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АНОТАЦІЯ 

Терещенко Я. В. Розробка єдиного алгоритмічного середовища 

(МЄАС) для розв’язання термодинамічних задач у неоднорідних структурах 

– Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 113 «Прикладна математика». – Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка МОН України, Київ, 2021. 

На сьогоднішній день, задачі моделювання, використовуються майже у 

всіх сферах - від моделювання напружень каркасу автомобілів, до 

відслідковування динаміки руху клітин в організмі. Так, як ми живемо у світі, в 

якому технології стрімко ростуть вгору, а кількість електронних пристроїв : 

смартфонів, планшетів, сенсорів, ПК, збільшується щосекунди - на 2020 рік 

близько  5.19 мільярдів людей володіють персональними смартфонами,  задачі 

моделювання та візуалізації процесів, які відбуваються при конструюванню 

виробу є надзвичайно важливими. 

В сучасних реаліях, під час виробництва девайсів, ціна помилки є 

достатньо великою.  Особливу роль відіграють задачі теплофізики для 

моделювання термічних та термопружних процесів які відбуваються під час 

нагрівання елементів. Таки задачі потребують високої точності, адже некоректне 

визначення параметрів призводить до перегріву або взагалі руйнуванню самої 

плати й обчислювальних блоків. Задачі моделювання відіграють величезну роль 

в індустріальному розвитку та впливають на всі сфери людської діяльності: 

охорони здоров’я, екології, космічних технологій, військової індустрії, 

промисловості, медіа, музейної справи, розваг тощо. Об'єктами досліджень 

можуть бути, як елементарні дерев'яні вироби в господарстві, каркаси металевих 

конструкцій, та й надзвичайно складні електронно обчислювальні системи, 

біологічні процеси,   космічні системи а також комплекси реального часу, як, 

наприклад, атомні станції, тощо. Тому вдосконалення та створення нових засобів 

моделювання дають можливість суттєво покращити сучасний світ. Важливими 
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задачами - є  задачі термопружності та теплопровідності для аналізу процесів 

нагрівання та взаємодії між кусково-однорідними включеннями. На даний 

момент зв'язана задача термопружності кусково-однорідних тіл не має 

дискретних аналогів використовуючи МГЕ, тому моделювання даної задачи  - є 

актуальним. 

Існує велика кількість програмних продуктів, які дозволяють розв'язувати  

спектр задач моделювання. До таких відносяться: Ansys, Tesis, Materialise. 

Основними методами моделювання таких систем - є МСЕ. З одного боку він є 

достатньо простим й може чисельно розв'язати широкий спектр задач, але з 

іншого боку - для високої точності необхідно велика кількість скінченних 

елементів. Наприклад, для задач термопружності можна використати більш 

точний метод - МГЕ.   

На сьогоднішній день не існує єдиної концепції та цілісної методології 

розв’язування комплексу взаємозв’язаних задач обчислювальної геометрії, які 

складають ядро задач візуального моделювання теплофізичних процесів. 

Існуючі підходи в побудови системи моделювання, в переважній 

більшості, використовують пакетну алгоритмічну модель, яка являє собою набір 

алгоритмів для певної прикладної задачі, або ж бібліотеку алгоритмів. При 

цьому, майже кожен з алгоритмів має свої власні структури даних, формат вводу 

та виводу даних, способи попередньої обробки. Також, існуючі підходи не 

дозволяють розробляти уніфіковані ефективні алгоритмічні платформи для 

систем візуального моделювання. 

Тому пошук підходів до створення єдиних алгоритмічних засобів 

розв’язання комплексу задач обчислювальної геометрії, які б стали основою 

розробки автоматизованих систем візуалізації нового покоління, є актуальним.  

Так, уперше концепція побудови моделі єдиного алгоритмічного 

середовища для розв’язування класу задач обчислювальної геометрії була 

запропонована В. М. Терещенком.  Зокрема, у дисертаційній роботі В. М. 

Терещенка розроблено основи концепції та базові методологічні принципи 
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побудови МЄАС – моделі єдиного алгоритмічного середовища. Було 

представлено математичну модель паралельно-рекурсивного алгоритму, який дає 

змогу одночасно розв’язувати такі задачі: побудова діаграми Вороного, 

тріангуляція Делоне, побудова опуклої оболонки, пошук найближчої пари тощо. 

 Прикладом іншого розвитку концепції МЄАС є її застосування для задач 

обробки зображень та побудова генератора багатокутників із заданими 

властивостями. 

