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ВІДГУК 

офіційного опонента 

на дисертаційну роботу Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді 

“ Функціональний підхід до побудови  

дискретних геометричних моделей об’єктів складної форми ”  
на здобуття наукового ступеня кандидата фізико-математичних наук  

за спеціальністю 01.02.05 – математичне моделювання та обчислювальні 

методи 

 

Розвиток методів комп’ютерного моделювання фізичних процесів 

суттєво пов'язаний з вирішенням задач з створення нових та розширення 

існуючих схем побудови математичних моделей та їх розв’язування. В 

теперішній час в практиці комп’ютерного моделювання з числових методів 

розв’язування крайових задач, що описують відповідні фізичні процеси, 

широко використовується методи скінчених елементів, граничних елементів, 

скінчених різниць та досліджуються питання, що зв’язані з їх реалізацією. В 

той же час є важливим пошук нових підходів для створення дискретних 

моделей геометричних об’єктів, які використовуються при наближеному 

розв’язуванні крайових задач не тільки методом скінчених елементів, а і в 

альтернативних методах, зокрема, безсіткових.  

Актуальність теми дисертації. При комп’ютерній реалізації числових 

методів, в яких використовується ідея переходу від неперервної задачі до її 

дискретного аналогу, важливим є створення надійних та науково 

обґрунтованих методів та алгоритмів побудови дискретних моделей 

геометричних об’єктів складної форми. З проблемою побудови дискретної 

сіткової моделі суттєво зв’язані дві задачі – створення формального опису 

вихідного геометричного об’єкту та автоматичну генерацію дискретної 

моделі на основі застосування геометричних примітивів (скінчених 

елементів). Практична реалізація побудови дискретної моделі вимагає 

урахування структури та особливостей вихідного геометричного об’єкту, 

тобто опису наявних тріщин, отворів тощо. Класичні методи, які 

застосовуються для побудови формального опису геометричних об’єктів, не 

завжди дозволяють описувати області довільної форми. Таким чином, 
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розробка підходів та створення методів формального опису геометричних 

об’єктів, їх дискретизація на задані типи скінченних елементів, що складає 

тему дисертаційної роботи Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді 

“Функціональний підхід до побудови дискретних геометричних моделей 

об’єктів складної форми ”, є актуальною. 

Зв'язок роботи з науковими програмами. Дисертаційна робота 

виконувалась згідно з планом науково-технічних робіт Запорізького 

національного університету, держбюджетної теми № 3/15 «Математичне 

моделювання конструкцій неоднорідної структури на базі сучасних 

інформаційних технологій» (номер державної реєстрації: 0115U000761) і є 

складовою частиною проведених за цією темою досліджень. 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, що сформульовані у дисертації. 

Обґрунтованість викладених в роботі положень базується на застосуванні 

методів математичного аналізу при розробці математичних моделей 

геометричних об’єктів, методів обчислювальної математики для вирішення 

крайових задач, в яких використовуються описи геометричних об’єктів, 

строгістю і коректністю постановки та розв’язанням розглянутих у роботі 

задач, використанням системного підходу, методів наукового пізнання, 

фундаментальних положеннях сучасного математичного моделювання. 

Використаються методи пошуку особливих вузлів на межі геометричної 

області і методи оптимізації отриманої дискретної моделі, що дозволяють 

враховувати особливості тривимірної геометрії об’єктів складної форми. 

Адекватність побудованих скінченно-елементних моделей 

підтверджена проведеним в роботі обчислювальним експериментом, 

розрахунком відповідної задачі із застосуванням методу скінченних 

елементів, а також порівняльним аналізом результатів, отриманих із 

застосуванням теоретичних та експериментального методів. 

Достовірність наукових положень, отриманих результатів, висновків, 

та рекомендацій дисертаційної роботи забезпечується: 
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– коректністю проведених теоретичних досліджень, які ґрунтуються на 

застосуванні відомих методів побудови скінченно-елементних моделей; 

– застосуванням сучасних методів чисельного моделювання, 

використанням системного підходу, методів наукового пізнання, 

фундаментальних положень сучасного математичного моделювання; 

– візуалізацією прикладів, які розглядаються, аналізом отриманих 

результатів при застосуванні прийомів, що пропонуються, та даними 

експериментів, зокрема, коректністю проведених теоретичних досліджень, 

які ґрунтуються на застосуванні відомих методів побудови скінченно-

елементних моделей. 

Наукові положення, висновки і рекомендації, що сформульовані в 

дисертації, випливають безпосередньо з теоретичних та експериментальних 

результатів проведених досліджень. 

