Y+3) - (Z-1.3)*(Z-1.3); 
VARIABLE T53 = 0.3 - (X-1.3)*(X-1.3) - (Y+3)*(Y+3) - (Z+1.3)*(Z+1.3); 
VARIABLE T54 = 0.3 - (X+1.3)*(X+1.3) - (Y+3)*(Y+3) - (Z-1.3)*(Z-1.3); 
VARIABLE T55 = 0.3 - (X+1.3)*(X+1.3) - (Y+3)*(Y+3) - (Z+1.3)*(Z+1.3); 
VARIABLE T61 = 0.3 - (X+3)*(X+3) - (Y-1.3)*(Y-1.3) - (Z-1.3)*(Z-1.3); 
VARIABLE T62 = 0.3 - (X+3)*(X+3) - (Y)*(Y) - (Z-1.3)*(Z-1.3); 
VARIABLE T63 = 0.3 - (X+3)*(X+3) - (Y+1.3)*(Y+1.3) - (Z-1.3)*(Z-1.3); 
VARIABLE T64 = 0.3 - (X+3)*(X+3) - (Y-1.3)*(Y-1.3) - (Z+1.3)*(Z+1.3); 
VARIABLE T65 = 0.3 - (X+3)*(X+3) - (Y)*(Y) - (Z+1.3)*(Z+1.3); 
VARIABLE T66 = 0.3 - (X+3)*(X+3) - (Y+1.3)*(Y+1.3) - (Z+1.3)*(Z+1.3); 
VARIABLE W=SH&(-T11)&(-T21)&(-T22)&(-T31)&(-T32)&(-T33)&(-T41)&(-T42)&(-T43)&(-T44)&(-
T51)&(-T52)&(-T53)&(-T54)&(-T55)&(-T61)&(-T62)&(-T63)&(-T64)&(-T65)&(-T66); 
RETURN W; 
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2.5 Висновки до розділу 2 
 
 
Запропоновано моделювання форм тривимірних геометричних об’єктів на 

основі воксельних структур. Розроблено дискретну воксельну модель подання 
форм багатовимірних геометричних об’єктів, заданих аналітично за допомогою 
R-функцій n -змінних. 

Розроблено рекурсивний метод формування дискретної воксельной моделі 
подання форм тривимірних геометричних об’єктів, заданих аналітично за 
допомогою R-функцій трьох змінних, що дозволяє отримати для кожного вокселя 
чотирьохкомпонентний вектор нормалі та частинні похідні функції порядку n . 

Розроблено ітераційний метод інтерполяційного уточнення воксельной 
моделі графічних даних, що підвищує деталізацію геометричного об'єкта. 
Використання єдиної інтерполяційної функції другого порядку дозволяє повністю 
абстрагуватися від виду складності вихідної функції, що моделює геометричний 
об’єкт, і працювати виключно з воксельной моделлю. Таким чином час роботи 
інтерполяційного алгоритму залежить тільки від об’єму воксельного масиву 
даних. 

Розроблено проекційний метод візуалізації воксельной моделі графічних 
даних, що може бути застосований для побудови зображень довільних 
тривимірних об'єктів, що допускають розбиття на частини і відображення окремої 
частини незалежно від інших. 

Основні наукові та практичні результати даного розділу опубліковано в 
роботах [33–35, 69]. 
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РОЗДІЛ 3 

МОДЕЛЮВАННЯ ФОРМ БАГАТОВИМІРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ 
ОБ’ЄКТІВ НА ОСНОВІ ВОКСЕЛЬНИХ СТРУКТУР ГРАФІЧНИХ 

ОБРАЗІВ-МОДЕЛЕЙ 
 
 
Моделювання об'єктів і процесів за допомогою складних функцій декількох 

змінних останнім часом набуло широкого поширення. Зокрема використання функцій 
трьох змінних, заданих аналітичним або кусочно-аналітичним (R-функції) способом у 
вигляді 0),,( zyxf  дозволяє реалізувати не тільки поверхню тривимірних об'єктів, 
але і їх внутрішню структуру. Таким чином аналіз геометричних особливостей об'єкта 
зводиться до дослідження характеристик функції, що його моделює. Метою такого 
аналізу, проведеного за допомогою математичного апарату, є виділення основних 
властивостей і особливостей поведінки характеристик функції, які виявляються лише за 
допомогою диференціювання [101–106]. Розроблений рекурсивний підхід [33–35] 
дозволяє формувати набори диференціальних геометричних характеристик функції у 
вигляді деякого графічного образу. Кожен такий графічний образ, названий образом-
моделлю або М-образом, несе інформацію про локальні геометричні характеристики 
досліджуваного об'єкта і представлений у вигляді тривимірного воксельного масиву 
даних [70–72]. Сукупність таких М-образів дозволяє проводити повний і всебічний 
візуальний аналіз поведінки об'єкта за допомогою образних даних, заснований на 
зорової інтерполяції. Відмінною особливістю аналізу функції за допомогою графічних 
образів є абстрагування від аналітичного виду самої функції і використання лише її 
диференціальних характеристик, зокрема вектора нормалі. 
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3.1 Синтез базових графічних образів-моделей 
 
 
У роботах [111–114] вказується, що принципи М-образної оцінки рельєфу 

поверхні функції можуть бути перенесены на багатовимірний простір із застосуванням 
воксельних підходів організації М-образів, а також багатовимірних структур, що не 
пыддаються зоровому сприйняттю. 

Спробуємо перенести розглянутий в роботах [113–114] двовимірний випадок на 
тривимірне скалярний поле, де значення досліджуваної функції є четвертим виміром. 

При формуванні воксельної структури подання форми тривимірного 
геометричного об’єкта тіло досліджуваної функції виду: 

 
 ),,( zyxft  , (3.1) 

 
подається як чотири скалярних поля у вигляді: 

 
 ltzyxNktzyxNjtzyxNitzyxNN tzyxf ),,,(),,,(),,,(),,,(  . (3.2) 

 
Для наочності результатів розглянемо функцію модуля сфери виду: 
 

 2222 zyxrf  , (3.3) 
 
де 1r ,  1.1;1.1x ,  1.1;1.1y ,  1.1;1.1z . 

Встановимо відповідність просторових скалярних полів xN , yN , zN , tN  з їх 
графічним воксельним поданням у вигляді базових М-образів xC , yC , zC , tC  через 
інтенсивність тону монохромної палітри  Pp ;0 , 255P  як: 

 
 2

)1( xx NPC  , (3.4) 
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 2

)1( yy
NPC  , (3.5) 

 2
)1( zz NPC  , (3.6) 

 2
)1( tt

NPC  . (3.7) 
 
У результаті маємо чотири базові цілочисельні графічні образи як вихідні 

воксельні масиви даних образної інформації, що характеризують косинуси кутів 
відхилення нормалі від координатних осей на проміжку  ;0  для кожного 
елемента тривимірного воксельного масиву даних. 

Мінімальне значення косинуса кута, що дорівнює -1, буде відповідати 
мінімальному значенню монохромної палітри 0p  (чорний колір), а 
максимальне, що дорівнює 1, буде відповідати максимальному значенню 
монохромної палітри 255p  (білий колір). 

Для образотворчої аналогії з огляду на властивість симетрії розглянутої 
функції пропонується зберегти принцип зображень М-образів із застосуванням 
перетинів площинами, що паралельні координатним площинам XOY , YOZ , ZOX  
(рис. 3.1 – 3.4). 

Отриманий воксельний масив базових графічних М-образів дозволяє 
відмовитися від подальшого використання аналітичного виду функції в наступних 
графічних перетвореннях для отримання необхідної кількості наступних образів-
моделей. 
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Рисунок 3.1 – Базовий графічний М-образ xC  першої групи у перетині 
площинами, що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.2 – Базовий графічний М-образ yC  першої групи у перетині 
площинами, що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.3 – Базовий графічний М-образ zC  першої групи у перетині 
площинами, що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.4 – Базовий графічний М-образ tC  першої групи у перетині 
площинами, що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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3.2 Синтез графічних образів-моделей, що характеризують положення 

горизонту спостерігача до об'єкта 
 
 
Друга група М-образів txC , tyC , tzC , ttC  характеризує просторове положення 

горизонту спостерігача до об’єкта і визначається за допомогою (3.4 – 3.7) як: 
 

 PCC xxtx 2
)cos1(2  , (3.8) 

 PCC yyty 2
)cos1(2  , (3.9) 

 PCC zztz 2
)cos1(2  , (3.10) 

 PCC tttt 2
)cos1(2  , (3.11) 

 
де кут ),,,( tzyx    визначає в чотиривимірному просторі кут відхилення 
координатних осей від осі спостереження. 

Обираючи вісь спостереження по відношенню до об’єкта ми формуємо 
площину горизонту для виділення характерних точок, що інцидентні дотичним, 
перпендикулярним осі спостереження (тобто таких точок, де 0'f ). У загальному 
випадку, вісь спостереження співпадає з віссю OT , тобто 2

  zyx , а 
0t . Такі М-образи характеризують модулі косинусів кутів відхилення нормалі 

від осі спостереження на проміжку  2/;0  , відображаючи «крутизну», нахил або 
інтенсивність градієнта відносно обраної осі. 

Мінімальне значення модуля косинуса кута, що дорівнює 0 і відповідає 
мінімальному значенню монохромної палітри 0p  (чорний колір), визначає 
мінімальну інтенсивність градієнта. Максимальне, що дорівнює 1 і відповідає 
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максимальному значенню монохромної палітри 255p  (білий колір), визначає 
максимальну інтенсивность градієнта (рис. 3.5 – 3.8). 

 

   

 

    
а     б     в 

Рисунок 3.5 – Графічний М-образ txC  другої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.6 – Графічний М-образ tyC  другої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.7 – Графічний М-образ tzC  другої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.8 – Графічний М-образ ttC  другої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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3.3 Синтез графічних образів-моделей, що характеризують частинні 

похідні функції 
 
 
По аналогії з двовимірним випадком за допомогою графічних перетворень 

(3.8 – 3.11) визначається третя група М-образів частинних похідних xfCdx  / , 
yfCdy  / , zfCdz  /  як: 
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Кожен М-образ третьої групи характеризує тангенс кута, утворений 

проекцією вектора нормалі на кожну з координатних площин XOT , YOT , ZOT  з 
відповідною віссю координат OX , OY , OZ  на проміжку  2/;0  . Оскільки 
тангенс кута прагне до нескінченності на заданому проміжку  2/;0  , то 
вводиться додаткове нормуванням М-образа на  4/;0   та  2/;4/  . 