Загалом дисертаційна робота складається з двох основних складових — 

побудова дискретних розв'язків зв'язаної квазістатичної задачі термопружності, а 

також створення моделі єдиного алгоритмічного середовище для моделювання 

та візуалізації теплофізичних явищ та процесів. 

Отже, у дисертаційному дослідженні було побудовано дискретні розв'язки 

для зв'язаної квазістатичної задачі термопружності кусково-однорідних тіл. Для 

отримання розв'язків  застосовано МГЕ. Інтеграли по області з включеннями 

підрозбивались на трикутні елементи для більш точнішого моделювання 

кривизни. 

Розроблено систему моделювання теплофізичних процесів 

використовуючи модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) на основі 

динамічної діаграми Вороного для розв’язання задач візуалізації, динамічної 

підтримки, генерації адаптивної сітки. 

Для забезпечення роботи системи моделювання теплофізичних процесів 

необхідно, щоб була можливість в реальному часі модифікувати граф 

підрозбиття. Якщо розв'язувати дану задачу використовуючи статичну діаграму 

Вороного методом розділяй та володарюй, то, навіть при незначних змінах, 

необхідно повністю перебудовувати діаграму, що використовує 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁) часу. 

При застосовуванні алгоритму Форчуна необхідно постійно змінювати точки 

подій, що також впливає на ефективність.  Для збільшення ефективності 

доцільно застосувати динамічну діаграму Вороного. 
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Тому в дисертаційній роботі  проаналізовано існуючи методи побудови 

динамічної діаграми Вороного та запропоновано новий алгоритм її побудови на 

базі технології “розділяй та володарюй” використовуючи монотонні ланцюги, 

який забезпечує  операції: Вставка, Вилучення, Балансування. Доведено, що 

запропонована структура даних динамічної діаграми Вороного дає змогу 

виконати операцію вставки та вилучення за час 𝑂(𝑁)- у найгіршому випадку , та  

𝑂(log(𝑁)) в середньому, а також операцію пошуку найближчого сусіда за час 

𝑂(log(𝑁)). 

Однією з головних задач візуалізації термодинамічних процесів 

запропонованої МЄАС  - є побудова динамічної сітки для знаходження 

інтегралів по області задач теплопровідності та термопружності, а також 

генерації адаптивного розбиття граничних елементів.   

Основними проблемами задач моделювання теплофізичних процесів - є 

побудова розв'язку з оптимальною точністю. Водночас, при збільшенні точності 

з'являються проблеми з пошуком оптимального підрозбиття, яке призводить до 

великих обчислювальних витрат. В роботі запропоновано комбінований h-метод 

генерації адаптивної сітки використовуючи МЄАС на основі динамічної діаграми 

Вороного. Загалом побудова адаптивної сітки складається з 3х етапів: побудова 

карти відстаней, генерація початкової сітки, адаптація сітки. 

Запропонована МЄАС застосовується для  інтерактивної зміни області 

включень використовуючи структуру даних дерево граней: поелементне задання 

трикутних граней,  виділення області неперервним з'єднанням. 

 Доведено оцінку складності побудови адаптивної сітки та її інтерактивної 

зміни. Так задачі генерації AMR та інтерактивної зміни області використовуючи 

МЄАС на базі динамічної діаграми Вороного на множині з 𝑁 точок можливо 

виконати за час  𝑂(𝐾𝑀𝑙𝑜𝑔𝑁)де К  - кількість областей змін, 𝑀 - максимальна ступінь 

підрозбиття елемента. 
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Таким чином, за допомогою ДДВ та структури даних ДГ можливо 

ефективно виконувати модифікацію областей підрозбиття, які, дають змогу 

більш детальніше аналізувати та керувати розв'язками квазістатичних задач 

термопружності та теплопровідності. 

Для ефективного і водночас зручного задання вхідних даних (включень) 

запропоновано використання сегментатора об'єктів (на прикладі сегментації 

елементів обчислювальної плати). Алгоритм сегментації об'єктів використовує 

модифіковану U-Net подібну нейронну мережу  навчену на згенерованому 

датасеті. 

Реалізовано програмний прототип МЄАС на принципах модульності, 

розширюваності та універсальності структур даних. Тестування МЄАС на 

реальних даних  показало, що запропонована модель   дає змогу скоротити час 

виконання в 5 разів  для комплексу задач у порівнянні  з набором окремих 

алгоритмів. 

Проведено обчислювальні експерименти та  порівняльний аналіз 

результатів зв'язаної та незв'язаної квазістатичної задачі термопружності. 

