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на базі параметричних функцій ” 
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за спеціальністю 01.02.05 – математичне моделювання та обчислювальні 

методи 

 

 

 

Математичне моделювання припускає адекватну заміну фізичного 

явища або процесу відповідною математичною моделлю. В подальшому ця 

модель вивчається методами обчислювальної математики з залученням 

сучасних засобів комп’ютерної техніки. Таке дослідження математичної 

моделі розглядається як проведення обчислювального експерименту. 

Математичне моделювання та обчислювальний експеримент створюють 

складові частини загальних підходів, які характерні для сучасних 

інформаційних технологій. 

Актуальність теми дисертації. Математичне моделювання 

прикладних проблем приводить до необхідності розв’язування крайових 

задач для рівнянь з частинними похідними. Такі задачі, що виникають в 

механіці та фізиці, за звичаєм зводяться до відшукання у певній області Ω з 

границею ∂Ω розв’язку рівняння Au(x)=f , де А оператор, що діє з 

функціонального простору Х(Ω) в функціональний простір Y(Ω), з 

відповідними крайовими умовами Bi u(x)=gi на ∂Ωi, i=1,2,...,m, коли границя 

області ∂Ω складається з ділянок ∂Ω1 , ∂Ω2 , …, ∂Ωm границі ∂Ω. Дані ділянки 

границі ∂Ωi не обов’язково всі різні і можуть збігатися з повною границею 

∂Ω. Таким чином, у постановці крайової задачі присутні два види інформації 
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– аналітична (інформація про диференціальне рівняння, крайових умовах, 

функціях, що приймають участь в формулюванні задачі) та геометрична 

(формі області задачі, що розглядається).  

Для реальних інженерних задач дослідник має справу з реальними 

об’єктами, з такими, що зустрічається на практиці. Тому можливість їх 

наочного відтворення не викликає сумнівів. Комп’ютерне представлення 

таких об’єктів вимагає адекватної підготовки інформації про геометричні 

особливості об’єкту, щоб створити відповідну дискретну модель для 

подальшого числового аналізу. Розробка підходу до аналітичного 

конструювання моделей складних геометричних об’єктів на основі 

використання примітивів, які описані параметричними функціями, та 

логічних предикатів, є важливою задачею. Формування складної області з 

простих областей є основною задачею в предикатному опису складних 

об’єктів, але описування простих областей (примітивів) параметричними 

функціями розширює стандартні прийоми, які використовувались на 

практиці. Це вказує та те, що тема дисертаційної робот Алатамнеха Хамзе 

Халед Мохаммад “Математичне моделювання геометричних об’єктів на базі 

параметричних функцій ” 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), а 

також в межах теми «Гібридні аналітико-чисельні методи розв’язку 

актуальних задач неоднорідного середовища» (номер державної реєстрації 

0114U002656). 

Ступінь обґрунтованості і достовірності наукових положень, 

висновків і рекомендацій, сформульованих у дисертації. Обґрунтованість 

викладених в роботі положень базується на застосуванні методів 

математичного аналізу при розробці математичних моделей геометричних 
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об’єктів, методів обчислювальної математики для вирішення крайових задач, 

в яких використовуються описи геометричних об’єктів на основі 

використання параметричних функцій, застосуванням сучасних методів 

числового моделювання, використанням системного підходу, методів 

наукового пізнання, фундаментальних положеннях сучасного математичного 

моделювання.  

Достовірність отриманих результатів підтверджується 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. 

Точність отриманих результатів підтверджується порівняним аналізом 

з наявними моделями, отриманими за допомогою інших систем, 

відповідністю фізичному змісту задачі, що розглядається, а також стійкістю 

при згущенні сітки при побудові дискретної моделі.. 

Характеристика змісту дисертації, її відповідність встановленим 

вимогам, стиль та повнота викладу наукових положень в опублікованих 

працях. Дисертаційна робота Алатамнеха Хамзе Халед Мохаммад 

“Математичне моделювання геометричних об’єктів на базі параметричних 

функцій” складається з вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаних літературних джерел зі 138 найменуваннями та одного 

додатка. Повний обсяг дисертації – 131 сторінки, з яких у тому числі 115 

сторінок основного змісту. Робота містить 55 рисунків у тексті. Стиль 

оформлення та повнота викладу наукових положень дисертації в цілому 

відповідають встановленим вимогам.  

 У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання дослідження, визначені об’єкт, предмет та 

методи дослідження, висвітлені наукова новизна та практичне значення 

отриманих результатів, особистий внесок автора в роботах, виконаних у 
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співавторстві, а також апробація результатів дисертації та кількість 

публікацій, виконаних за темою дисертаційної роботи. 

У першому розділі виконано загальне формулювання задачі 

математичного моделювання геометричних об’єктів. Розглянуто основні 

методи математичного моделювання геометричних об’єктів. Наведено огляд 

основних методів генерації дискретних моделей геометричних об’єктів. 