Такі М-образи характеризують напрямок зростання або спадання функції, 
швидкість зміни градієнта уздовж обраної осі координат. 

Мінімальне значення модуля тангенса кута, що дорівнює 0 і відповідає 
мінімальному значенню монохромної палітри 0p  (чорний колір), визначає 
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максимальну швидкість зміни градієнта. Максимальне, що дорівнює   і 
відповідає максимальному значенню монохромної палітри 255p  (білий колір), 
визначає мінімальну швидкість зміни градієнта (рис. 3.9 – 3.11). 

 

   

 

    
а     б     в 

Рисунок 3.9 – Графічний М-образ dxC  третьої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.10 – Графічний М-образ dyC  третьої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.11 – Графічний М-образ dzC  третьої групи у перетині площинами, що 
паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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3.4 Синтез графічних образів-моделей, отриманих шляхом 

диференціювання, що характеризують напрямок градієнта 
 
 
Четверта група М-образів yxCxy  / , zxCxz  / , xyCyx  / , 

zyC yz  / , xzCzx  / , yzCzy  / , отриманих шляхом диференціювання, 
визначається за допомогою графічних перетворень (3.4 – 3.11) як: 
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Кожен М-образ четвертої групи характеризує кут, утворений проекцією 

вектора нормалі на кожну з координатних площин XOY , YOZ , ZOX  з 
відповідною віссю координат OX , OY , OZ  на проміжку  ;0 . Такі М-образи 
характеризують напрямок градієнта уздовж обраної осі координат та критичні 
точки – локальні максимуми та мінімуми функції. 

Мінімальний відхил градієнта від обраної вісі координат , що дорівнює 0, 
відповідає мінімальному значенню монохромної палітри 0p  (чорний колір). 
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Максимальний відхил градієнта від обраної вісі координат, що дорівнює  , 
відповідає максимальному значенню монохромної палітри 255p  (білий колір) 
(рис. 3.12 – 3.17). 

 

 

 

  
а     б     в 

Рисунок 3.12 – Графічний М-образ xyC  четвертої групи у перетині площинами, 
що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.13 – Графічний М-образ xzC  четвертої групи у перетині площинами, 
що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.14 – Графічний М-образ yxC  четвертої групи у перетині площинами, 
що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.15 – Графічний М-образ yzC  четвертої групи у перетині площинами, 
що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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Рисунок 3.16 – Графічний М-образ zxC  четвертої групи у перетині площинами, 
що паралельні координатними площинам: 

а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 
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   а     б     в 
Рисунок 3.17 – Графічний М-образ zyC  четвертої групи у перетині площинами, 

що паралельні координатними площинам: 
а – YOZ; б – XOY; в – ZOX 

 
Результатом послідовних графічних перетворень воксельних масивів, що 

зберігають М-образи, є результуюча образна модель функції, що дозволяє 
досліджувати просторовий градієнт в кожній точці геометричного об'єкта. 
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3.5 Додаткові графічні образи-моделі других частинних похідних 

функції 
 
 
Розглянемо графічні М-образи других частинних похідних функції: 
 

 )cos()sin(),( 2
a
xya

yxyxu   ,  
 
де 1 ,  1;1x ,  1;1y ,  1;1z . 

На рис. 3.18 і рис. 3.19 зображені М-образи x
uCdx 
  і y

uCdy 
  та їх другі 

частинні похідні. Як видно (рис. 3.18 в, рис. 3.19 б) другі частинні похідні функції 

yx
u


2  і xy
u


2  дорівнюють одне одному, що і треба було довести. 

Додаткові образи-моделі других похідних М-образів y
xCxy 
  і x

yC yx 
 , 

що також визначаються шляхом диференціювання, зображені на рис. 3.20 – 3.21. 
 

 
а   б   в 

Рисунок 3.18 – Графічний М-образ x
uCdx 
  та його другі частинні похідні: 

а – x
u

 ; б – 2

2
x
u


 ; в – yx

u


2  
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Рисунок 3.19 – Графічний М-образ y
uCdy 
  та його другі частинні похідні: 

а – y
u

 ; б – xy

u


2 ; в – 2
2
y

u
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Рисунок 3.20 – Графічний М-образ y
xCxy 
  та його другі частинні похідні: 

а – y
x

 ; б – xy

x


2 ; в – 2
2
y

x
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Рисунок 3.21 – Графічний М-образ x
yC yx 
  та його другі частинні похідні: 

а – x
y

 ; б – 2

2
x

y

 ; в – yx

y


2  
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3.6 Узагальнення методів синтезу графічних образів-моделей до n-

вимірного випадку та оцінка складності рекурсивного алгоритму при 
формуванні графічних М-образів багатовимірних геометричних об'єктів 

 
 
При формуванні воксельної структури подання форми n-вимірного 

геометричного об’єкта тіло досліджуваної функції ),...,,( 211 nn xxxfx   подається 
як )1( n  скалярних поля виду: 

 
121221121 ),...,,(...),...,,(),...,,( 121  nnxnxnxf ixxxNixxxNixxxNN n , 

 
де 1xN , 2xN ,.., 1nxN  – компоненти вектора нормалі N , які обчислюються для 
кожного вокселя. 

Аналогічно (3.4 – 3.7) встановимо відповідність просторових скалярних 
полів 1xN , 2xN ,.., 1nxN  з їх графічним воксельним поданням у вигляді базових 
М-образів 1xC , 2xC ,.., 1nxC  через інтенсивність тону монохромної палітри 

 Pp ;0 , 255P  як: 
 

 2
)1( i

i
xx

NPC  , 1,1  ni . (3.21) 
 
Кількість базових М-образів визначається як: 
 

 1)(11  nnKK . (3.22) 
 
Друга група М-образів, що характеризує просторове положення горизонту 

спостерігача до об’єкта, визначається аналогічно (3.8 – 3.11) через (3.21) як: 
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 2

)cos1(21
i

iin
xxxx PCC  , 1,1  ni , (3.23) 

 
де кут ),...,,( 121  nxxx   визначає в )1( n -вимірному просторі кут 
відхилення координатних осей від осі спостереження. 

У загальному випадку, вісь спостереження співпадає з віссю 1nOX , 

2
 ix , ni ,1 , 01 nx . 
Кількість М-образів другої групи визначається як: 
 

 1)(22  nnKK . (3.24) 
 
Третя група М-образів частинних похідних функції визначається аналогічно 

(3.12 – 3.14) через (3.23) як: 
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Кожен М-образ третьої групи характеризує тангенс кута, утворений 

проекцією вектора нормалі на кожну з координатних площин 1niOXX  з 
відповідною віссю координат iOX  на проміжку  2/;0   з додатковим 
нормуванням на  4/;0   та  2/;4/  .  

Кількість М-образів третьої групи визначається як: 
 

 nnKK  )(33 . (3.26) 
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Четверта група М-образів, отриманих шляхом диференціювання, 

визначається аналогічно (3.15 – 3.20) через (3.21) і (3.23) як: 
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 ni ,1 ,   nj ,1 ,   ji  . (3.27) 

 
Кожен М-образ четвертої групи характеризує кут, утворений проекцією 

вектора нормалі на кожну з координатних площин jiOXX  з відповідною віссю 
координат iOX  на проміжку  ;0 .  

Кількість М-образів четвертої групи визначається як: 
 

 )1()(44  nnnKK . (3.28) 
 
Загальна кількість М-образів для функції n-змінного визначається через 

(3.22, 3.24, 3.26, 3.28) як: 
 

 )1(2)()()()()( 24321  nnnKnKnKnKnKK . (3.29) 
 
В табл. 3.1 – 3.2 представлено залежності основних параментів (2.2–2.5) 

дискретної воксельної моделі геометричного об’єкта (2.6), заданого функцією 
(2.1). 
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Таблиця 3.1 – Розмір і загальна кількість елементів воксельного масиву 

вздовж кожного індексу в залежності від n  і кількості кроків рекурсії r  
r  )(rI  2n

r)L(n,
  3n

r)L(n,
  4n

r)L(n,
  5n

r)L(n,
  

1 2 4 8 16 32 
2 4 16 64 256 1 024 
3 8 64 512 4 096 32 768 
4 16 256 4 096 65 536 1 048 576 
5 32 1 024 32 768 1 048 576 33 554 432 
6 64 4 096 262 144 16 777 216 1 073 741 824 
7 128 16 384 2 097 152 268 435 456 34 359 738 368 
8 256 65 536 16 777 216 4 294 967 296 1 099 511 627 776 
9 512 262 144 134 217 728 68 719 476 736 35 184 372 088 832 

10 1 024 1 048 576 1 073 741 824 1 099 511 627 776 1 125 899 906 842 620 
 
Таблиця 3.2 – Розмір вокселей jx  в залежності від розміру області 

дослідження функції jX  і кількості кроків рекурсії r  
),( jj Xrx   

r  )(rI  1 jX  3 jX  5 jX  10 jX  50 jX  100 jX  
1 2 0,5 1,5 2,5 5 25 50 
2 4 0,25 0,75 1,25 2,5 12,5 25 
3 8 0,125 0,375 0,625 1,25 6,25 12,5 
4 16 0,0625 0,1875 0,3125 0,625 3,125 6,25 
5 32 0,03125 0,09375 0,15625 0,3125 1,5625 3,125 
6 64 0,015625 0,046875 0,078125 0,15625 0,78125 1,5625 
7 128 0,007813 0,023438 0,039063 0,078125 0,390625 0,78125 
8 256 0,003906 0,011719 0,019531 0,039063 0,195313 0,390625 
9 512 0,001953 0,005859 0,009766 0,019531 0,097656 0,195313 

10 1 024 0,000977 0,00293 0,004883 0,009766 0,048828 0,097656 
 
Якщо 1pB  Байт – обсяг пам’яті для інтенсивність тону монохромного 

палітри 255P , 1SB  Байт – об’єм пам’яті, необхідний для зберігання 
додаткових характеристик функції, то обсяг інформації, отриманий при 
формуванні базових графічних М-образів функції n -змінного при кількості кроків 
рекурсії r , дорівнює: 
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 ).)1((2))((),(),,,( 111 SPrnSpSP BBnBBnKrnLBBrnBB    (3.30) 

 
Обсяг пам’яті, необхідний для зберігання всіх графічних М-образів функції 

n -змінного при кількості кроків рекурсії r, дорівнює: 
 

 ).))1(2((2
))((),(),,,(

2 SPrn
SpSP

BBnn
BBnKrnLBBrnBB




  (3.31) 

 
В табл. 3.3 – 3.5 представлено залежності )(nK , ),,,(1 SP BBrnB  та 

),,,( SP BBrnB . 
 