Характеристика змісту дисертації, її відповідність встановленим 

вимогам, стиль та повнота викладу наукових положень в опублікованих 

працях. Дисертаційна робота Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді 

“Функціональний підхід до побудови дискретних геометричних моделей 

об’єктів складної форми ” складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, 

списку використаних літературних джерел зі 151 найменуваннями та 6-ти 

додатків. Повний обсяг дисертації – 175 сторінки, з яких у тому числі 147 

сторінок основного змісту. Робота містить 72 рисунка у тексті Стиль 

оформлення та повнота викладу наукових положень дисертації в цілому 

відповідають встановленим вимогам.  

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, сформульовано 

мету та основні завдання дослідження, визначені об’єкт, предмет та методи 

дослідження, висвітлені наукова новизна та практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок автора в роботах, виконаних у співавторстві, а 

також апробація результатів дисертації та кількість публікацій, виконаних за 

темою дисертаційної роботи. 
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У першому розділі дисертації представлений стислий огляд і 

класифікацію основних існуючих на теперішній день методів геометричного 

моделювання плоских і просторових геометричних областей складної форми. 

Виконано аналіз їх основних характеристик (переваг, недоліків, сфери 

застосування) і розглянуті тенденції розвитку цих методів. На основі 

проведеного аналізу сформульовані цілі і задачі дисертаційної роботи та 

основні завдання, які необхідно вирішити в її виконання. Підкреслюється, що 

головною метою роботи є розробка універсальних принципів побудови 

формального опису геометричних моделей (об’єктів) областей складної 

форми з подальшою дискретизацією на скінченні елементи заданого типу.  

Другий розділ присвячений опису математичної моделі геометричного 

об’єкта, що пропонується, і яка представляється у вигляді предикатної 

формули. Наведені відомості про способи опису математичних моделей 

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

числі з використанням математичних засобів теорії R-функцій, що були 

запропоновані академіком НАН УКраїни В. Л. Рвачовим). Наведено на 

основі використання розширеної нотації Бекуса-Наура формальний опис 

мови опису математичних моделей (специфікацій) FORTU-F, яка розроблена 

в роботі і дозволяє формально описувати моделі дво- і тривимірних 

геометричних областей довільної форми. 

В розділі аналізуються базові властивості мови FORTU-F, зокрема її 

повнота та несуперечливість, відповідними теоремами. 

У третьому розділі формулюється постановка задачі побудови 

дискретної моделі геометричного об’єкта. Розглянуто алгоритми трансляції 

опису моделі геометричного об’єкта на мові FORTU-F у внутрішній байт-

код.  

Крім того описано розроблені алгоритми побудови скінченно-елементної 

моделі геометричного об’єкта за заданим мовою FORTU-F описом, а також 

алгоритми оптимізації сіток. 
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 Доведена теорема про обчислювальну складність алгоритму побудови 

множини опорних вузлів на поверхні геометричного об’єкту, який явно 

заданий. Теоретично досліджено обчислювальну складність алгоритму 

побудови множини опорних точок на поверхні геометричного об’єкту, який 

аналітично заданий R-функцією та представлена відповідна теорема. 

Розглянуті підходи для отримання дискретизації аналітично описаної 

геометричної області у вигляді скінченних елементів у формі трикутників та 

тетраедрів, яка відповідає критерію Делоне. На основі леми, що тріангуляція, 

яка утворена двома суміжними трикутниками, і не задовольняє критерію 

Делоне, може бути перетворена в тріангуляцію Делоне шляхом повороту 

діагоналі, розглянуто теорему про довільну тріангуляцію, яка складається з 

більш ніж одного трикутника, яку можна перетворити в тріангуляцію Делоне 

без зміни положення вершин трикутників. 

 Приведені процедури тріангуляції наявної множини опорних вузлів у 

дво- та тривимірному випадках. Встановлена обчислювальна складність 

алгоритму дискретизації. Досліджені підходи оптимізації раніше отриманих 

дискретизацій на основі згладжування, яке основане на мінімізації певної 

метрики сітки, і встановлена відповідною теоремою обчислювальна 

складність алгоритму дискретизації. 

  У четвертому розділі наведено опис програмної реалізації 

автоматизованої системи геометричного моделювання об’єктів складної 

форми з використанням запропонованого функціонального підходу, що 

базується на застосуванні предикатних формул і мови FORTU-F.  

Описаний розроблений автором крос-платформний інтелектуальний 

програмний засіб QNG, який для досягнення максимальної платформо 

незалежності швидкодії реалізований з використанням концепції розподілу 

графічного інтерфейсу користувача і ядра програмної системи, що реалізує 

всі базові обчислення. 