Виявлено, що розподіли зв'язаної та незв'язаної задачі максимально 

відрізняються при напружені σ22 . Наприклад для  σ11 максимальна абсолютна 

різниця має значення 0.005689. У випадку σ12  та σ22  маємо 0.01187 та 0.01279 

відповідно. Але, при більш точному обрахунку дана різниця між величинами  

напруження зв'язаної та незв'язаної задач має достатньо суттєве значення.  

 

Загалом, запропонована  МЄАС розв’язує класи задач: 

 Візуалізація та дослідження теплових полів у кусково-однорідній області 

типу матриці із включеннями; 

 Візуалізація та дослідження термонапруженого стану кусково-однорідної 

області типу матриці із включеннями; 
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 Завдання адаптивного розбиття граничними елементами  кусково-

однорідної області А (матриця із включеннями) МГЕ.  

 Локалізація області на планарному розбитті. 

 Завдання динамічної триангуляції Делоне 

 

Робота є складовою частиною наукових робіт, які ведуться на кафедрі 

математичної інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка при виконанні 

теми проекту Міністерства освіти та науки України: “Розробка єдиного 

програмно-алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного 

моделювання для створення систем оздоровлення військовослужбовців ” (НДФ 

№19БФ015-04, 01.01.2019-31.12.2021) 

Ключові слова: модель єдиного алгоритмічного середовища, діаграма 

Вороного, термопружність, адаптивна сітка, моделювання, сегментація, 

оптимізація, алгоритми. 
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ANNOTATION 

Tereshchenko Y. V. Development of a unified algorithmic environment (MUAE) 

for solving thermodynamic problems in inhomogeneous structures. - Manuscript. 

Dissertation thesis for acquiring the degree of a Doctor of Philosophy in the 

specialty 113 “Applied mathematics” – Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Kyiv, 2021. 

Today, modeling tasks are used in almost all areas - from modeling the stresses 

of the car frame, to tracking the dynamics of cell movement in the body. As we live in 

a world where technology is growing rapidly and the number of electronic devices: 

smartphones, tablets, sensors, PCs is increasing every second - by 2020, about 5.19 

billion people own personal smartphones, the tasks of modeling and visualization of 

ongoing processes are extremely important. 

In modern realities, during the production of devices, the cost of error is quite 

high. A special role is played by thermophysical problems for modeling thermal and 

thermoelastic processes that occur during the heating of elements. Such tasks require 

high accuracy, because incorrect determination of parameters leads to overheating or 

general destruction of the board and computer units. Modeling tasks play a huge role 

in industrial development and affect all areas of human activity: health, ecology, space 

technology, the military industry, industry, media, museums, entertainment, and more. 

The objects of research can be, as elementary wooden products, frames of metal 

structures, and extremely complex electronic computing systems, biological processes, 

space systems and real-time complexes, such as nuclear power plants and more. 

Therefore, the improvement and creation of new modeling tools make it possible to 

significantly improve the modern world. Important tasks are the problems of 

thermoelasticity and thermal conductivity to analyze heating processes and the 

interaction between piecewise homogeneous inclusions. At present, the related 

problem of thermoelasticity of piecewise homogeneous bodies has no discrete 

analogues using boundary element method (BEM), so modeling of this problem is 

relevant. 
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There are many software products that allow you to solve a range of modeling 

problems. These include: Ansys, Tesis, Materialize. The main method of modeling of 

such systems is FEM. On the one hand, it is quite simple and can numerically solve a 

wide range of problems, but on the other hand - for high accuracy it requires a large 

number of finite elements. For example, for thermoelasticity problems, you can use a 

more accurate method - BEM. 

To date, there is no single concept and holistic methodology for solving a set of 

interconnected problems of computational geometry, which form the core of the 

problems for visual modeling of thermophysical processes. 

Existing approaches to building a modeling system, in the vast majority, use a 

batch algorithmic model, which is a set of algorithms for a particular application 

problem, or a library of algorithms. In this case, almost each of the algorithms has its 

own data structures, data input and output format, pre-processing methods. Also, 

existing approaches do not allow the development of unified efficient algorithmic 

platforms for visual modeling systems. 

Thus, for the first time the concept of building a model of a single algorithmic 

environment for solving a class of problems of computational geometry was proposed 

by V.M. Tereshchenko. In particular, in dissertation of VM Tereshchenko's the bases 

of the concept and basic methodological principles of construction of MUAE - model 

of uniform algorithmic environment are developed. A mathematical model of the 

parallel-recursive algorithm was presented, which allows to solve the following 

problems simultaneously: construction of the Voronoi diagram, Delaunay 

triangulation, construction of a convex hull, search for the nearest pair, etc. An example 

of another development of the MUAE concept is its application to image processing 

problems and the construction of polygon generator  with given properties. 