Таблица 3.3 – Залежність кількості М-образів )(nK  для функції n -змінних 

n  1K  2K  3K  4K  K  
1 2 2 1 0 5 
2 3 3 2 2 10 
3 4 4 3 6 17 
4 5 5 4 12 26 
5 6 6 5 20 37 

 
Таблиця 3.4 – Обсяг інформації ),,,(1 SP BBrnB , отриманий при формуванні 

базових графічних М-образів 

r  
),,,(1 SP BBrnB  

2n  (Байт) 
),,,(1 SP BBrnB  

3n  (Байт) 
),,,(1 SP BBrnB  

4n  (Байт) 
),,,(1 SP BBrnB  

5n  (Байт) 
1 16 40 96 224 
2 64 320 1 536 7 168 
3 256 2 560 24 576 229 376 
4 1 024 20 480 393 216 7 340 032 
5 4 096 163 840 6 291 456 234 881 024 
6 16 384 1 310 720 100 663 296 7 516 192 768 
7 65 536 10 485 760 1 610 612 736 240 518 168 576 
8 262 144 83 886 080 25 769 803 776 7 696 581 394 432 
9 1 048 576 671 088 640 412 316 860 416 246 290 604 621 824 

10 4 194 304 5 368 709 120 6 597 069 766 656 7 881 299 347 898 370 
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Таблиця 3.5 – Обсяг пам’яті ),,,( SP BBrnB , необхідний для зберігання всіх 

графічних М-образів 

r  
),,,( SP BBrnB  

2n  (Байт) 
),,,( SP BBrnB  

3n  (Байт) 
),,,( SP BBrnB  

4n  (Байт) 
),,,( SP BBrnB  

5n  (Байт) 
1 44 144 432 1 216 
2 176 1 152 6 912 38 912 
3 704 9 216 110 592 1 245 184 
4 2 816 73 728 1 769 472 39 845 888 
5 11 264 589 824 28 311 552 1 275 068 416 
6 45 056 4 718 592 452 984 832 40 802 189 312 
7 180 224 37 748 736 7 247 757 312 1 305 670 057 984 
8 720 896 301 989 888 115 964 116 992 41 781 441 855 488 
9 2 883 584 2 415 919 104 1 855 425 871 872 1 337 006 139 375 620 

10 11 534 336 19 327 352 832 29 686 813 949 952 42 784 196 460 019 700 
 
На рис. 3.22 можна оцінити залежність об'єму інформації воксельного 

масиву даних масиву, отриманого при формуванні базових графічних М-образів 
функції трьох змінних ( 3n ), від кількості кроків рекурсії r .  
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Рисунок 3.22 – Графіки залежності параметрів моделі (2.6), аркуш 1: 
а – )(rI ;  б – ),( rnL , 3n  
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Рисунок 3.22, аркуш 2: 
в – ),( jj Xrx  , 1 jX ; г – ),,,(1 SP BBrnB , 3n , ByteBP 1 , ByteBS 1  

 
З них можна зробити висновок, що об'єм інформації 1B  починає різко 

зростати при 8r , а розмір вокселя x  зменшується при цьому не на багато. 
Таким чином можна вважати, що оптимальне поєднання якості воксельних 
графічних М-образів і витрат пам'яті досягається при 8r . При цьому 
обчислювальна складність алгоритму може бути оцінена як )2( rnO   або в 
загальному випадку як )2( NO . 

Теорема 3.1 Кількість М-образів четвертої групи, отриманих шляхом 
диференціювання, становить )1(  nn , де n  – розмірність області визначення 
функції. 

Доведення. Кожен М-образ четвертої групи характеризує кут, утворений 
проекцією вектора нормалі на кожну з координатних площин з відповідною віссю 
координат області визначення функції. Тобто, для кожної координатної площини 
з області визначення функції потрібно розглянути кути, що утворені проекцію 
вектора нормалі на площину з осями координат, що утворюють цю площину – це 
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завжди дає 2 М-образи плоского простору. Кількість координатних площин з 
області визначення функції в n -вимірному просторі дорівнює 

 
 2

)1(
2)!2(

)1()!2(
!2)!2(

!2 
 nn

n
nnn

n
nCn .  

 
Тоді загальна кількість М-образів четвертої групи становить 
 

 )1(2
)1(22)( 24  nnnnCnK n .  

 
Теорема доведена. 
Теорема 3.2 Обчислювальна складність рекурсивного алгоритму побудови 

дискретної воксельної моделі подання геометричного об’єкту становить  NO 2 . 
Доведення. Для n -вимірного простору на кожному кроці рекурсії 

отримуємо n2  нових вокселя, що підлягають розгляду. Якщо r  – загальна 
кількість кроків рекурсії, то кількість операцій для обчислення кожного нового 
вокселя, що отримано на кожному з )1( r  кроках рекурсії, становить k , а 
кількість операцій для обчислення кожного нового вокселя, що отримано на 
останньому кроці рекурсії, дорівнює l . Тоді загальна кількість операцій 
рекурсивного алгоритму формування дискретної воксельної моделі подання 
геометричного об’єкту у n -вимірному просторі буде дорівнювати 

 
   nr

n
nrnrrn llklklkrnR 22222,,, )1( 


   ,  

 
а обчислювальна складність рекурсивного алгоритму становить 

 
  NO 2 , rnN  .  

 
Теорема доведена. 
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3.7 Висновки до розділу 3 
 
 
Запропоновано моделювання форм багатовимірних геометричних об’єктів 

на основі воксельних структур графічних образів-моделей. Розроблено методи 
синтезу графічних образів-моделей на основі воксельних структур, що 
відображають локальні диференціальні геометричні характеристики тривимірного 
об’єкту, заданого аналітично за допомогою R-функцій, з узагальненням до n-
вимірного випадку. Проведено оцінку складності рекурсивного алгоритму при 
формуванні графічних М-образів багатовимірних геометричних об'єктів. 

Результатом послідовних перетворень воксельних масивів, що зберігають 
М-образи, є образна модель функції, що дозволяє досліджувати просторовий 
градієнт в кожній точці з використанням методів, що представлені в розділі 4. 
При цьому стає доступна автоматизація процесу виявлення на області визначення 
просторової функції концентраторів різного знака. 

Особливий інтерес до М-образів породжує той факт, що запропонований 
математичний апарат дозволяє розширити до багатовимірної планки не тільки 
розмірність досліджуваного аналітичного виразу, а й порядок його 
диференціювання. Все це дозволяє направити подальший розвиток системи на 
автоматизацію процесу аналізу геометричних характеристик багатовимірних 
об'єктів, використовуючи графічні перетворення М-образів. На даному етапі 
система РАНОК дозволяє проводити візуальний аналіз форми досліджуваного 
об’єкта, заснований на зоровому сприйнятті та оцінці, з використанням 
монохромної або кольорової палітри, ефекту прозорості і осьових перетинів. 

Основні наукові та практичні результати даного розділу опубліковано в 
роботах [70–72, 116, 121, 152]. 
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РОЗДІЛ 4 

МЕТОДИ АНАЛІЗУ ФОРМ ГЕОМЕТРИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ НА 
ОСНОВІ ВОКСЕЛЬНИХ СТРУКТУР ГРАФІЧНИХ ОБРАЗІВ-МОДЕЛЕЙ 

 
 
 
4.1 Методи просторового руху по градієнту у тривимірному просторі на 

основі воксельних структур графічних образів-моделей 
 
 
Переважна кількість задач оптимізації, що представляють практичний 

інтерес, є багатовимірними: в них цільова функція залежить від декількох 
аргументів, причому іноді їх кількість може бути досить велика. 

Математична постановка таких задач аналогічна їх постановці в 
одновимірному випадку: шукається найменше (найбільше) значення цільової 
функції (концентратора), заданої на деякій множині можливих значень її 
аргументів. 

Як і в одновимірному випадку, характер та можливі методи вирішення 
задачі істотно залежать від тієї інформації про цільову функцію, яка доступна нам 
в процесі її дослідження. В одних випадках цільова функція задається формулою 
аналітично, будучи при цьому диференційованою функцією. Тоді можна 
обчислити її частинні похідні, отримати явний вираз для градієнта, що визначає в 
кожній точці напрямки зростання та спадання функції, і використовувати цю 
інформацію для вирішення завдачі. В інших випадках ніякої формули для 
цільової функції немає, а є лише можливість отримати її значення в будь-якій 
точці розглянутої області (за допомогою розрахунків, в результаті експерименту і 
т.п.). У таких задачах в процесі їх вирішення ми фактично можемо знайти 
значення цільової функції лише в кінцевому наборі точок і з цієї інформації 
потрібно приблизно встановити її найменше (найбільше) значення для всієї 
області. Багатовимірні задачі зазвичай є більш складними і трудомісткими, ніж 
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одномірні, причому труднощі, що пов’язані з їх вирішенням, зростають при 
збільшенні розмірності. 

Розвиток графічних підходів в наукових дослідженнях призвел до активного 
використання образної інформації при розв’язанні задач лінійного програмування. 
Особливо активно впроваджуються в цей процес графічні образи комп'ютерної 
графіки. Розкладання функції аналітичного виду на спеціальні графічні образи-
моделі (М-образи), достатні для вирішення диференціальних завдань, дозволило 
розвинути їх застосування на вирішення досить складних нелінійних цільових 
функцій. 

У роботі [105] вказувалася можливість розвитку принципів М-образного 
аналізу складної аналітичної функції двох змінних на багатовимірний простір. 
Перехід на воксельну структуру подання М-образної інформації дозволив 
підвищити простір досліджуваної функції до четвертого виміру, що призвело до 
розширення класу задач, пов'язаних з багатовимірними постановками [73–74]. 
Вирішується завдання визначення просторового руху по градієнту на основі 
воксельних структур М-образів [118–119]. Аналіз на воксельних структурах стає 
основою в розвитку системи аналітичного проектування РАНОК [55, 121]. 

