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

Форми зображення, які представляють образну інформацію, 
визначають потребу в диференціальній характеристиці для оцінки, зокрема 
рельєфу поверхні або об’єкту. Виникає завдання приведення образотворчої 
інформації до основних принципів математичного аналізу за допомогою 
отримання додаткових зображень, які містять інформацію про основні 
геометричні властивості поверхонь, що досліджуються. У цьому випадку, 
образ стає відповідною інформаційною організацією, що відображає 
конкретну диференціальну характеристику поверхні, яка описується 
функцією. Таким чином, виникає проблема розробки таких методів 
графічних образів, які дозволяють отримувати на основі математичного 
опису функції основні диференціальні характеристики форми поверхні, яка 
досліджується. В процесі аналізу об’єкту можна знайти оптимальне рішення, 
яке визначається при використанні гр афічного подання інформації про форму 
геометричного об’єкту у вигляді образів-моделей. Така точка зору потребує 
розробки спеціальних методів та моделей для обробки геометричного 
подання форми об’єкту через набір спеціальних графічних образів-моделей, 
що дозволяє розглядати зображення як потік графічних даних, які піддаються 
алгоритмізації в процесі аналізу.

Отже, тема дисертаційної роэоти Мильцева О.М., яка присвячена 
розробці підходу до математичного моделювання форм складних 
геометричних об’єктів в системі аналітичного просж-тування, щи дозволяє

В ІД Д ІЛ  Д ІЛ О В О Д С ТВ А  ТА  А Р Х ІВ У

Ж  20^  !



проводити візуальний аналіз форм тривимірних геометричних об’єктів, котрі 
описуються аналітично за допомогою методів теорії R-функцій, є 
актуальною.

2. Загальна характеристика дисертаційної роботи. Дисертаційна 
робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 
використаних літературних джерел і додатків. Повний обсяг дисертації -  179 
сторінок. Робота містить 67 рисунків, 5 таблиць, 165 літературних джерел (16 
сторінок) та 3 додатки.

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 співавторстві, а 
також апробація результатів дисертації та кількість публікацій, виконаних за 
темою дисертаційної роботи.

Метою дисертаційної роботи є розробка методів математичного 
моделювання форм геометричних об’єктів, що задані 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, які задані 
аналітично з використанням R-функцій;

- 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, який заданий 
аналітично за допомогою R-функцій з узагальненням до «-вимірного 
випадку;

- розробити методи просторового руху за градієнтом 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 аналітичного проектування РАНОК 
для апробації методів, що розробляються.
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У першому розділі поданий аналітичний огляд сучасного стану 
проблеми математичного моделювання форм геометричних об’єктів.

Представлений аналіз методів дослідження форми геометричних 
об’єктів, які задаються аналітично на основі функцій двох змінних за 
допомогою графічних образів-моделей та розглянуті способи використання 
спеціальних графічних образів-моделей (М-образів), які дозволяють 
представляти зображення у вигляді потоку графічних даних, при вирішенні 
оптимізаційних задач у двовимірному просторі.

Розглянуті варіанти функціональних підходів до моделювання форм 
складних геометричних об’єктів, а також методи їх дискретизації та 
візуалізації, які були виконані різними дослідниками.

У другому розділі представлені процедури моделювання форм
*тривимірних геометричних об’єктів на основі воксельних структур. 

Воксельний масив представляє собою регулярну структуру даних при 
представленні складного геометричного об’єкту і передбачає об’ємне 
подання тривимірних об’єктів, що дозволяє зберігати внутрішню структуру 
об’єкту, який розглядається, а не тільки його поверхню.

У даному розділі розроблений рекурсивний метод формування 
дискретної воксельної моделі подання форм тривимірних геометричних 
об’єктів, які задані аналітично на основі використання R-функцій трьох 
змінних.

Представлена процедура ітераційного методу інтерполяційного 
уточнення воксельної моделі графічних даних, що підвищує деталізацію 
геометричного об’єкту. Використання воксельної моделі при застосуванні 
єдиної інтерполяційної функції другого порядку дозволяє абстрагуватися від 
вигляду складності вихідної функції, яка моделює геометричний об’єкт. Час 
роботи інтерполяційного алгоритму залежить тільки від об’єму воксельного 
масиву даних.

Визначається, що розмірність воксельного масиву даних відповідає 
розмірності області дослідження.