In general, the dissertation consists of two main components - the construction 

of discrete solutions of the connected quasi-static thermoelasticity problem, as well as 

the creation of a model of a single algorithmic environment for modeling and 

visualization of thermophysical phenomena and processes. 

Thus, in the dissertation research, discrete solutions were constructed for the 
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coupled quasistatic problem of thermoelasticity of piecewise homogeneous bodies. 

BEM was used to obtain solutions. Integrals in the region with inclusions were divided 

into triangular elements for more accurate curvature modeling. 

A system for modeling thermophysical processes using the Unified Algorithmic 

Environment model based on the dynamic Voronoi diagram has been developed to 

solve problems of visualization, dynamic support, and adaptive grid generation. 

To ensure the operation of the system for modeling thermophysical processes, it 

is necessary to be able to modify the subdivision graph in real time. If we  try to solve 

this problem using the static Voronoi diagram by the method of divide and conquer, 

then, even with minor changes, it is necessary to completely rearrange the diagram 

using O (NlogN) time. When using the Fortune algorithm, it is necessary to constantly 

change the points of events, which also affects the efficiency. To increase efficiency, 

it is advisable to use a dynamic Voronoi diagram. 

Therefore, in  presented work was analyzed existing methods of constructing a 

dynamic Voronoi diagram and proposed a new algorithm for its construction based on 

the technology of "divide and conquer" using monotonic chains, which provides 

operations: Insert, Remove, Balancing. It is proved that the proposed data structure of 

the Voronoi dynamic diagram allows to perform the operation of insertion and removal 

for time O (N) - in the worst case, and O (log (N)) on average, as well as the operation 

of finding the nearest neighbor for time O (log ( N)). 

One of the main tasks of visualization of thermodynamic processes of the 

proposed MUAE is the construction of a dynamic grid for finding integrals of thermal 

conductivity and thermoelasticity problems, as well as the generation of adaptive 

partitioning of boundary elements. 

The main problems of modeling thermophysical processes are the construction 

of the solution with optimal accuracy. At the same time, with increasing accuracy, there 

are problems with finding the optimal subdivision, which leads to high computational 

costs. The combined h-method of adaptive grid generation using MUAE based on the 

diagram Voronoi diagram is proposed. In general, the construction of an adaptive grid 

consists of 3 stages: construction of a distance map, generation of the initial grid, grid 
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adaptation. 

The proposed MUAE is used for interactive change of the area of inclusions 

using the face tree data structure: element-by-element assignment of triangular faces, 

selection of the area by a continuous connection. 

The complexity estimation of adaptive grid construction and its interactive 

change was proved. Thus, the tasks of generating AMR and interactive domain change 

using MUAE based on the dynamic Voronoi diagram on a set of N points can be 

performed in time O (KMlogN) where K is the number of change domains, M is the 

maximum degree of subdivision of the element. 

Thus, with the help of DDV and face tree data structures, it is possible to 

effectively perform modification of subdivision areas, which allow more detailed 

analysis and control of solutions of quasi-static problems of thermoelasticity and 

thermal conductivity. 

For efficient and at the same time convenient setting of input data (inclusions) 

object segmentation algorithm (on the computer board example) is offered. The object 

segmentation algorithm uses a modified U-Net-like neural network trained on the 

generated dataset. 

The software prototype of MUAE on the principles of modularity, extensibility 

and universality of data structures is realized. Testing of MUAE on real data showed 

that the proposed model allows to reduce the execution time by 5 times for a collection 

of tasks compared to a set of individual algorithms. 

Computational experiments and comparative analysis of the results of the bound 

and unbound quasistatic thermoelasticity problem are performed. It is found that the 

maximum difference between distributions of the bound and unbound problem was 

achieved at the stress σ22. For example, for σ11 the maximum absolute difference is 

0.005689. In the case of σ12 and σ22 we have 0.01187 and 0.01279, respectively. 

However, with a more accurate calculation, this difference between the stress values 

of the bound and unbound problems is quite significant. 

In general, the proposed MUAE solves problems: 
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 Visualization and research of thermal fields in a piecewise-homogeneous region 

with inclusions; 

 Visualization and research of the thermostressed state of a piecewise 

homogeneous region with inclusions; 

 The problem of adaptive partitioning by boundary elements of a piecewise 

homogeneous region A (matrix with inclusions) of BEM. 

 Localization of the area on the planar division. 