Перехід до подання М-образів для багатовимірних функцій передбачає 
застосування двох основних прийомів організації графічних даних: 

– базові М-образи зберігають розмірність плоского простору незалежно від 
розмірності функції; 

– базові М-образи мають розмірність nR  для функції n -змінних простору 
1nR . 

Послідовне формування М-образів плоского простору має один недолік – 
кожне збільшення розмірності функції вимагає збільшення кількості М-образів, 
що використовуються в задачі руху по градієнту, як мінімум в три рази (поверхня 
– два М-образу, тіло – шість М-образів). Це ускладнює використання даного 
принципу для вирішення такої задачі в багатовимірному просторі. На рис. 4.1 
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зображено М-образ yxCxy  /  для функції модуля сфери в трьох осьових 
перетинах. 

На зображенні видно, що інформаційним перетином для визначення 
напрямку руху градієнта є перетин площиною XOY , а решта не несуть необхідної 
інформації. Для плоского випадку, розглянутого в роботі [14], потрібно 
використовувати два М-образи yxCxy  / , xyC yx  /  для вирішення задачі 
автоматичного визначення градієнтного руху (рис. 4.2). 

 

 
а     б     в 

Рисунок 4.1 – Три осьових перетину плоского М-образу yxCxy  /  функції 
модуля сфери: а – XOY; б – YOZ; в – ZOX 

 

 
Рисунок 4.2 – Два М-образи yxCxy  /  та xyC yx  /  відповідно 
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Для визначення руху по градієнту в просторі 3R  потрібно не три М-образи 

(за аналогією з простором 2R ), а шість. В даному випадку розглядається перетин 
трьох ортогональних просторів 2R , кожен з яких вимагає застосування двох М-
образів плоского простору для однозначного визначення напрямку проекцій 
вектора нормалі на площинах системи координат XYZ . При цьому кожна з 
проекцій xyn , zyn , zxn  вектора нормалі n  задають напрямок відповідних 
проекційних площин z , x , y , що проходять відповідно через осі і OZ , OX  і 
OY  (рис. 4.3). В даному випадку інтерес представляють не площини z , x , y  
в цілому, а їх напівплощини, що обмежені вісями з напрямком в бік векторів xyn , 

zyn , zxn . 
 

 
Рисунок 4.3 – Положення проекційних площин z , x , y  

 
Перетин цих трьох напівплощин визначає потрібний напрямок руху вздовж 

вектора нормалі n . У разі наближення шуканого напрямку до однієї з вісей 
координат – пара з розглянутих напівплощин буде прагнути до збігу (наприклад, 
на рис. 4.3 напівплощина x  має гострий кут із напівплощиною z ). Тоді третя 
напівплощина визначить напрямок руху по градієнту за принципом двовимірного 
випадку. 

Розглянемо індексне подання алгоритму визначення градієнтного руху в 
просторі 3R . За аналогією з плоским випадком в роботах [14] представимо 

x  y  

z  

xyn  

zyn  zxn  
n  y  

x  z  
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індексний куб ),,( kji  розмірністю 333   (рис. 4.4). Завдання полягає у 
визначенні зсуву воксельної одиниці в одному з 24-х сусідніх напрямків. 

 

 
Рисунок 4.4 – Приклад перетину x  напівплощини в індексному кубі  
 
Помістимо систему координат XYZ  в центр індексного куба. Застосовуючи 

отримані на рис. 4.3 плоскі напрямки напівплощин виділимо три випадки 
перетину напівплощиною індексного куба і дамо 5-ти елементам перетину 
одиницю (центральний елемент не розглядається). Решта 19 елементів 
(включаючи центральний елемент) обнуляються. На рис. 4.4 показаний індексний 
куб з перетином напівплощиною x  для прикладу на рис. 4.3. Для наочності 
система координат ZOY  винесена на лицьову частину куба, хоча справжнє її 
положення в його центрі і початок збігається з системою IJK . У центрі системи 
IJK  координата ),,( kji  і рух по осях здійснюється в позитивному і негативному 
напрямках (наприклад, ),,1( kji   і ),,1( kji   вздовж осі I ). На рис. 4.5 зображено 
горизонтальний переріз індексного куба в його центрі, тобто в площині XOY . 

 

 
Рисунок 4.5 – Таблиця переміщення пікселя 

z  

y  
zyn
 

k  

j  
i  

1j,1i   1j,i   1j,1i   

j,1i  j,i  j,1i  

1j,1i   1j,i   1j,1i   
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Формальний принцип опису алгоритму передбачає три етапи: 
Етап 1 Визначення трьох напрямків градиентного руху на двовимірних 

індексних масивах для площин XOY , YOZ  і XOZ . 
Етап 2 Визначення перетинів напівплощин x , y , z  на індексних 

кубах. 
Етап 3 Перетин елементів індексних кубів з виділенням напрямку зсуву. 
На першому етапі використовуємо алгоритм, представлений в роботах 

[73–74]. Присвоївши змінним x  і y  відповідні значення в обраній точці з 
поточними координатами )j,i(  для образів xyC  і yxC  (рис. 4.2) (координатні 
індекси пропонується розташовувати зверху) ijxyijyx Cy,Cx  , отримаємо такий 
вираз: 
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де grxyC  – отриманий елемент індексного куба як напрям переміщення системи 
координат в площині IJ  ( XOY ). 

Аналогічно визначаємо напрямок зсуву в площинах IK  ( XOZ ) та JK  
(YOZ ) як елементи куба grxzC  і gryzC : 
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Отримавши три напрямки по всім проекціям простору XOY  визначимо три 

напівплощини перетину індексного куба (рис. 4.4). Збільшимо простір для 
кожного з елементів grC , додаючи відсутній індекс за наступним алгоритмом: 

Крок 1 Припустимо, що grC  має індекси: )1,1(  ji , тоді січною 
площиною z  буде набір елементів, що включає всі комбінації )1,,1(  kkkk  
для отриманого індексу )1,1(  ji . 
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Крок 2 Додамо до отриманого трьохелементного вектору 

      1,1,1;,1,1;1,1,1  kjikjikji  два додаткові елементи, 
наростивши відсутній простір k  для центральної точки індексного куба  kji ,, . В 
результаті отримуємо такі додаткові елементи вектора     1,,;1,,  kjikji . При 
цьому сама центральна точка  kji ,,  виключається з розгляду, оскільки є 
вихідною для руху градієнта. 

Крок 3 Розглядаємо інші два grC  і аналогічно додаємо відсутні п'ять 
елементів простору з індексами i  та j . 

Перетин трьох п’ятиелементних векторів дає єдиний шуканий елемент 
),,( kji  руху по градієнту в просторі воксельного масиву. 
У просторі 4R  розміщується чотири простори 3R , що містять в свою чергу 

три простори 2R . Таким чином, кількість М-образів плоского простору, 
необхідних для вирішення задачі руху по градієнту, зростає до 24-х. 

У загальному випадку, кількість таких М-образів для вирішення задачі руху 
по градієнту в просторі nR  визначається за формулою 

 
  n

io iK
2

,  
 

де oK  – кількість М-образів плоского простору, n  – розмірність простору. 
 
 
4.1.1 Метод просторового руху по градієнту на основі шести М-образів 

плоского простору 
 
 
Розглянемо метод просторового руху по градієнту у просторі 3R , що 

використовує шість графічних М-образів четвертої групи yxCxy  / , 
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zxCxz  / , xyC yx  / , zyC yz  / , xzCzx  / , yzCzy  / , отриманих 

шляхом диференціювання (3.15 – 3.20) [119]. 
На рис. 4.6 представлені шість диференціальних М-образів плоского 

простору функції модуля сфери (3.3) у перетині координатними площинами 
XOZ , YOZ , ZOX . 

 

 
а    б    в 

 
г    д    є 

Рисунок 4.6 – Графічні М-образи плоского простору четвертої групи для функції 
модуля сфери у перетині координатними площинами: 

а – xyC  у перетині XOY;     б – yxC  у перетині XOY;     в – zxC  у перетині ZOX; 
г – xzC  у перетині ZOX;     д – yzC  у перетині YOZ;     є – zyC  у перетині YOZ 
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Напрямок руху градієнта у просторі 3R  уздовж кожної з координатних осей 

характеризується двома відповідними М-образами плоского простору  xzxyx CCC , ,  yzyxy CCC ,  і  zyzxz CCC ,  у вигляді: 
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Отже, рух градієнта у просторі 3R  для будь-якого елемента тривимірного 

воксельного масиву з індексом ijk  можна подати як перетин трьох ортогональних 
площин ),( xzxyijkx CCC , ),( yzyxijky CCC , ),( zyzxijkz CCC  (рис. 4.7). 

 

 
а    б    в 

Рисунок 4.7 – Приклади зміщення трьох ортогональних площин при русі 
градієнта в просторі 3R  уздовж кожної з координатних осей: 

а – ),( xzxyijkx CCC ; б – ),( yzyxijky CCC ; в – ),( zyzxijkz CCC  
 
В результаті маємо елемент просторового воксельного масиву, який 

визначається на перетині трьох плоских масивів та визначає напрямок руху по 
градієнту (рис. 4.8): 
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 ),(),(),( zyzxijkzyzyxijkyxzxyijkxres CCCCCCCCCC  . (4.7) 

 

 
Рисунок 4.8 – Визначення напрямку руху градієнта resC  шляхом перетину трьох 

ортогональних площин ),( xzxyijkx CCC , ),( yzyxijky CCC , ),( zyzxijkz CCC  
 
Рух по градієнту припиняється при визначенні зустрічного руху. 
 