Також в розділі розроблений проекційний метод візуалізації воксельної 
моделі графічних даних, який може бути застосований для побудови 
зображень довільних тривимірних об’єктів.

У третьому розділі розглянуте моделювання форм багатовимірних 
геометричних об’єктів на основі воксельних структур графічних образів- 
моделей. Розглядаються методи синтезу графічних образів-моделей на базі 
воксельних структур, які відображають локальні диференціальні геометричні 
характеристики тривимірного об’єкту, що описується аналітично за 
допомогою R-функцій.

При формуванні воксельної структури представлення форми п- 
вимірного геометричного об’єкту тіло функції, яка досліджується, подається 
з використанням компонент вектору нормалі, що обчислюються для кожного
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вокселю. Встановлюється відповідність компонент вектору нормалі з їх 
графічним воксельним поданням у вигляді базових М-образів. Відповідна 
кількість базових цілочислових графічних образів дозволяє виписати 
косинуси кутів відхилення нормалі від координатних вісів на визначеному 
проміжку для кожного елементу «-вимірного воксельного масиву даних, що 
дозволяє відмовитися від подальшого використання аналітичного вигляду 
функції в наступних перетвореннях.

Окрема група М-образів характеризує просторове положення 
горизонту спостерігача до об’єкту і визначає в («+1)-вимірному просторі кут 
відхилення координатних вісів від вісі спостереження.

Наступна група М-образів формується на основі часткових похідних 
функції та визначається за допомогою тангенса кута, який утворюється 
проекцією вектору нормалі на кожну координатну площину з відповідними 
вісями координат і характеризують напрямок зростання або спадання 
функції, швидкість зміни градієнта уздовж обраної вісі координат.

Відповідна кількість М-образів отримується шляхом диференціювання 
і характеризує кут, який утворюється проекцією вектору нормалі на кожну 
координатну площину з відповідною віссю координат та визначає напрямок 
градієнта уздовж вибраної вісі координат і критичні точки -  локальні 
максимуми та мінімуми функції.

Встановлений визначений обсяг пам’яті, який необхідний для 
зберігання всіх графічних М-образів функції «-змінного при заданій кількості 
кроків рекурсії.

У четвертому розділі розглядаються методи аналізу форм 
геометричних об’єктів на основі використання воксельних структур 
графічних образів-моделей.

В роботі запропоновані методи просторового руху за градієнтом у 
тривимірному просторі на основі воксельних структур графічних образів- 
моделей, перший з яких використовує шість графічних М-образів, які 
отримані шляхом диференціювання, а другий метод просторового руху за 
градієнтом у просторі R3 використовує проекцію чотиривимірного вектору 
нормалі у тривимірному просторі. В обох методах рух припиняється при 
визначенні зустрічного руху.

Вперше побудований математичний апарат автоматизованого 
розв’язання оптимізаційних задач математичного програмування на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей.

Постановка завдання зводиться до організації такого простору, в якому 
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. Збіжність результатів розв’язання даним способом забезпечується 
збільшенням глибини рекурсії при розбитті області дослідження функції.
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Застосування R-операцій дозволяє описувати області обмежень, що 
представляються рівністю та нерівністю, будь-якої складності, а 
застосування образів-моделей в контексті системи РАНОК дозволяє 
працювати з довільною розмірністю простору.

У висновках підкреслені результати, які являються вирішенням 
актуальної задачі щодо підвищення ефективності математичного 
моделювання форм складних геометричних об’єктів, що задаються 
аналітично багатовимірними функціями, з використанням засобів 
ілюстративної і когнітивної графіки. Виписаний математичний апарат 
аналізу, синтезу та візуалізації графічних образів-моделей (М-образів) 
диференціальних геометричних характеристик форм багатовимірних об’єктів 
на основі дискретних воксельних структур з використанням засобів 
когнітивної комп’ютерної графіки.

У додатках представлені: список праць, які надруковані за темою 
дисертації та акти впровадження результатів дисертаційного дослідження.

3. Ступінь обгрунтованості наукових положень, висновків та 
рекомендацій. Вивчення матеріалів дисертаційної роботи, автореферату та 
публікацій дає можливість стверджувати, що обґрунтованість основних 
одержаних результатів забезпечується строгістю і коректністю постановки та 
розв’язання розглянутих у роботі задач.