 Dynamic Delaunay triangulation problem 

 

This dissertation is a part of the research conducted at the Department of 

Mathematical Informatics at the Faculty of Computer Sciences and Cybernetics of 

Taras Shevchenko National University of Kyiv as the outcome of the project topic of 

the Ministry of Education and Science of Ukraine: “Development of a unified modeling 

and visualization algorithmic environment for constructing the servicemen 

rehabilitation systems”.(NDF №19BF015-04, 01.01.2019-31.12.2021) 

 

Keywords: Model of the Unified Algorithmic Environment, Voronoi diagram, 

thermoelasticity, thermal conductivity, adaptive grid, modeling, segmentation, 

optimization, algorithms. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

 

ЕМКД - Евклідове мінімальне кістякове дерево 

ДВ / vor(S) - Діаграма Вороного 

ММ     -  мінімальний многогранник 

УСН    – усі найближчі сусіди 

МЄАС - модель єдиного алгоритмічного середовища 

УМР    - узагальнений метод редукції 

ПАРКС - Паралельні Асинхронні Рекурсивно Керовані Системи 

ППЛГ –  плаский прямолінійний граф 

PRAM - (Parallel Random Access Machine) паралельна машина з   

                довільним доступом. 

CAD    - (computer-aided desig) система автоматизованого 

                проектування. 

CAM   -(computer-aided manufacturing)  автоматизована система   

               технологічної підготовки виробництва                                       

MPI      - (Message Passing Interface)  середовище паралельного програмування 

CH(S)   - границя опуклої оболонки 

conv(S) -  опукла оболонка 

T(SL)    - тріангуляція 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми. На сьогоднішній день, задачі моделювання, 

використовуються майже у всіх сферах - від моделювання напружень каркасу 

автомобілів, до відслідковування динаміки руху клітин в організмі. Так, як ми 

живемо у світі, в якому технології стрімко ростуть вгору, а кількість електронних 

пристроїв : смартфонів, планшетів, сенсорів, ПК, збільшується щосекунди - на 

2020 рік близько  5.19 мільярдів людей володіють персональними смартфонами,  

задачі моделювання та візуалізації процесів, які відбуваються при 

конструюванню виробу є надзвичайно важливими. 

В сучасних реаліях, під час виробництва девайсів, ціна помилки є 

достатньо великою.  Особливу роль відіграють задачі теплофізики для 

моделювання термічних та термопружних процесів які відбуваються під час 

нагрівання елементів. Таки задачі потребують високої точності, отже некоректне 

визначення параметрів призводить до перегріву або взагалі руйнуванню самої 

плати й обчислювальних блоків. Особлива увага прикута до зв’язаної 

квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідних тіл, її 

властивостей та пошуку суттєвої різниці між незв’язаною задачею. 

Існує велика кількість програмних продуктів, які дозволяють розв'язувати  

спектр задач моделювання. До таких відносяться: Ansys, Tesis, Materialise. 

Основними методами моделювання таких систем - є МСЕ. З одного боку він є 

достатньо простим й може чисельно розв'язати широкий спектр задач, але з 

іншого боку - для високої точності необхідно велика кількість скінченних 

елементів. Наприклад, для задач термопружності можна використати більш 

точний метод - МГЕ. 

        

Дослідженням задач моделювання та візуалізації , а також побудови 

ефективних алгоритмів для їх розв'язання  займались вітчизняні та зарубіжні 

фахівці: Н.З. Шор, Ю.Г. Стоян, Є.М. Кисельова, А.В. Анісімов, М.І. Шлезінгер, 
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Ю.І. Петунін, Б.В. Рубльов, Ю.В Крак, Н.В. Семенова, В.П. Клименко, І.В. 

Сергієнко, О.М. Васюков, О.А. Ємець, Г. Мінковський, Л.Ф. Тот, Г.Ф. Вороний, 

Б.Н. Делоне, А.Н. Коркін, Б. Грюмбаум, І.І. Яглом, В.А. Ємєлічев, М.К. Кравцов, 

В.А. Бондаренко, D.E. Knuth, R.L. Graham, M. Ovemars, S.A. Cook, M.I. Shamos, 

B. Chazelle, L. Guibas, E.A. Ramos, D.Z. Chen, S.G. Akl, J. E.Goodman, J. O'Rourke, 

J. JaJa, J. van Leeuwen, M. Ben-Or, R.M. Karp, J.H. Reif, N.M. Amato, F.P. Preparata, 

R. Miller, R.E. Tarjan, D.G. Kirkpatrick, M.T. Goodrich, C. Yap, R. Cole, R. Tamassia, 

J. Hershberger, M.J. Atallah, A. Aggarwal, D.T. Lee, D. Dobkin, R. Lipton, H. 

Edelbrunner, J. L. Bentley та інші. 