 
4.1.2 Метод просторового руху по градієнту на основі трьох М-образів 
 
Розглянемо метод просторового руху по градієнту у просторі 3R , що 

використовує проекцію чотиривимірного вектора нормалі ),,,( tzyx nnnnn  у 
тривимірному просторі XYZ  [119]: 

 
 ),,(

),,(),,(
zyx
zyxzyxxyz nnnn

nnnnnnnn 


  . (4.8) 

 
Для визначення градієнтного руху достатньо всього лише три образи X

xyzC , 
Y
xyzC  і Z

xyzC , що характеризують відхилення трикомпонентного вектора нормалі 
),,( zyxxyz nnnn  від базисних векторів X , Y , Z  у вигляді: 
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 ),cos( XnC xyzX

xyz
 , ),cos( YnC xyzY

xyz
 , ),cos( ZnC xyzZ

xyz
 . (4.9) 

 
Напрямок руху градієнта  Xx xyzCC ,  Yy xyzCC  і  Zz xyzCC  у просторі 3R  

уздовж кожної з координатних осей буде визначатися як: 
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(4.10) 
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(4.12) 

 
У результаті напрямок руху градієнта в будь-якій точці з індексом ijk  

визначається як перетин трьох ортогональних площин: 
 

 )()()( ZijkzYijkyXijkxres xyzxyzxyz CCCCCCC  . (4.13) 
 
Рух по градієнту припиняється при визначенні зустрічного руху. 
Приклади просторового руху по градієнту та концентраторів представлені 

на рис. 4.9 – 4.10. 
Такий рух у напрямку градієнта в тілі досліджуваної функції дозволяє 

виявити позитивні і негативні концентратори, тобто «вузлові» точки найбільш 
активного стану функції, що представляють особливий інтерес в дослідженнях 
функцій.  

Очевидно, що при такому підході страждає точність одержуваного 
результату, оскільки маємо справу з целочисленной арифметикою, але 
оперативність локалізації візуально малих областей просторового положення 
характеристик об'єкта, що цікавлять нас, дозволяє комп'ютеризувати аналіз. При 
цьому стає доступна автоматизація процесу виявлення на області визначення 
просторової функції концентраторів різного знака. Все це дозволяє направити 
подальший розвиток системи на автоматизацію процесу аналізу геометричних 
характеристик багатовимірного об'єкта, використовуючи графічні перетворення 
М-образів. 
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Запропонований математичний апарат із застосуванням М-образного 

аналізу дозволяє ставити і вирішувати різні постановки завдань, що виникають в 
математичному моделюванні для різних областей науки. Він характерний своєю 
універсальністю в застосуваннях і забезпечує збіжність точності результату в 
залежності від заданої глибини рекурсивного розбиття досліджуваної області 
визначення функції та палітри образу. 

 

 

 
а      б 

Рисунок 4.9 – Приклади руху градієнта та концентраторів, аркуш 1: 
а – рух по градієнту на основі шести М-образів; б – рух по градієнту на основі 

трьох М-образів 
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 в      г 
 

Рисунок 4.9, аркуш 2: 
в – концентратори, отримані на основі шести М-образів; 
г – концентратори, отримані на основі трьох М-образів 

 

   а      б 
 

Рисунок 4.10 – Приклади руху градієнта та концентраторів, аркуш 1: 
а – загальна форма об’єкта; б – рух градієнта від осі OY  
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   в      г 

   
д      є 

Рисунок 4.10, аркуш 2: 
в – рух градієнта від осі OZ ; г – рух градієнта від площини YOZ ; 
д – концентратори; є – визначення точок нульової поверхні сфери 

 
 
4.2 Математичний апарат автоматизованого розв’язання 

оптимізаційних задач математичного програмування на основі воксельних 
структур графічних образів-моделей 

 
 
Задачі математичного програмування базуються на оптимізаційних 

постановках, які формують групу методів математичної оптимізації. Незважаючи 
на велику кількість аналітичних підходів до оптимізаційних рішень, що базуються 
на складних алгебраїчних формулюваннях рішення систем рівнянь, виявилося, що 



 129 
симплексний і градієнтний методи найчастіше застосовуються у вирішенні 
завдань такого класу. Простота розуміння алгоритму визначила їх найбільшу 
потребу в інженерному середовищі. Така тенденція свідчить про актуальність 
розвитку подібних алгоритмів, найбільш придатних до автоматизації процесу 
оптимізації на основі коректної аналітичної постановки завачі. У роботі 
розглядається один з методів аналітичного моделювання оптимізаційної задачі із 
застосуванням математичного апарату R-функцій для її автоматизованого 
рішення в системі РАНОК [119]. 

Система аналітичного проектування РАНОК-МП передбачає можливість 
моделювання алгебри різноманіть для просторів 2E  і 3E  з застосуванням  
R -операцій теорії В. Л. Рвачёва [89–92, 116]. Система базується на воксельного 
поданні моделі графічних даних, що дозволяє моделювати об'єм із заданою 
щільністю при необмеженої складності аналітичного опису. Відмінною 
особливістю системи РАНОК – МП (Рекурсивний Аналіз На Образних 
Компонентах – Математичне Програмування) є формування і застосування 
внутрішнього представлення графічних даних. Воно базується на синтезі 
спеціальних графічних образів досліджуваного аналітичного об'єкта або процесу 
(образів-моделей), які є інформаційною основою не тільки для рендеринга 
ілюстративної моделі на пристроях виводу для візуальної оцінки, але і 
диференціального аналізу, що дозволяє вирішувати градієнтні завдання при 
оптимізації сформульованого процесу [105]. У роботі розглядається один із 
способів вирішення задач математичного програмування (МП) із застосуванням 
R -операцій і можливостей системи РАНОК – МП [36–37, 117]. 

 
 
4.2.1 Формулювання задачі математичного програмування із 

застосуванням апарату R-функцій 
 
 
Логічні R -операції В. Л. Рвачёва [89–92] 
 

220 yxyxR  , 220 yxyxR  , 
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де yx,  – предикатні функції, останнім часом активно використовуються в 
процесах моделювання складних геометричних різноманіть в різних розмірностях 
декартового простору. 

При цьому формуються позитивні і негативні області, а також нульова 
границя, що характеризує зорове сприйняття геометричних характеристик 
формованого об'єкта. 

Математичне програмування розглядає методи розв’язання задач про 
знаходження екстремумів функцій на множинах скінченновимірного векторного 
простору, що визначається лінійними і нелінійними обмеженнями (рівностями та 
нерівностями). Таким чином, постановка завдання зводиться до організації такого 
простору, де визначається область допустимих розв’язків зі значеннями цільової 
функції усередині (область допустимих планів), а інша область не повинна 
суперечити розв’язку поставленої оптимізаційної задачі градієнтним методом. 

У загальному випадку розглянемо систему обмежень як множину 
предикативних функцій nwww ,...,, 21  для деякого простору nR . Область 
допустимих розв’язків w  можна представити як перетин предикативних функцій: 

 
 ....211 ni

n
i

wwwww    (4.14) 
 
При цьому границя області w  приймає нульове значення, зовнішня зона 

простору nR  області w  стає негативною, а у внутрішній області присутній деякий 
параболічний закон поширення позитивних значень з екстремальної точкою в 
центрі утвореною межами фігури. Наявні позитивні значення всередині області w  
створюють проблему застосування даного підходу в дослідженні заданої цільової 
функції F , що описана в тому ж просторі nR . Для розміщення цільової функції 
F  в область w  необхідно заздалегідь обнулити додатні значення всередині 
області w . 
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Для цього пропонується використати головну властивість теорії R -функції 

– збереження нульової границі в ході логічних операцій над предикатами. 
Віднімемо з отриманої функціональної залежності її значення по модулю w : 

 
 .0 www   (4.15) 

 
При цьому внутрішня область значень w  стає занульованою, а зовнішня 

область набуває більше вираженого спадання від’ємних значень. Об’єднання 
простору цільової функції F  з простором області обмежень 0w  дозволяє 
отримати загальний простір функції 0wFFw  , де значення цільової функції 
збережеться на області обмежень w , а на її границі утворюється злам функції, що 
дозволяє визначати екстремальні точки, що потрапляють на межу області w . 
Остаточний вигляд функції wF  можна записати як: 

 
 ),1(0 FwFFw   (4.16) 

 
де F  – цільова функція, 0w  – занульована область допустимих планів. 

Знак   визначається пошуком максимуму або мінімуму функції wF  
відповідно. 

Розглянемо питання про диференціювання зламів функції wF  і можливих 
розривів. Вирішити цю проблему дозволяє принцип отримання диференціальних 
образів-моделей в системі РАНОК – МП. Він заснований на рекурсивном 
дихотомічному розбитті області визначення функції і завжди розглядає «околицю 
зламу» з постійним наближенням. Похибка розв'язку при цьому залежить від 
заданої глибини рекурсії. Принцип роботи системи тим самим стає ближче до 
реального світу, відходячи від абстракцій. Виходячи з того, що в природі не існує 
ідеальної форми кута, на певному рівні уточнення спостерігається гладкий 
перехід. Цей принцип дозволяє із заданою ступенем точності обробляти 
«аналітичний кут». Таким же чином контролюється розрив поверхні. 
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4.2.2 Програмна реалізація задачі математичного програмування в 

системі РАНОК-МП 
 
 
Система аналітичного проектування РАНОК – МП оснащена компілятором 

проблемно-орієнтованої формульної мови FORTU, що застосовується в системі 
вирішення завдань математичної фізики FORTU – 2 [15, 17]. Специфіка 
програмної реалізації компілятора дозволяє вхідну інформацію розділити на два 
інформаційних потоку. У першому редакційному вікні системи РАНОК – МП 
описано формулювання системи обмежень w  прикладної задачі математичного 
програмування. Друге вікно містить формулювання цільової функції F  
(рис. 4.11). Така організація вхідних даних зручна, оскільки дозволяє досліднику 
структурувати свою роботу, зосереджуючись на тому чи іншому аспекті. Решта 
операції із застосуванням 0w  і wF  відпрацьовуються автоматично самою 
системою. Таким чином, досліднику стає неважлив сам принцип обробки його 
інформації, що полегшує освоєння системи РАНОК – МП. 

 

 
Рисунок 4.11 – Двовіконну система введення опису оптимізаційної задачі 

 
В процесі формульного перекладу опису задачі в комп'ютерне подання 

система РАНОК – МП рекурсивно відображає область визначення функцій цілі F  
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і обмежень w  на множину визначення цих функцій FDom  і wDom  [76] 
відповідно. В результаті формуються два тривимірних воксельних масиву. 
Значенням вокселя є нормовані по палітрі три значення компоненти вектора 
нормалі FNIm  і wNIm  для відповідних елементів розглянутих множин 
визначення FDom  і wDom . Отримані воксельні графічні образи відображають 
відповідно певну диференціальну властивість функцій F  і w , будучи образами-
моделями (М–образами) цих функцій. М-образи належать до класу когнітивних 
графічних образів [24, 120] і є основою не тільки побудови реалістичного 
ілюстративного способу функцій при вирішенні градієнтних задач для цих 
функцій [118]. 