Для формалізації математичних моделей геометричних областей у 
роботі розроблені: рекурсивний метод формування дискретної воксельної 
моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів, що задані 
аналітично за допомогою R-функцій; запропонований ітераційний метод 
інтерполяційного уточнення воксельної моделі графічних даних; 
запропонований проекційний метод візуалізації воксельної моделі графічних 
даних; запропоновані методи синтезу графічних образів-моделей на базі 
воксельних структур, що відображають локальні диференціальні геометричні 
характеристики тривимірного об’єкту, який заданий аналітично за 
допомогою R-функцій з узагальненням до вимірного випадку; запропоновані 
методи просторового руху за градієнтом у тривимірному просторі на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей; запропонований 
математичний апарат автоматичного розв’язання оптимізаційних задач 
математичного програмування на основі воксельних структур графічних 
образів-моделей.

Обґрунтованість наукових положень, висновків, запропонованих 
рішень і рекомендацій підтверджується результатами апробації роботи на 
наукових семінарах, науково-технічних конференціях та симпозіумах.
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4. Достовірність і новизна наукових положень, висновків та 
рекомендацій. Достовірність наукових положень, висновків та рекомендацій 
дисертаційної роботи забезпечується:

-  коректністю проведених теоретичних досліджень, які ґрунтуються 
на перспективному напрямку підвищення ефективності математичного 
моделювання форм складних геометричних об’єктів, які описані аналітично 
за допомогою багатовимірних функцій з використанням засобів 
ілюстративної і когнітивної графіки;

-  застосуванню математичного апарату аналізу, синтезу та 
візуалізації графічних образів-моделей (М-образів) диференціальних 
геометричних характеристик форм багатовимірних об’єктів на основі 
дискретних воксельних структур з використанням засобів когнітивної 
комп’ютерної графіки;

-  застосуванням сучасних методів числового моделювання, 
використанням системного підходу, методах наукового пізнання, 
фундаментальних положеннях сучасного математичного моделювання;

-  апробацією положень дисертаційної роботи на наукових 
конференціях і семінарах різних рівнів, а також наявністю відповідних актів 
впровадження.

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і 
рекомендації випливають безпосередньо з теоретичних та 
експериментальних результатів проведених досліджень.

При виконанні завдань дисертаційної роботи отримано такі основні 
наукові результати:

-  вперше запропоновано рекурсивний метод формування дискретної 
воксельної моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів, які 
задаються за допомогою R-функцій;

-  вперше запропоновано ітераційний метод інтерполяційного 
уточнення воксельної моделі графічних даних;

-  вперше запропоновано проекційний метод візуалізації воксельної 
моделі графічних даних;

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

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

-  вперше запропоновано математичний апарат автоматизованого 
розв’язання оптимізаційних задач математичного програмування на основі 
воксельних структур графічних образів-моделей;
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-  отримали подальший розвиток система аналітичного проектування 
РАНОК, рекурсивного аналізу на образних компонентах, в новій версії якої 
реалізовані основні результати досліджень.

В результаті дослідження підвищено ефективність моделювання 
складних геометричних об’єктів. Отримано результати, що мають переваги 
над існуючими.

Сформульовані в дисертації наукові положення, висновки і 
рекомендації випливають безпосередньо з теоретичних та 
експериментальних результатів проведених досліджень.

5. Значення дисертаційної роботи для науки і виробництва.
Розроблені у дисертаційній роботі результати у сукупності є вирішенням 
актуальної проблеми підвищення ефективності побудови дискретних 
математичних моделей геометричних областей складної форми, які описані з 
використання неявних математичних функцій. Запропоновані і досліджені 
нові принципи формалізації опису математичних моделей геометричних 
областей.

На базі запропонованих інструментальних засобів розроблено 
програмний продукт, який може бути використаний для інженерного аналізу 
стану складних технічних об’єктів у машинобудуванні й архітектурі.

Дисертаційна робота виконувалась згідно з планом науково-технічних 
робіт Запорізького національного університету в рамках держбюджетної 
теми № 1/18 «Математичне та програмне забезпечення автоматизованого 
проектування аерокосмічної техніки» (номер державної реєстрації: 
0118U000210).

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

Результати дисертаційної роботи реалізовано в системі аналітичного 
проектування «РАНОК» (Рекурсивний Аналіз На Образних Компонентах), 
який дозволяє проводити візуальний аналіз форм тривимірних геометричних 
об’єктів, заданих аналітично за допомогою математичних засобів теорії .ft- 
функцій. Ілюстративний блок системи створює зображення форми 
геометричного об’єкту традиційного реалістичного вигляду, з використанням 
елементів прозорості та перерізи удовж координатної площини. Когнітивний 
блок системи дозволяє синтезувати графічні образи-моделі, для
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відображення локальних диференціальних геометричних характеристик 
тривимірного об’єкту.