 В основному, системи складаються з бібліотеки алгоритмів, які необхідно 

послідовно запускати для отримання результату.  Альтернативою даних підходів 

є використання МЄАС. Даний підхід був вперше запропонований професором 

Терещенко В.М [1].  Наведений підхід дозволяє інкапсулювати алгоритми в 

єдину , спільну структуру даних, та дає змогу пришвидшити й спростити 

розв'язання задач. 

 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Робота є 

складовою частиною наукових робіт, які ведуться на кафедрі математичної 

інформатики факультету комп’ютерних наук та кібернетики Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка при виконанні теми проекту 

Міністерства освіти та науки України: “Розробка єдиного програмно-

алгоритмічного середовища візуалізації та комп’ютерного моделювання для 

створення систем оздоровлення військовослужбовців” (НДФ №19БФ015-04, 

01.01.2019-31.12.2021). 

Мета і завдання дослідження. Метою дисертаційного дослідження є створення 

системи моделювання та візуалізації теплофізичних процесів на базі МЄАС з 

використанням динамічної діаграми Вороного з адаптивною генерацією сітки. 

Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати наступні завдання: 
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1 Побудувати дискретні розв'язки для  зв'язаної квазістатичної задачі 

термопружності кусково-однорідних тіл.   

2 Узагальнити  концепцію моделі єдиного алгоритмічного 

 середовища на основі динамічної діаграми Вороного  для 

розв’язування задач генерації адаптивної сітки, а також візуалізації 

результатів. 

 

3 Використовуючи запропоновану моделі єдиного алгоритмічного 

середовища побудувати ефективні алгоритми для розв'язання задач:  

динамічної підтримки діаграми Вороного, побудови адаптивної сітки для 

включень, візуалізації теплофізичного процесу. 

   

4 Розробити ефективний алгоритм побудови адаптивної сітки з високою 

точністю. 

   

5 Створити зручний та швидкий спосіб введення даних базуючись на аналізу 

зображення досліджуваної області.   

   

6 Створити програмну реалізацію системи моделювання на базі динамічної 

діаграми Вороного для зв'язаної квазістатичної задачі термопружності 

кусково-однорідних тіл. Розробити ефективний алгоритм візуалізації 

даних. 

7 Зробити порівняльний аналіз зв'язаної та незв’язаної задач термопружності 

кусково-однорідних тіл. 

Об’єкт дослідження – процес ефективного розв’язання класу задач симуляції та 

візуалізації  теплофізичних задач. 

Предмет дослідження – концепції, методи, алгоритми та структури даних для 

ефективного розв’язування задач моделювання теплофізичних процесів. 



22 
 

Методи дослідження. Дисертаційна робота ґрунтується на: чисельних методах, 

теорії пружності, обчислювальної геометрії , цифрової обробки зображень, 

машинному навчанні, прикладної теорії алгоритмів,, комп’ютерної графіки та 

візуалізації. 

Наукова новизна отриманих результатів. У дисертаційній роботі створено 

систему моделювання теплофізичних процесів. Вперше: 

- запропоновано та створено систему моделювання теплофізичних процесів 

використовуючи модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) на основі 

динамічної діаграми Вороного для розв’язання задач візуалізації, динамічної 

підтримки, генерації адаптивної сітки 

- запропоновано дискретне представлення зв’язаної квазістатичної задачі 

термопружності кусково-однорідних тіл використовуючи МГЕ 

- розроблено новий метод побудови динамічної діаграми Вороного 

використовуючи монотонні ланцюги 

- розроблено новий метод побудови адаптивної сітки. Проаналізовано точність 

та оцінку складності методу 

-  розроблено адаптивну систему вводу включень використовуючи оригінальну 

модель нейронної мережі та датасет 

-  проведено порівняльний аналіз результатів зв’язаної та незв’язаної 

квазістатичної задачі термопружності 

Практичне значення одержаних результатів. 

Запропоноване дискретне представлення зв'язаної квазістатичної задачі 

термопружності для кусково-однорідних тіл можна використати для 

знаходження розподілу теплових полів та напружень. Розроблений алгоритм 

побудови адаптивної сітки та  модифікований критерій деталізації для методу 
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граничних елементів дає змогу отримати точніші значення  температур та 

напружень.  Розроблена МЄАС на базі динамічної діаграми Вороного може бути 

застосована для динамічних задач моделювання. Запропонована структура даних 

для динамічної підтримки діаграми Вороного дає змогу ефективно модифікувати 

множину точок: додавати вилучати.         