Оскільки етап побудови воксельних масивів займає пристойний час 
розрахунку комп'ютера, в системі РАНОК – МП передбачена файлова організація 
масивів безпосередньо на диску. Це дозволяє розбити роботу з системою на два 
етапи: побудова когнітивного графічного подання задачі математичного 
програмування і її розв'язок. На етапі розв'язку відкривається збережений на 
диску комп'ютера файл з розширенням 3dm0 і запускається градиентная обробка 
воксельного масиву wFNIm  на максимум або мінімум в залежності від цільової 
постановки (рис. 4.12). Воксельного масив wNIm  служить основою для 
візуалізації багатогранника допустимих рішень, куди буде поміщена точка 
глобального екстремуму. 

 

 
Рисунок 4.12 – Вікно завдання параметрів побудови градієнта 
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Зображення результатів рішення задачі починається з завдання параметрів 

візуалізації. Зображення результатів рішення задачі починається з завдання 
параметрів візуалізації. При цьому необхідно вибрати просторове положення 
воксельного масиву wIm , що обертається за допомогою миші або заданих 
кутових значень повороту навколо осей в спеціальній графічній області вікна 
«Параметри візуалізації 3D масиву даних» (рис. 4.13). 

 

 
Рисунок 4.13 – Фрагмент вікна параметрів візуалізації розв'язку 

 
На рис. 4.13 видно загальну картину можливостей візуалізації результатів 

системи. Розглянемо основні параметри, рекомендовані для коректного 
зображення розв'язку задачі математичного програмування. Для візуальної 
орієнтації отриманої точки глобального екстремуму слід помістити її у прозору 



 135 
границю області допустимих рішень функції w . В результаті отримаємо наочну 
прозору фігуру, яка містить границі допустимого розв'язку з оптимальним 
варіантом розв'язку всередині або на границі. 

Розглянемо ряд задач математичного програмування з літературного 
джерела [63]. 

 
 
4.2.3 Ілюстрація прикладів розв'язку задач математичного 

програмування в системі РАНОК-МП 
 
 
Розглянемо застосування запропонованого способу на наочних прикладах 

математичного програмування. Математична постановка може виглядати так: 
Задача 4.1 Знайти глобальні екстремуми функції 
 

 22 )3()2(  yxz , (4.17) 
 

на множині розв’язків системи 
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Розв'язання. Побудуємо багатокутник допустимих планів і кілька ліній 

рівня (рис. 4.14 а). Лінії рівня cz   представляють собою окружності з центром в 
точці )3;2(A  і радіусом cr  . З рисунку видно, що 0min z  досягається в точці 

)3;2(A , а 58max z  – в точці )0;9(B . 
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Розв'язок в системі РАНОК – МП. Наведемо постановку задачі, 

використовуючи R-операції В.Л. Рвачёва і запропоновану формулу (4.16) на 
спеціальній мові системи: 

// Функція обмежень: 
ARGUMENT x,y,z; 
VARIABLE w1=-(x+2*y-12), w2=-(x+y-9), w3=x, w4=y; 
VARIABLE w=w1&w2&w3&w4; 
RETURN w; 
// Цільова функція: 
ARGUMENT x,y,z; 
VARIABLE F=(x-2)*(x-2)+(y-3)*(y-3); 
RETURN F; 

 

 
а 

  
б      в 
Рисунок 4.14 – Розв'язок задачі 4.1: 

а – графічне подання задачі; б – глобальний максимум в системі РАНОК; 
в – глобальний мінімум в системі РАНОК 
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Результат визначення просторового положення глобальних максимумів і 

мінімумів даної задачі представлений на рис. 4.14 б, в. Координати точок A  і B  в 
системі РАНОК – МП визначені при кількості кроків рекурсії 9, тому точність їх 
виражається похибкою до сотих – 25)3.00878906 5625;A(1.985351 , 

25)0.01269531 0625;В(8.961914 . 
Задача 4.2 Знайти глобальні екстремуми функції 
 

 22 yxF  , (4.19) 
 

на множині системи обмежень 
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Розв'язання. Множина допустимих розв'язків обмежена замкненою 

жирною лінією (рис. 4.15 а). Очевидно, що найменше значення функція z  досягає 
в точці B , а найбільше – в точці K . Точка B  належить прямій yx  8  та 
окружності 9)3()5( 22  yx . Розв'язуючи систему, визначаємо 

)1213.5;8786.2(B . Точка K  належить лінії центрів 1OO  з рівнянням xy 5/3  і 
окружності 36)3()5( 22  yx . Визначаємо )0869.6;1449.10(K . 

Отже, 97,139341270;51,345,01243 maxmin  zz . 
Розв'язок в системі РАНОК – МП. Результуючі значення точок: 

) 139.9670 6.0789;;10.1495(K  і )6358.34;1267.5;8525.2(B  (рис. 4.15 а, б). Збіжність 
результату забезпечується уточненням графічних образів-моделей, що 
використовуються в системі РАНОК. 
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а 

 
б      в 
Рисунок 4.15 – Розв'язок задачі 4.2: 

а – графічне подання задачі; б – максимум Fw в системі РАНОК; 
в – мінімум Fw в системі РАНОК 

 
Задача 4.3 Колгосп має можливість придбати не більше 19 тритонних і не 

більше 17 п'ятитонних автомашин. Відпускна ціна тритонної вантажівки 4000 
руб., п'ятитонної – 5000 руб. Колгосп може виділити для придбання автомашин 
141 тисяч рублів. Скільки потрібно придбати автомашин, щоб їх сумарна 
вантажопідйомність була максимальною? 

Задача полягає в максимізації цільової функції 
 

 max53  yxF , (4.21) 
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Розв'язання задачі симплекс методом призвело до результуючої точки з 

координатами )127;17;14( , тобто щоб досягти максимального значення 
вантажопідйомності 127 тонн, необхідно придбати 14 тритонних і 17 п'ятитонних 
вантажівок. 

Результат роботи системи РАНОК – МП зображений на рис. 4.16, де на 
області допустимих рішень вказана шукана точка з координатами (13.9775390625, 
16.9873046875, 126.869140625) на 9-ти ітераціях рекурсії. 

 

 
Рисунок 4.16 – Розв'язок задачі 4.3 

 
Задача 4.4 (Транспортна задача) Щодня в місто постачається одним видом 

транспорту 12 тонн картоплі з трьох колгоспів: з першого колгоспу за ціною 4 
рубля за тонну, з другого – за ціною 3 рубля за тонну, з третього – за ціною 1 
рубль за тонну. Щоб поставка картоплі в місто була проведена своєчасно, 
необхідно на навантаження необхідних 12 тонн затратити не більше 40 хвилин. 
Відомо, що в першому колгоспі рівень механізації дозволяє завантаження 1 тонни 
здійснювати за одну хвилину, у другому – за 4 хвилини, в третьому – за 3 
хвилини. Виробничі потужності цих колгоспів наступні: перший колгосп повинен 
щодня виділяти для поставки в місто не більше 10 тонн, другий – не більше 8 
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тонн, третій – не більше 6 тонн. Як розподілити замовлення на поставку 12 тонн 
між колгоспами, щоб загальна вартість привозимої в місто картоплі була 
мінімальною? 

Розв'язання. Мінімізувати цільову функцію 
 

 321 34 xxxF  , (4.23) 
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Рисунок 4.17 – Розв'язок задачі 4.4. Транспортна задача: 
а – графічний розв'язок задачі; б – мінімум Fw в системі РАНОК; 
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Розв'язок зображено графічно на рис. 4.17 а. Він знаходиться в площині 

допустимих розв'язків, що обмежено багатокутником 654321 PPPPPP  в точці 
)6;3

15;3
2(4 P , 3

224)( 4 PF . 
Для опису задачі в системі РАНОК рівняння 12321  xxx  можна 

представити двома предикатами 12321  xxx  і 12321  xxx . На 
рис. 4.17 б демонструється результат роботи системи при 8-ми кратному 
рекурсивном зануренні. При цьому шукана точка глобального мінімуму має 
координати 5.933203)5.157421;(0.828515; , а 24.71953F . Похибка розв'язку 
порядку 110  виходить в результаті застосування в даному випадку щодо малого 
рекурсивного занурення. При збільшенні глибини рекурсивного занурення можна 
спостерігати збіжність з аналітичним розв'язком. 

 
 
4.3 Когнітивність М-образів в системі РАНОК 
 
 
Поняття М-образ (або образ-модель) в комп'ютерній графіці з'явилося 

порівняно недавно і визначається як образ, що відображає деяку властивість 
даного об'єкта [104]. основу досліджень лягли образи диференціальних 
характеристик складних аналітичних функцій. М-образи дозволили не тільки 
підвищити наочність геометричних характеристик в процесі дослідження, а й 
автоматизувати основні завдання математичного аналізу: визначення напряму 
градієнтного спуску, визначення екстремальних точок [105]. Отримали розвиток 
різні методи побудови М-образів, базуючись на рекурсивних і фрактальних 
принципах сканування області визначення функції [114; 115]. Перехід до 
воксельного поданням графічних даних образів-моделей дозволив проводити 
геометричний аналіз просторових функцій до 4-ої розмірності. На основі 
воксельного підходу реалізована і має подальший розвиток система аналітичного 
проектування РАНОК (Рекурсивний Аналіз на Образних Компонентах), що 
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дозволяє вирішувати диференціальні задачі математичного аналізу в четвертому 
вимірі [73–74]. Особливий інтерес до М-образам породжує той факт, що даний 
підхід дозволяє розширити до багатовимірної планки не тільки розмірність 
досліджуваного аналітичного виразу, а й порядок його диференціювання. Виникає 
закономірне питання: розвиток якого напряму в комп'ютерній графіці має 
відношення до побудови та використання образів-моделей? Завдання полягає у 
визначенні сфери застосування М-образів в комп'ютерній графіці. Потрібно 
класифікувати М-образ в загальному складі комп'ютерних зображень. Показати 
когнітивність розглянутого підходу на фоні сформульованих задач, що 
вирішуються за допомогою когнітивної комп'ютерної графіки. 