Зауважимо, що система аналітичного проектування «РАНОК» 
використовується для візуалізації результатів наукових досліджень в 
Інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України.

В роботі поданий математичний апарат синтезу, аналізу та візуалізації 
графічних образів-моделей диференціальних геометричних характеристик 
форм багатовимірних об’єктів на основі воксельних структур з 
використанням засобів когнітивної комп’ютерної графіки.

6. Повнота викладу результатів роботи в наукових фахових 
виданнях. Основні результати дисертаційної роботи відображені у 
публікаціях здобувача. Основні наукові результати дисертаційної роботи 
опубліковано у 21 друкованих працях, серед них 7 статей у наукових 
фахових виданнях України з фізико-математичних наук, 4 статті, які 
додатково відображають результати дисертації, 1 стаття у закордонному 
періодичному науковому виданні; 3 тез доповідей і 6 матеріалів міжнародних 
наукових конференцій.

Робота пройшла апробацію, її основні положення доповідалися на 
всеукраїнських і міжнародних наукових конференціях та семінарах.

Дисертація Мильцева Олександра Михайловича «Математичне 
моделювання форм багатовимірних геометричних об’єктів з використанням 
засобів когнітивної комп’ютерної графіки» є завершеною науковою працею, 
її написано грамотною українською мовою та оформлено відповідно до 
чинних вимог. Робота добре ілюстрована й не перевантажена зайвим 
матеріалом.

Зміст дисертаційної роботи цілком відповідає спеціальності 01.05.02 -  
математичне моделювання та обчислювальні методи, за якою вона подана до 
захисту, і профілю спеціалізованої вченої ради К 17.051.06.

Автореферат дисертації відображає основний зміст, положення та 
висновки дисертаційної роботи.

7. Дискусійні положення дисертаційної роботи та зауваження. У
цілому, оцінюючи дисертаційну роботу, слід звернути увагу на такі 
зауваження і дискусійні положення.

7.1. Вважаю невдалим формулювання поняття об’єкта дослідження: 
об’єктом дослідження повинен бути процес або явище. Наприклад, у 
контексті дисертаційної роботи об’єктом дослідження можуть виступати 
процеси побудови геометричної форми тіл.

7.2. В авторефераті відсутні посилання на теореми, які насправді 
присутні в дисертаційній роботі.
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7.3. Було би доцільним зробити порівняння розробленої системи 
аналітичного проектування з іншими подібними системами, наприклад, 
обчислювальною системою MATLAB.

7.4. Не надані рекомендації щодо вибору раціональної глибини рекурсії 
для різних класів геометричних об’єктів.

7.5. Дисертаційне дослідження можна було поглибити, якщо показати 
можливість використовувати паралельні обчислювальні системи.

7.6. Аналіз методів руху за градієнтом показав, що у загальному 
випадку можливе застосування методу для кожного вокселю, але це 
еквівалентно до NP-повного алгоритму.

7.7. Було б доцільно навести порівняння розроблених методів руху за 
градієнтом з вже існуючими методами.

7.8. В тексті дисертації й автореферату є певна кількість синтаксичних 
та орфографічних помилок, які, втім, не мають суттєвого впливу на 
сприйняття змісту роботи.

Проте, 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.

8. Загальний висновок. Дисертаційна робота є завершеною науково- 
дослідною працею, в якій отримані нові науково обґрунтовані результати, що 
в сукупності є рішенням важливої науково-технічної задачі підвищення 
ефективності моделювання складних геометричних об’єктів. Для її 
вирішення розроблена аналітична система моделювання геометричних 
областей за допомогою функціонального підходу. За критеріями МОН 
України -  за актуальністю, науковим рівнем розробок та їх практичним 
значенням, наявністю необхідної кількості та обсягу публікацій, 
дисертаційна робота Мильцева Олександра Михайловича «Математичне 
моделювання форм багатовимірних геометричних об’єктів з 
використанням засобів когнітивної комп'ютерної графіки» відповідає 
вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 зі 
змінами, а її автор заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 
фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 -  математичне 
моделювання та обчислювальні методи.
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