Результати роботи можуть бути використані для дослідження та аналізу 

теплофізичних задач, а також побудови ефективних систем моделювання 

динамічних процесів на базі МЄАС. 
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РОЗДІЛ 1. АНАЛІЗ ІСНУЮЧИХ ПІДХОДІВ ДО МОДЕЛЮВАННЯ 

ТЕПЛОФІЗИЧНИХ ПРОЦЕСІВ 

Задачі моделювання відіграють величезну роль в індустріальному 

розвитку та впливають на всі сфери людської діяльності: охорони здоров’я, 

екології, космічних технологій, військової індустрії, промисловості, медіа, 

музейної справи, розваг тощо. Об'єктами досліджень можуть бути, як 

елементарні дерев'яні вироби в господарстві, каркаси металевих конструкцій, та 

й надзвичайно складні електронно обчислювальні системи, біологічні процеси,   

космічні системи а також комплекси реального часу, як, наприклад, атомні 

станції, тощо. Тому вдосконалення та створення нових засобів моделювання 

дають можливість суттєво покращити сучасний світ. Особливу роль відіграють 

теплофізичні задачі, наприклад, задачі термопружності та теплопровідності для 

аналізу процесів нагрівання та взаємодії між кусково-однорідними 

включеннями. Наприклад, в роботі  [2] моделюється  теплофізичний процес при 

зварюванні, який  є  частиною міжнародних проектів по дослідженню 

надійності окремих деталей двигунів літаків, зокрема лопаток турбін. Під час 

роботи двигунів при перенавантаженнях та тривалій роботі відбувається 

руйнування частин турбін (лопаток). Однією із причин цього є неякісне 

зварювання, в результаті чого в зоні зварювального шва з’являються мікро-

тріщини, які і призводять до руйнівних деформацій. Тому однією із актуальних 

та важливих проблем є дослідження найбільш динамічної області теплофізичних 

процесів – зварювальної ванни та її околу: розплаву та твердої частини 

матеріалу. Також, важливим є дослідження елементів електронної плати при їх 

взаємному нагріванні для коректного підбору матеріалів та системи 

охолодження під час виробництва, що дає можливість мінімізувати відсоток 

браку при конструкції плат.  В таких задачах велику роль відіграє точність, а 

також швидкість опрацювання даних, особливо для систем реального часу.   
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1.1 Аналіз існуючих методів для розв'язання зв'язаної задачі 

термопружності кусково-однорідних тіл. 

Постійне удосконалення старих і створення нових технологій вимагає 

більш широкого застосування в сучасній техніці композитних чи кусково-

однорідних елементів конструкцій, які проектуються шляхом раціонального 

комбінування матеріалів з різними фізико-механічними властивостями. 

Елементи багатьох сучасних конструкцій працюють в умовах дії агресивних 

середовищ, високих температур і тисків, що супроводжує протіканню в твердому 

тілі цілого ряду немеханічних процесів. Домінуючими процесами такого 

характеру часто виступають процеси дифузії тепла, які в значній мірі 

інтенсифікуються в місцях існуючих в матеріалі неоднорідностей 

технологічного, конструкційного чи структурного характеру, таких, як 

порожнини, гостроконечні отвори, розрізи, інородні включення, зварні шви, 

границі зерен і блоків. Дослідження на міцність, надійність і довговічність таких 

елементів конструкцій веде до необхідності визначення напружено-

деформованого і термопружного стану кусково-однорідних середовищ. 

До цього часу в достатній мірі розроблені методи розв'язання і досліджені 

крайові задачі плоскої теорії пружності і термопружності для кусково -

однорідних тіл з гладкими і кусково-гладкими границями. Найбільш повний і 

послідовний розвиток цього напрямку викладений в працях В.В.Болотіна [3], 

А.Д.Коваленка [4], Г.В.Колчина [5], Ю.М.Коляно [6], В.Д.Купрадзе [7], 

В.Новацького [8], І.Ф.Образцова [9], Лавренюка В.І.[10], В.М. Терещенка [11], 

Ю.М.Подільчука [12], Я.С.Підстригача [13], Л.П.Хорошуна [14] та  інших 

авторів. Термодинамічні обгрунтування основних рівнянь класичної теорії 

теплопровідності і термопружності та систематизація основних результатів 

досліджень термопружного стану однорідного тіла викладені в роботах [4, 8, 13, 

15-17]. В роботах [3, 14, 18, 19-22] викладені основи теорії і методи розв'язання 

задач термопружності для неоднорідних, кусково-однорідних та багатошарових 

тіл. 
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Варто зазначити, що крайові задачі для складних тіл, обмежених 

контурами складної конфігурації, є мало дослідженими в порівнянні з тілами, які 

мають канонічну або близьку до неї форму границь. 