У розділі обґрунтовується, що для вирішення цієї проблеми можливо 

використовувати параметричні функції, які, з одного боку, є гнучким 

інструментом подання границь геометричних об’єктів, з іншого боку, для їх 

практичного використання необхідно: 

– привести у формальну відповідність параметричні функціональні 

моделі та елементарні форми; 

– розробити принцип аналітичного конструювання моделей складних 

геометричних об’єктів з моделей більш простих геометричних об’єктів, 

використовуючи параметричні функції; 

– розробити спосіб побудови розрахункових моделей для методу 

скінченних елементів на базі моделей геометричних об’єктів, поданих 

параметричними функціями; 

– розробити програмний продукт для апробації інструментальних 

засобів, заснованих на використанні параметричних функцій для подання 

геометричних об’єктів, і автоматизації моделювання геометричних об’єктів. 

У другому розділі розглянуто основні інструментальні засоби для 

моделювання двовимірних геометричних об’єктів на базі параметричних 

кривих. Крім того запропоновано логічну функцію та алгоритм її 

практичного застосування для перевірки належності довільної точки до 

області, обмеженої замкненою параметричною функцію. Визначено, що для 

будь-якої внутрішньої точки області, що обмежена кривою, кількість 

перетинів границі буде непарним числом; для зовнішніх точок кількість 

перетинів дорівнює нулю або буде парним числом. Зроблено аналіз у 

випадку неоднозначності – коли промінь дотикається границі. На основі 
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використання спеціальної логічної функції доведено теорему, в якій 

стверджується, що граничне параметричне подання на базі запропонованої 

логічної операції визначає двовимірний геометричний об’єкт. 

У третьому розділі розглянуто інструментальні засоби для 

моделювання тривимірних геометричних об’єктів на базі параметричних 

поверхонь. Також розглянуто особливості моделювання тіл, утворених 

обертанням або рухом кривих, що описують плоский профіль. Для 

тривимірного випадку аналітичного конструювання моделей складних 

тривимірних геометричних об’єктів визначено логічну функцію, а також 

запропоновано алгоритм її практичного використання. Проаналізовані 

випадки перетинів променем границі поверхні, коли він починається з 

внутрішньої або зовнішньої точок. Доведено теорему, що граничне 

параметричне подання на базі спеціальної логічної операції для визначення 

належності довільної точки тривимірній області, що обмежена замкненою 

параметричною поверхнею, визначає тривимірний геометричний об’єкт. 

У четвертому розділі висвітлені адаптовані для опису геометричних 

об’єктів параметричними функціями методи генерації дискретних моделей з 

використанням трикутників (двовимірний випадок) або тетраедрів 

(тривимірний випадок). Для автоматизації процесу моделювання 

геометричних об’єктів складної форми, які описані параметричними 

функціями, розроблений формальний спосіб представлення математичних 

співвідношень та формул, які придатні для подальшої обробки 

комп’ютерною обчислювальною системою. Для цього розроблено 

проблемно-орієнтовану мову, яка отримала назву FORTU-P (розвиток мови 

FORTU 3). Для дослідження адекватності отриманих у результаті 

застосування розроблених методів дискретних моделей у четвертому розділі 

розглянуті особливості їх застосування до скінченно-елементного аналізу. На 

прикладі задачі вигину тривимірного кривого брусу з нестандартним 

перерізом (поверхнею Без’є) побудовано графік залежності відносної 

похибки від кількості вузлів сітки 



 6 

У висновках дається загальна оцінка отриманих результатів 

дисертаційної роботи, які, в цілому, складаються з того, що розроблено 

математичний апарат, який дозволяє використовувати параметричні функції 

та логічні предикати для опису довільних дво- і тривимірних геометричних 

об’єктів. 

У додатку наведено акт 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: 

– вперше запропоновано підхід до аналітичного конструювання 

моделей складних геометричних об’єктів на базі примітивів, поданих 

параметричними функціями, з використанням логічних предикатів; 

– набув подальшого розвитку математичний апарат параметричних 

функцій у частині його застосування для опису форми складних 

геометричних об’єктів, що дозволяє спростити розробку інструментальних 

засобів для комп’ютерного моделювання геометричних об’єктів; 

– розвинений ітераційний метод побудови дискретних моделей 

геометричних об’єктів з використанням трикутників або тетраедрів у частині 

врахування особливостей параметричного подання, що дозволяє спростити 

процес побудови скінченно-елементних моделей при чисельному розв’язанні 

крайових задач; 

– розроблені принципи побудови, програмної реалізації та 

застосування проблемно-орієнтованої мови для опису комп’ютерних моделей 

з використанням параметричних функцій, що дозволяє автоматизувати 

процес математичного моделювання геометричних об’єктів. 

Результати дослідження дозволяють підвищити ефективність 

математичного моделювання складних геометричних об’єктів і вказують на 

те, що отримані описи мають переваги над існуючими дискретними 

моделями. 
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Апробація результатів дисертації. Основні результати дисертаційної 

роботи відображені у публікаціях здобувача. Основні наукові результати 

дисертаційної роботи опубліковано у 10 друкованих працях, у тому числі 1 

монографія, 3 статті 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 7-ми міжнародних конференціях, участь в 

яких підтверджена тезами доповідей, на наукових семінарах кафедри 

інформатики і прикладної математики Харківського національного 

автомобільно-дорожнього університету, семінару кафедри програмної 

інженерії Запорізького національного університету. 