Постановку задачі і сам підхід можна віднести до дослідницької діяльності 
в галузі математичного аналізу функцій. У комп'ютерній графіці існує напрямок 
наукової візуалізації. Так, в наукових дослідженнях, в тому числі і в 
фундаментальних, на початковому етапі широко розвивається ілюстративний 
акцент, який базується на наочності відображуваного об'єкта. Поява когнітивних 
принципів в комп'ютерній графіці дозволяє формувати зовсім новий напрямок її 
застосування в дослідницькому процесі. Розвиток підходів все більш зміщується в 
бік використання тих можливостей комп'ютерної графіки, які дозволяють 
активізувати "... властиву людині здатність мислити складними просторовими 
образами" [80]. У зв'язку з чим починають чітко розрізняти дві функції ІКГ: 
ілюстративну і когнітивну [24]. 

У своїй основі система РАНОК [70–71] відпрацьовує обидві функції ІКГ, 
базуючись на спеціальному графічному ядрі як сукупності М-образів. На рис. 4.18 
демонструється загальна функціональна схема системи РАНОК. 

На схемі видно, що організована на базі М-образів графічна основа дозволяє 
реалізовувати систему РАНОК з комбінацією використовуваних напрямків 
комп'ютерної графіки: ілюстративної і когнітивної. Ілюстративний блок 
(рис. 4.19) не повинен викликати сумнівів у своїй приналежності, оскільки 
відпрацьовує зображення традиційного реалістичного виду, використовуючи 
елементи прозорості просторових позитивних і негативних областей 
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досліджуваної просторової функції, що доступні для візуального сприйняття 
користувачем подібно до багатьох систем воксельної візуалізації [154, 159]. 

 

 
Рисунок 4.18 – Функціональна схема системи РАНОК 

 

 
Рисунок 4.19 – Синтез моделі аналітичного опису в системі РАНОК 
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По суті це візуальний аналіз в блоці синтезу системи РАНОК. Якщо в 

багатьох системах візуалізації подібна процедура є основним аналізом деякого 
результату моделювання, то аналіз в системі РАНОК передбачає більш складну 
процедурну структуру, де ілюстративній задачі комп'ютерної графіки відводиться 
місце в обох блоках: синтезу та аналізу. 

Розглянемо когнітивні передумови блоку аналізу системи, який 
ілюстрований на рис 4.20. На схемі видно, що М–образи в системі РАНОК є 
внутрішнім графічним поданням, що дає можливість виходити на ілюстративні 
задачі (генерувати зображення досліджуваного об'єкта) і когнітивні, які 
породжують нові знання про досліджуваний об'єкт, які важко формалізуються 
існуючими методами. Зауважимо відразу, що М-образи представляють графічну 
інформацію не про саму моделі, а про процес її диференціювання. Процес 
диференціювання часто відноситься до досить складних і важко формалізованих 
процесів. Особливо коли досліджувана функція багатовимірна або має відсутність 
гладкості і розриви. Система РАНОК базується на рекурсивном принципі поділу 
області визначення функції, що дозволяє уникнути цих складнощів, нехтуючи 
поняттями «переривчастість» і «кут». До нових знань, одержуваних з 
використанням М-образів, можна віднести вирішення градієнтних задач, 
визначення концентраторів, а також нуль-поверхні. Причому, перераховані задачі 
легко формалізуються із застосуванням внутрішньої графічної інформації ядра 
базових графічних представлень (рис. 4.18). 

Д. А. Поспєлов сформулював три основних завдання когнітивної 
комп'ютерної графіки [24]: 

– створення таких моделей подання знань, в яких була б можливість 
одноманітними засобами подавати як об'єкти, характерні для логічного мислення, 
так і образи-картини, з якими оперує образне мислення; 

– візуалізація тих людських знань, для яких поки неможливо підібрати 
текстові описи; 
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– пошук шляхів переходу від спостережуваних образів-картин до 

формулювання деякої гіпотези про ті механізми і процеси, які приховані за 
динамікою спостережуваних картин. 

Розглядаючи ці завдання стосовно М-образів можна відзначити присутність 
всіх трьох напрямків: 

– М-образи є моделями подання знань про досліджуваний об'єкт, з якими 
оперує образне мислення [103]; 

– М-образи зображують ті знання, які складно сприймаються людиною; 
– робота з М-образами дозволяє моделювати і аналізувати різні 

багатопараметричні процеси на основі аналітичних залежностей, приводячи до 
формулювання нових наукових результатів [81]. 

Таким чином в системі РАНОК можна досить чітко виділити реалізацію 
ілюстративної і когнітивної задачі інтерактивної комп'ютерної графіки, де 
М-образам відводиться місце когнітивного напрямку [65, 120]. 

 

 
Рисунок 4.20 – Блок аналізу аналітичної моделі в системі РАНОК 
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4.4 Функціональна модель основних бізнес-процесів системи РАНОК 
 
 
Представимо функціональну модель основних бізнес-процесів системи 

РАНОК, використовуючи нотації IDEF0 і IDEF3 [55–56]. На рис. 4.21 зображена 
контекстна діаграма А0 основного бізнес-процесу «Система Рекурсивного 
Аналізу На Образних Компонентах» у нотації IDEF0, що відображає всі вхідні та 
вихідні дані, управління та механізми системи. 

Зовнішніми даними, що необхідні для функціонування системи, являються: 
а) функція трьох змінних  zyxf ,, , задана аналітичним або кусково-

аналітичним (R-функція) способом – це функція, що буде досліджуватися 
системою; 

б) параметри попередньої візуалізації досліджуваного об’єкту – параметри, 
що використовуються при формуванні зображення досліджуваної функції «на 
льоту» без застосування воксельних структур даних, а саме: 

1) параметри області дослідження функції – габарити та центр сцени; 
2) кількість ітерацій рекурсивного алгоритму; 
3) тип відображуваних значень функції (позитивні, негативні або 

нульові); 
4) вектор освітлення; 
5) параметри обертання сцени; 
6) параметри результуючого зображення; 

в) параметри побудови воксельної структури даних – параметри, що 
використовуються при формуванні тривимірного воксельного масиву даних 
функції, а саме: 

1) параметри області дослідження функції – габарити та центр сцени; 
2) кількість ітерацій рекурсивного алгоритму; 

г) параметри формування та аналізу градієнтного руху – параметри, що 
використовуються при формуванні та аналізу градієнтного руху на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей, а саме: 
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1) параметри області дослідження градієнту; 
2) шаг градієнту; 
3) метод аналізу градієнту; 
4) тип концентраторів (максимум чи мінімум); 

д) параметри візуалізації воксельних структур даних – параметри, що 
використовуються при формуванні зображення досліджуваного об’єкта та 
воксельних графічних образів-моделей, а саме: 

1) параметри досліджуваної сцени – габарити та центр сцени; 
2) тип відображуваних значень функції (позитивні, негативні або 

нульові); 
3) вектор освітлення; 
4) параметри обертання сцени; 
5) параметри прозорості; 
6) параметри градації кольору; 
7) параметри перетинів; 
8) вид М-образа, який треба використовувати при візуалізації (один із 

сімнадцяти М-образів або оригінальний об’єкт); 
9) параметри візуалізації образів градієнта та концентраторів; 
10) параметри результуючого зображення. 

Даними на виході із основного бізнес-процесу можуть бути: 
а) зображення досліджуваного об’єкта – отримане зображення 

оригінального об’єкта у растровому форматі; 
б) тривимірний воксельний масив базових М-образів xC , yC , zC , tC  – 

воксельна структура, яку отримуємо при формуванні тривимірних воксельних 
графічних образів-моделей та зберігаємо у зовнішньому файлі; 

в) уточнений тривимірний воксельний масив базових М-образів xC , yC , 
zC , tC  – нова воксельна структура, що отримуємо у результаті уточнення 

існуючого масиву методом просторової інтерполяції (без застосування 
аналітичної функції) та зберігаємо у зовнішньому файлі; 
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г) тривимірний воксельний масив образів градієнта та концентраторів – 

воксельна структура, яку отримуємо при формуванні та аналізі градієнтного руху 
на основі воксельних структур графічних образів-моделей та зберігаємо у 
зовнішньому файлі; 

д) зображення графічних образів-моделей – отримане зображення 
графічних образів-моделей у растровому форматі. 

У якості управління для основного бізнес-процесу виступають: 
а) мова FORTU; 
б) алгоритм часткового сортування по глибині; 
в) рекурсивний алгоритм дослідження тривимірної області дослідження 

функції; 
г) формули розрахунку М-образів; 
д) алгоритм градієнтного руху; 
е) метод просторової інтерполяції воксельних структур; 
ж) алгоритм візуалізації воксельних структур. 
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Рисунок 4.21 – Контекстна діаграма А0 бізнес-процесу «Система Рекурсивного 

Аналізу На Образних Компонентах» 
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Декомпозиція контекстної діаграми А0 бізнес-процесу «Система 

Рекурсивного Аналізу На Образних Компонентах» приведена на рис. 4.22, з якого 
можна бачити, що за функціональним призначення система РАНОК складається з 
наступних семи підсистем: 

а) підсистема аналітичного опису моделі – призначена для опису вихідної 
функції трьох змінних   0,, zyxf , що задана аналітичним або кусково-
аналітичним (R-функції) способом на деякій замкнутій прямокутній області, за 
допомогою спеціальної об'єктно-орієнтованої формульної мови FORTU для 
подальшого її використання підсистемами попередньої візуалізації та побудови 
воксельних структур даних; 

б) підсистема попередньої візуалізації – формує зображення об’єкта «на 
льоту» (без формування та зберігання воксельних структур даних), 
використовуючи алгоритми рекурсивного уточнення та часткового сортування по 
глибині області дослідження функції, опис вихідної функції на мові FORTU та 
параметри попередньої візуалізації об’єкта; 

в) підсистема побудови воксельних структур даних – формує тривимірний 
воксельний масив даних функції, використовуючи опис вихідної функції на мові 
FORTU, параметри побудови вексельної структури даних та рекурсивний 
алгоритм дослідження тривимірної області дослідження функції методом 
половинного ділення трьома взаємоперпендикулярними площинами на вісім 
подібних підобластей. Для кожної з отриманих підобластей застосовується таж 
сама процедура, доки не буде досягнута задана глибина рекурсії. В результаті 
отримуємо воксельну організацію тривимірної області дослідження функції, де 
для кожного вокселя визначено знак та базовий набір диференційних 
характеристик функції у вигляді компонентів вектора нормалі xN , yN , zN , tN ; 