  Наведено приклади застосування предикатних формул і мови FORTU-F 

для побудови скінченно-елементних моделей тонкостінних оболонкових 
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об’єктів складної конфігурації. Крім того в розділі описано виконані 

обчислювальні експерименти з оцінки швидкодії та точності запропонованих 

алгоритмів. Наведений приклад числового розрахунку методом скінченних 

елементів дискретних моделей, що були отримані за допомогою програми 

QNG.  

  У висновках дається загальна оцінка отриманих результатів з 

вирішення актуальної проблеми побудови дискретних математичних моделей 

геометричних об’єктів складної форми, які складаються з розроблення та 

дослідження нових принципів формалізації опису математичних моделей 

геометричних об’єктів, і застосуванні алгоритму побудови скінченно-

елементної моделі геометричного об’єкту за його функціональним описом. 

У додатках наведені загальний вигляд розробленої автоматизованої 

системи QNG, досить детальний опис її програмної реалізації, а також акти 

про впровадження результатів дисертаційного дослідження у навчальний 

процес. 

Нові наукові результати дисертаційної роботи. У дисертаційній 

роботі отримані нові наукові результати, серед яких найбільш вагомими 

визначаємо наступні: 

– отримав подальшого розвитку метод опису математичних моделей 

геометричних об’єктів складної форми з використанням формального 

апарату R-функцій і предикатних формул, що істотно спрощує процес їх 

моделювання і візуалізації; 

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

відміну від відомих аналогів у рамках єдиного математичного формалізму 

описувати моделі геометричних об’єктів довільної форми; 

– вперше розроблені і досліджені способи побудови скінченно-

елементних моделей геометричних об’єктів складної форми з використанням 

запропонованого функціонального підходу; 

– отримані оцінки ефективності запропонованих підходів; 
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– вперше створено інтелектуальний програмний засіб QNG 

аналітичного конструювання геометричних моделей просторових об’єктів; 

– запропоновані алгоритми і програмне забезпечення апробовано при 

розв’язанні задачі дослідження напружено-деформованого стану 

тонкостінної оболонкової конструкції складної конфігурації. 

Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи відображені у публікаціях здобувача. Основні наукові результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 13 друкованих працях, у тому числі 1 

монографія, 2 статті у виданнях, що входять до міжнародних науково-

метричних баз даних, 3 у виданнях, що включено до Переліку наукових 

фахових видань України, 1 у закордонному науковому виданні. 

Основні положення дисертаційної роботи в цілому і по частинам 

доповідалися і обговорювалися на 4-х міжнародних конференціях, участь в 

яких підтверджена тезами доповідей, на наукових семінарах кафедри 

інформатики і прикладної математики Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету, науковому семінарі кафедри 

програмної інженерії Запорізького національного університету. 

Практичне та теоретичне значення одержаних результатів. 

Розроблені в дисертаційній роботі методи і принципи використання 

математичного апарату предикатних формул для опису плоских і 

просторових областей складної форми з подальшою їх дискретизацією на 

скінченні елементи у формі трикутників і тетраедрів дозволяють значно 

підвищити якість геометричного моделювання, а також ефективно 

використати побудовані моделі при розв’язанні задач сітковими чисельними 

методами, наприклад методом скінченних елементів. Розроблена програмна 

підсистема автоматизації побудови дискретних геометричних моделей 

областей складної форми дозволяє автоматизувати побудову якісних 

скінченно-елементних сіток, які складаються з трикутних або тетраедральних 

елементів. Вона реалізована у вигляді закінченого крос-платформного 

програмного продукту, який працює в середовищі операційних систем 
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сімейства Windows, Linux і Mac OS. Підсистема дозволяє автоматизувати усі 

етапи побудови дискретних геометричних моделей: опис вихідної 

геометричної області, її дискретизацію на скінченні елементи і візуалізацію. 

Результати дисертаційної роботи було впроваджено в навчальний 

процес в Запорізькому національному університеті, що підтверджується 

відповідним актом впровадження. 

