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Актуальність теми дисертаційної роботи

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 модельованих об’єктів.

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 одиницею, що відображає 

конкретну диференціальну характеристику поверхні функції. Актуальним 

завданням при цьому стає розробка методів побудови графічних образів, які 

дозволяють отримувати на основі математичного опису функції основні 

диференціальні характеристики форми її поверхні. Отже, характеризуючи 

актуальність дисертаційного дослідження, можна зазначити, що здатність
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кінцевого користувача приймати оптимальне рішення у процесі аналізу об’єкта 

може бути значно поліпшено за допомогою використання графічного подання 

інформації про форму геометричного об’єкту у вигляді 

образі в- м одел ей.

На 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.

Загальна характеристика дисертаційної роботи

Дисертаційну роботу присвячено 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) диференційних геометричних 

характеристик форм багатовимірних об’єктів на базі дискретних воксельних 

структур з використанням засобів когнітивної комп’ютерної графіки.

У вступі обгрунтовано актуальність теми дисертаційного дослідження, її 

зв'язок з науковими програмами, сформульовано мету і завдання роботи, 

визначено об’єкт, предмет і методи дослідження, розкрито наукову новизну, 

достовірність та практичне значення отриманих результатів, наведено інформацію 

про особистий внесок здобувана, апробацію результатів дисертації, публікації, 

структуру та об’єм роботи.

У першому розділі виконано аналітичний огляд сучасного стану проблеми 

математичного моделювання форм геометричних об’єктів. Розглянуто 

функціональне подання геометричних об’єктів на базі теорії R-функцій, дискретні 

моделі подання форм тривимірних геометричних об’єктів. Проаналізовано методи



дослідження форми геометричних об’єктів, заданих аналітично функціями двох 

змінних, за допомогою ірафічних образів-моделей та способи використання 

М-образів при розв'язанні оптимізаційних задач у двовимірному просторі.

У другому розділі запропоновано моделювання форм тривимірних 

геометричних об’єктів на основі вексельних структур. Розроблено дискретну 

вексельну модель подання форм багатовимірних геометричних об'єктів, заданих 

аналітично за допомогою R-функцій п 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 чотирикомпонентний вектор 

нормалі та частинні похідні функції порядку п. 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 складності вихідної 

функції, що моделює геометричний об'єкт, і працювати виключно з вексельною 

моделлю. 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.

У третьому розділі запропоновано моделювання форм багатовимірних 

геометричних об’єктів на основі вексельних структур графічних образів-моделей. 

Розроблено методи синтезу графічних образів-моделей на базі вексельних 

структур, ще відображають локальні диференціальні геометричні характеристики 

тривимірного об’єкту, заданого аналітично за допомогою R-функцій, з 

узагальненням до «-вимірного випадку. Проведено оцінку складності 

рекурсивного підходу при формуванні графічних М-образів багатовимірних 

геометричних об'єктів.

У четвертому розділі запропоновано методи аналізу форм геометричних 

об’єктів за допомогою вексельних структур графічних образів-моделей.



Розроблено методи просторового руху по градієнту у тривимірному просторі на 

основі воксельних структур графічних образів-моделей. Розроблено 

математичний апарат автоматизованого розв’язання онтимізаційних задач 

математичного програмування на основі воксельних структур графічних образів- 

моделей.

У висновках зроблено загальну оцінку результатів, отриманих у 

дисертаційній роботі.

*

Наукова новизна одержаних результатів

У дисертаційній роботі О. М. Мильцева розроблено математичні моделі, 

методи та програмне забезпечення для математичного моделювання та аналізу 

форм багатовимірних геометричних об’єктів, заданих аналітично за допомогою R- 

функцій, з використанням засобів ілюстративної та когнітивної комп’ютерної 

графіки. Автором дисертаційної роботи отримано такі нові 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 «-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, в новій версії якої 

реалізовано основні результати досліджень.

Достовірніст ь та обгрунтованість наукових положень і висновків

Основні наукові результати, які отримано у дисертаційній роботі
*

О. М. Мильцева, є науково обгрунтованими. Наукові результати сформульовано у 

формі математичних методів, які грунтуються на адекватному виборі 

математичного апарату та коректному його використанні. Результати роботи 

проілюстровано наочними прикладами. 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-функцій; програмною реалізацією розроблених 

методів у вигляді системи аналітичного проектування РАНОК і результатами 

проведених експериментів.

Теоретичне та практичне значення одержаних результатів

Запропоновані в дисертаційній роботі моделі та методи дозволяють 

автоматизувати процес аналізу геометричних характеристик форм геометричних 

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 часткових похідних по 

обраним осям; зростання або спадання функції на обраному напрямку; визначення 

критичних точок, ліній та областей, локальних екстремумів; визначення областей 

додатних та від’ємних значень; аналіз просторового градієнту; розв’язання



оптимізаційних задач математичного програмування. Основні наукові результати 

дисертаційного дослідження було реалізовано в системі аналітичного 

проектування РАНОК (Рекурсивний Аналіз На Образних Компонентах).

Зауваження щодо змісту й оформлення дисертаційної роботи

1. Значну увагу приділено роботам професора О. В. Толока. Доцільно було 

б навести більш детальний аналіз робіт інших вчених.

2. Доцільно було б автоматизувати процес вибору глибини рекурсії в
»>

залежності від якості візуалізації об'єкта і складності R-функції.

3. У роботі недостатньо уваги приділено порівнянню швидкості візуалізації 

функції шляхом апроксимації її поверхні за допомогою тріангуляції та 

запропонованого рекурсивного підходу.

4. Недостатньо повно описано критерії зупинки методів руху по градієнту.

5. Нажаль, відсутнє порівняння розроблених методів руху по градієнту між 

собою.

6. Відсутнє порівняння розробленої системи РАНОК з відомими системами 

ЗІЗ-візуалізації.

7. Недостатньо уваги приділено опису системних вимог та інтерфейсу 

користувача системи РАНОК.

8. У тексті дисертаційної роботи є певна кількість синтаксичних та 

орфографічних помилок, які не мають суттєвого впливу на сприйняття її змісту.

Загальний висновок

Роботу присвячено вирішенню актуальної науково-технічної задачі. Об’єм 

дисертаційної роботи відповідає вимогам до дисертацій на здобуття наукового 

ступеня кандидата фізико-математичних наук. Зауваження до матеріалів 

дисертаційної роботи, що наведені у відгуку, не ставлять під сумнів результати 

роботи. За основними критеріями МОН України -  за рівнем актуальності 

дослідження, ступенем обгрунтованості та достовірності основних положень та



висновків, рівнем наукової новизни результатів дослідження та його наукового та 

прикладного значення, та повнотою викладення основних результатів у 

публікаціях -  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, Мильцев 

Олександр Михайлович, заслуговує присудження наукового ступеня кандидата 

фізико-математичних наук за спеціальністю 01.05.02 -  математичне моделювання 

та обчислювальні методи.
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