г) підсистема побудови графічних образів-моделей функції – формує 
чотири набори тривимірних воксельних масивів графічних М-образів на базі 
отриманих диференційних характеристик функції. Всі отримані набори М-образів 
можуть бути використані у підсистемі візуалізації графічних образів-моделей 
функції. Також набір базових М-образів може бути використаний у підсистемі 
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уточнення воксельних структур даних, а набір диференційних М-образів – у 
підсистемі градієнтного аналізу: 

1) набір базових М-образів xC , yC , zC , tC  – зберігається у зовнішній 
файл; 

2) набір М-образів txC , tyC , tzC , ttC , що характеризують просторове 
положення горизонту спостерігача до об'єкту – формується на основі 
базових М-образів; 

3) набір М-образів частинних похідних xfCdx  / , yfCdy  / , 
zfCdz  /  – формується на основі базових М-образів; 

4) набір диференційних М-образів yxCxy  / , zxCxz  / , 
xyC yx  / , zyC yz  / , xzCzx  / , yzCzy  /  – формується на 

основі базових М-образів; 
д) підсистема уточнення воксельних структур даних – уточнює 

тривимірний воксельний масив базових М-образів методом просторової 
інтерполяції, підвищуючи деталізацію вихідного об'єкта. Уточнений тривимірний 
воксельний масив базових М-образів зберігається у зовнішній файл і може бути 
використаний надалі; 

е) підсистема градієнтного аналізу – вирішує завдання визначення 
просторового руху по градієнту на основі воксельних структур М-образів, 
формуючи образи градієнта та концентраторів. Тривимірний воксельний масив 
образів градієнта та концентраторів зберігається у зовнішній файлі та може бути 
використаний у підсистемі візуалізації графічних образів-моделей функції; 

ж) підсистема візуалізації графічних образів-моделей функції – формує 
зображення досліджуваного об’єкта та воксельних графічних образів-моделей, 
використовуючи алгоритм візуалізації воксельних структур даних та параметри 
візуалізації. 

Діаграма бізнес-процесу «Формування тривимірного воксельного масиву 
даних функції» у нотації IDEF0 зображена на рис. 4.23. 
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Рисунок 4.22 – Декомпозиція контекстної діаграми А0 бізнес-процесу «Система 
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Рисунок 4.23 – Діаграма бізнес-процесу «Формування тривимірного воксельного 

масиву даних функції» 
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Діаграма бізнес-процесу «Формування тривимірних воксельних графічних 

образів-моделей» у нотації IDEF0 зображена на рис. 4.24. 
Документування функціональних блоків А4.1, А4.2 та А4.3 зображені на 

рис. 4.25 – 4.27 у нотації IDEF3. Бізнес-процес А4.4 проходить аналогічно А4.3 
(рис. 4.24 – 4.27). 

Діаграма дерева вузлів перших двох рівнів основного бізнес-процесу 
«Система Рекурсивного Аналізу На Образних Компонентах» зображена на 
рис. 4.28. 

Представлена система побудови графічної інформації дозволяє проводити 
візуальний аналіз поверхні функції трьох змінних, підвищуючи ефективність 
аналізу різних обчислювальних та інформаційних програм, заснованих на 
аналітичному описі. 

 
USED AT: AUTHOR:  Мильцев О.М. DATE:

REV:PROJECT:  РАНОК
21.01.2019
21.01.2019

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

A0

NODE: TITLE: NUMBER:Формування тривимірних воксельних графічних
образів-моделейA4

Підсистема побудови графічних образів-моделей функції

Формули розрахунку М-образів
Тривимірний
воксельний масив
компонентів нормалей
Nx, Ny, Nz, Nt

Тривимірний воксельний масив
М-образів Ctx , Cty, Ctz, Ctt

Тривимірний воксельний масив базових  М-образів Cx, Cy, Cz, Ct

Тривимірний воксельний масив
М-образів Ctx , Cty, Ctz, Ctt

Тривимірний воксельний масив
М-образів Ctx , Cty, Ctz

Тривимірний воксельний масив
М-образів Cdx, Cdy, Cdz

Тривимірний воксельний
масив М-образів

Тривимірний воксельний масив М-образів
Cxy, Cx z, Cyx, Cyz, Czx , Czy

A4.1

Розрахунок базових
М-образів Cx, Cy, Cz, Ct

A4.2

Розрахунок М-образів Ctx,
Cty, Ctz, Ctt, що

характеризують просторове
положення горизонту

спостерігача до об'єкту

A4.3

Розрахунок М-образів
часткових похідних

Cdx, Cdy, Cdz

A4.4

Розрахунок диференціальних
М-образів  Cx y, Cxz, Cyx, Cyz,

Czx, Czy

 
Рисунок 4.24 – Діаграма бізнес-процесу «Формування тривимірних воксельних 

графічних образів-моделей» 
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Рисунок 4.25 – Діаграма бізнес-процесу «Розрахунок базових М-образів 

Cx, Cy, Cz, Ct» 
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Рисунок 4.26 – Діаграма бізнес-процесу «Розрахунок М-образів Ctx, Cty, Ctz, Ctt, 

що характеризує просторове положення горизонту спостерігача до об'єкту» 
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Рисунок 4.27 – Діаграма бізнес-процесу «Розрахунок М-образів частинних 

похідних Cdx, Cdy, Cdz» 
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4.5 Висновки до розділу 4 
 
 
Запропоновано методи аналізу форм геометричних об’єктів за допомогою 

воксельних структур графічних образів-моделей. 
Розроблено методи просторового руху по градієнту у тривимірному 

просторі на основі воксельних структур графічних образів-моделей. 
Розроблено математичний апарат автоматизованого вирішення 

оптимізаційних задач математичного програмування на основі воксельних 
структур графічних образів-моделей. 

Запропоновані методи дозволяють автоматизувати процес аналізу 
геометричних характеристик форм об’єктів, заданих аналітично за допомогою R-
функцій, використовуючи графічні перетворення образів-моделей. Загалом 
воксельна образна модель тривимірного геометричного об’єкта, що складається з 
17 основних М-образів, дозволяє виконувати такі основні процедури аналізу, як: 
визначення частинних похідних по обраним осям; зростання або спадання функції 
на обраному напрямку; визначення критичних точок, ліній та областей, локальних 
екстремумів; визначення областей позитивних та негативних значень; аналіз 
просторового градієнту; вирішення оптимізаційних задач математичного 
програмування. 

Запропонований математичний апарат із застосуванням М-образного 
аналізу дозволяє ставити і вирішувати різні постановки завдань, що виникають в 
математичному моделюванні для різних областей науки. Він характерний своєю 
універсальністю в застосуваннях і забезпечує збіжність точності результату в 
залежності від заданої глибини рекурсивного розбиття досліджуваної області 
визначення функції та палітри образу. 

Основні наукові та практичні результати даного розділу опубліковано в 
роботах [36–37, 55–56, 65, 73–74, 116–119]. 
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ВИСНОВКИ 

 
 
У дисертаційний роботі отримано результати, які у сукупності є 

вирішенням актуальної науково-технічної проблеми підвищення ефективності 
математичного моделювання форм складних геометричних об’єктів, заданих 
аналітично багатовимірними функціями, з використанням засобів ілюстративної і 
когнітивної графіки. В роботі запропоновано математичний апарат синтезу, 
аналізу та візуалізації графічних образів-моделей (М-образів) диференційних 
геометричних характеристик форм багатовимірних об’єктів на базі дискретних 
воксельних структур з використанням засобів когнітивної комп’ютерної графіки. 

В рамках вирішення завдань дисертаційного дослідження отримано такі 
основні наукові результати: 

– уперше запропоновано рекурсивний метод формування дискретної 
воксельної моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів, заданих 
аналітично за допомогою R-функцій, що дозволяє отримати для кожного вокселя 
чотирьохкомпонентний вектор нормалі та частинні похідні функції порядку n ; 

– уперше запропоновано ітераційний метод інтерполяційного уточнення 
воксельної моделі графічних даних, що дозволяє підвищити деталізацію 
геометричного об'єкта повністю абстрагуючись від виду складності вихідної 
функції, що моделює геометричний об’єкт, і працюючи виключно з воксельной 
моделлю; 

– уперше запропоновано проекційний метод візуалізації воксельної моделі 
графічних даних, що дозволяє будувати зображення довільних тривимірних 
об'єктів, що допускають розбиття на частини і відображення окремої частини 
незалежно від інших; 

– уперше запропоновано методи синтезу графічних образів-моделей на 
основі воксельних структур, що відображають локальні диференціальні 
геометричні характеристики тривимірного об’єкту, заданого аналітично за 
допомогою R-функцій, з узагальненням до n-вимірного випадку, які є 
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інформаційною основою не тільки для рендеринга ілюстративної моделі для 
візуальної оцінки, але і диференціального аналізу, що дозволяє дослідити форму 
об’єкта; 

– уперше запропоновано методи просторового руху по градієнту у 
тривимірному просторі на основі воксельних структур графічних образів-
моделей, що дозволяє автоматизувати процес виявлення на області визначення 
просторової функції концентраторів різного знака; 

– уперше запропоновано математичний апарат автоматизованого 
розв’язання оптимізаційних задач математичного програмування на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей; 

– отримала подальший розвиток система РАНОК рекурсивного аналізу на 
образних компонентах, в новій версії якої реалізовано основні результати 
досліджень. 

Особливий інтерес до використання М-образів при моделюванні форм 
геометричних об'єктів породжує той факт, що запропонований математичний 
апарат дозволяє розширити до багатовимірної планки не тільки розмірність 
досліджуваного аналітичного виразу, але і порядок його диференціювання. 

Загалом отримана воксельна образна модель функції, що складається із 17 
М-образів, дозволяє виконувати такі основні процедури аналізу: 

– визначення частинних похідних функції по обраним осям; 
– зростання або спадання функції на обраному напрямку; 
– визначення областей позитивних та негативних значень функції; 
– визначення критичних точок, ліній та областей, локальних екстремумів; 
– визначення точок нульової поверхні функції; 
– аналіз просторового градієнту; 
– розв’язок оптимізаційних задач математичного програмування. 
Основні наукові результати дисертаційного дослідження були реалізовані в 

новій версії системи РАНОК, в якій можна досить чітко виділити реалізацію 
ілюстративної і когнітивної задачі інтерактивної комп'ютерної графіки, де М-
образам відводиться місце когнітивного напрямку. 
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