 

В процесі знайомства з дисертаційною роботою у рецензента виникли 

наступні зауваження: 

1) при огляді наявних програмних систем автоматизації побудови 

дискретних моделей геометричних об’єктів (див. розділ 1 дисертаційної 

роботи) велику увагу автор приділяє саме системам автоматизації 

проектувальних робіт, які застосовуються в техніці. В той же час існуючим 

системам автоматизації розв’язання саме крайових задач приділено значно 

меншої уваги; 

2) після аналізу основних положень теорії R-функцій (див. розділ 2) 

можна зробити висновки про загальність та універсальність такого 

аналітичного за свою сутністю підходу. Однак, треба зауважити, що 

практичне його застосування може бути істотно обмежене трудомісткістю 

побудови аналітичного представлення геометричних об’єктів складної 

форми. В тексті дисертації приділяється недостатньої уваги можливостям 

автоматизації опису геометричних фігур нетипової форми із застосуванням 

R-функцій;  

3) занадто великої уваги приділяється відомим алгоритмам трансляції 

вихідного тексту запропонованої мови специфікації FORRU-F у внутрішній 

байт-код. Засвідчимо, що текст цієї частини роботи можна було б скоротити 

без втрати якості усвідомлення її матеріалу (див. розділ 3); 

4) доцільно було б навести обґрунтування щодо використання 

трикутних і тетраедральних скінчених елементів. Зі змісту роботи не зовсім 
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ясно, чи можна поширити запропоновані підходи і алгоритми на 

використання скінченних елементів іншої форми (див. розділ 3); 

5)  було б доцільно розглянути приклади застосування наведених 

дискретних математичних моделей геометричних об’єктів для розрахунків з 

використанням не тільки методу скінченних елементів, а й інших 

обчислювальних методів, наприклад, методу граничних елементів тощо (див. 

розділ 4); 

6) Наведений у роботі приклад обчислювального експерименту з 

оцінки обчислювальної складності запропонованого алгоритму побудови 

скінченно-елементної моделі має квадратичну складність. Проте в роботі 

доведено теорему, що загальна обчислювальна складність запропонованого 

алгоритму є 
3)(O n , що потребує пояснення (див. розділ 4); В підрозділах 

4.3.2, 4.3.3, 4.3.4 було би доречним виписати R-функції, які описують 

відповідні об’єкти; 

7) в тексті дисертації й автореферату присутня певна кількість 

синтаксичних та орфографічних помилок, які, втім, не мають суттєвого 

впливу на сприйняття змісту роботи. Треба відмітини прикрі описки в 

оформленні тексту роботи, зокрема: на стор 33 (треба R2 в рівнянні кола); 

стор. 34 (відсутність дужок при описуванні циліндричного тіла; треба t0); 

стор.35 (знак R-функції залежить від знаку аргументів); стор. 40, 42 (коло та 

сферу описують без допомоги R-функції); стор. 45 (предикатна функція, а не 

співвідношення); вирази (2.20) – (2.23) не є предикатними співвідношеннями, 

формулами чи формою; стор. 51, 52 – (треба R2 в рівнянні сфери, вираз на 

мові FORTU-F, що відповідає рис. 2.5, повинен мати R2, а2, b2, с2); у 

виразі (3.1) краще писати границя області; вираз (4.1) не є рівнянням; вираз 

(4.7) не є предикатною формулою; вираз (4.10) не є рівнянням колінчатого 

валу. 

Висновки по дисертаційній роботі. Проте, попри цих зауважень, 

можна стверджувати, що автором проведене корисне дисертаційне 
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дослідження, результати якого знайдуть своє місце в практиці 

комп’ютерного вирішення крайових задач математичної фізики. 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

Відмітимо, що дисертаційну роботу Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді 

оформив відповідно до чинних вимог. Робота добре ілюстрована й не 

перевантажена зайвим матеріалом. 

Зміст дисертаційної роботи цілком відповідає паспорту спеціальності 

01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи, за якою вона 

подана до захисту, і профілю спеціалізованої вченої ради К 17.051.06. 

Вважаю, що дисертаційну роботу “Функціональний підхід до побудови 

дискретних геометричних моделей об’єктів складної форми ” можна 

розглядати як закінчену наукову працю, в якій отримані нові науково 

обґрунтовані результати, що в сукупності вирішують актуальну наукову 

проблему автоматизації побудови дискретних скінченно-елементних моделей 

геометричних об’єктів складної форми, результати роботи опубліковані у 

провідних фахових виданнях і пройшли апробацію на міжнародних 

конференціях та семінарах, робота відповідає всім вимогам до кандидатських 

дисертацій згідно з «Порядку присудження наукових ступенів і присвоєння 

вченого звання старшого наукового співробітника», затверджено 

Постановою КМ України від 24.07.2013 р. № 567, пункти: 9, 10, 11, 12, а її 

автор, Аль-Омарі Мохаммад Атеф Ваді, заслуговує присудження наукового 

ступеня кандидата фізико-математичних наук за спеціальністю 01.02.05 – 

математичне моделювання та обчислювальні методи. 

 

Офіційний опонент: 

професор кафедри інформатики і прикладної математики 

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету 

доктор фізико-математичних наук, професор        
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