Практичне та теоретичне значення одержаних результатів. 

Розроблені у дисертаційній роботі принципи та методи використання 

параметричних функцій для моделювання геометричних об’єктів, а також 

побудови відповідних дискретних моделей для скінченно-елементного 

аналізу, дозволяють підвищити адекватність і якість математичного 

моделювання. На базі запропонованих інструментальних засобів розроблено 

програмний продукт, який дозволяє проводити обчислювальні експерименти 

при математичному моделюванні геометричних об’єктів та може бути 

використаний для інженерного аналізу стану складних технічних об’єктів, 

зокрема, у машинобудуванні й архітектурі. Практичне значення 

запропонованих в роботі принципів створення інструментальних засобів для 

побудови моделей складних геометричних об’єктів підтверджується 

розробленими підсистемами САПР FORTU-FEM. Таким чином, отримані 

моделі геометричних об’єктів і відповідні дискретні моделі на базі 

трикутників або тетраедрів можна використовувати для інженерного аналізу 

при застосуванні методу скінченних елементів. Проблемно-орієнтована мова, 

яка пропонується в роботі, дозволяє описувати моделі геометричних об’єктів 

у термінах, зрозумілих інженеру-проектувальнику. 
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Слід відмітити, що результати дисертаційної роботи впроваджені в 

навчальний процес у Запорізькому національному університеті при 

викладанні дисципліни «Чисельні методи» для студентів спеціальності 

«Прикладна математика», що підтверджується актом впровадження. 

 

В процесі знайомства з дисертаційною роботою у рецензента виникли 

наступні зауваження: 

1) у першому розділі роботи при виконанні аналізу сучасного стану 

проблеми значну увагу приділено підходам до подання геометричних 

об’єктів у системах автоматизації проектувальних робіт, проте існуючим 

системам автоматизації наукових досліджень та способам описування 

геометричних об’єктів у таких системах при розв’язанні крайових задач 

приділено значно меншої уваги; 

2) для запропонованих у другому і третьому розділах алгоритмах 

обчислення логічної функції при перевірці належності точки до двовимірної 

або тривної області, яка описана параметричною функцією, не проведено 

аналізу обчислювальної складності; 

3) запропонований у третьому розділі підхід до опису тривимірних 

об’єктів з використанням параметричних поверхонь є досить універсальним, 

проте у деяких випадках використання неявних функцій з логічними 

операціями на базі теорії R-функцій дозволить спростити процедуру 

створення геометричної моделі; 

4) у четвертому розділі дисертаційної роботі було б доцільно 

розглянути особливості генерації дискретних моделей не тільки для сіткових 

методів, а ще й для безсіткових методів; 

5) проведене у четвертому розділі роботи дослідження впливу кількості 

вузлів у дискретній моделі на відносну похибку базується на досить простій 

задачі дослідження вигину кривого бруса. Бажано було би провести 

аналогічні дослідження на прикладах розв’язання більш складних задач; 
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6) в тексті дисертації й автореферату є певна кількість синтаксичних та 

орфографічних помилок (зауважимо на національність автора), які, втім, не 

мають суттєвого впливу на сприйняття змісту роботи. На деяких рисунках 

відсутні або важко сприймаються позначення. Треба відмітини прикрі описки 

в оформленні тексту роботи, зокрема: рис. 2.8 не відповідає вище наведеному 

твердженню про місцезнаходження кривої Без’є; вираз (3.1) – записати: 

проекції радіусу-вектору точки; стор. 43 – уточнити визначення 

математичної моделі поверхні …; вираз (3.8) не є однополим гіперболоїдом; 

стор. 96 – треба R2 в рівнянні сфери); стор. 97 – вираз на мові FORTU-P, що 

відповідає рис. 4.17, повинен мати R2, а2, b2, с2. 

Підкреслю, зазначені вище зауваження не мають принципового 

характеру, не знижують загального наукового рівня дисертації та не 

впливають на позитивну оцінку роботи. Більшою мірою їх треба розглядати 

як побажання щодо подальших досліджень автора. 

Висновки по дисертаційній роботі. Проте, попри приведених 

зауважень, можна стверджувати, що автором проведене корисне 

дисертаційне 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 Алатамнеха Хамзе Халеда 

Мохаммад написав українською мовою та 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 “Математичне моделювання 

геометричних об’єктів на базі параметричних функцій ” можна розглядати як 

закінчену наукову працю, результати якої опубліковані у провідних фахових 

виданнях і пройшли апробацію на міжнародних конференціях та семінарах, 

робота відповідає всім вимогам до кандидатських дисертацій згідно з 
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«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, Алатамнеха Хамзе 

Халеда Мохаммад, 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       

   

 

 

В. М. Колодяжний 