Найбільш поширеними при дослідженні кусково-однорідних тіл, які 

знаходяться під дією теплових і силових полів є методи, в яких  

використовується апарат теорії функцій комплексних змінних, і зокрема, метод 

комплексних потенціалів Колосова-Мусхелішвілі,  який давно став класичним 

методом [30]. Однак коло розв'язуваних задач обмежується тілами, границі яких 

мають конічну або близьку до неї форму, а також кусково кусково-однорідними 

тілами, однорідні елементи яких відрізняються тільки коефіцієнтами теплового 

розширення. Так в праці [23] при постійному температурному полі визначаються 

напруження в нескінченній  площині з нескінченним рядом кругових включень, 

а в [24] - напруження в нескінченній півплощині з двома круглими включеннями 

під дією однорідного потоку тепла. Термонапружений стан в прямокутній 

платівці з твердим лінійним включенням при дії деякого стаціонарного поля 

температур розглядався в [25]. При цьому поле переміщень, напружень і 

температур зображено через комплексні потенціали. В праці [26], при визначенні 

температурних напружень в півплощині з довільним включенням, яке 

відрізняється від матриці тим, що лише коефіцієнти лінійного розширення різні, 

теж використовується комплексне зображення функції напружень. Як приклад, 

в цій роботі розглядається півплощина з еліптичним включенням, яка 

знаходиться під дією постійного температурного поля. 

Такого ж типу задачі розв'язані аналітично Г. Паркусом і Є. Меланом в 

роботі [27] і В. Новацьким в [28]. 

При розв'язанні широкого класу задач прикладного характеру великого 

значення набувають методи, які несуть в собі необхідну універсальність і 

дозволяють досліджувати кусково-однорідні тіла, обмежені контурами довільної 

форми. До одного з таких методів належить метод R-функцій [31-33], в якому на 

аналітичному рівні існує можливість врахування границь тіла, яке ми 
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розглядаємо. Даний підхід пов'язаний з побудовою структур розв'язку крайових 

задач, що дає можливість побудувати координатні послідовності розв'язку. Для 

цього невизначені компоненти зображуються у формі наближень поліномами 

того чи іншого вигляду, які мають непогані апроксимаційні ні властивості. 

Одержання числових результатів особливо ефективно, якщо включення має 

канонічну форму [31]: круг, еліпс, правильний многокутник із закругленими 

кутами і взагалі область, яка може бути конформно відображена на круг за 

допомогою поліному чи раціональної функції. 

В роботах [34,35]  розв’язання плоских квазістатичних задач для областей 

прямокутної форми виконується варіаційними методами з використанням 

спеціальних ортогональних поліномів запропонованих Колчиним Г. Б.   

Варто відзначити праці Саркісяна В.С. і його школи [36-40], у яких 

розв'язано ряд конкретних практично важливих задач теорії пружності кусково-

однорідних тіл. При розв'язанні таких задач широко використовуються 

інтегральні перетворення Фур'є і Лапласа, за допомогою яких, в залежності від 

форми кусково-однорідного включения, задача зводиться до розв'язку крайової 

задачі Рімана в теорії аналітичних функцій [36, 37], або до розв'язку системи 

сингулярних інтегральних рівнянь з ядром Коші [38, 39], або до розв'язку 

інтегрального рівняння Фредгольма ІІ-го роду [40]. Таким способом були 

розв'язані задачі для площини з кусково-однорідним включенням. Якщо 

включення складається з двох напівскінченних частин з різними пружними 

властивостями, задача зводиться до розв'язку деякого функціонального рівняння 

на дійсній осі [38]. 

Із урахуванням сучасного високого стану інформаційних та комп'ютерних 

технологій при розв'язанні задач термопружності і пружності кусково-

однорідних тіл велике значення і широке застосування набули чисельні і 

чисельно-аналітичні методи. Серед них найбільш ефективними і універсальними 

сучасними методами є метод скінченних елементів (МСЕ) та метод граничних 

елементів (МГЕ) (або метод граничних інтегральних рівнянь МГІР), які мають 
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велике практичне значення при розв'язанні широкого класу інженерних задач 

термомеханіки і механіки неоднорідних тіл. Так метод скінченних елементів дає 

можливість розглядати тіла із складними граничними контурами за рахунок 

розбиття тіла на окремі більш прості області - скінченні елементи [41-46]. В 

працях [41-49] представлено розв’язки деяких задач пружності та 

термопружності для неоднорідних та кусково-однорідних тіл (контактні задачі, 

матриця з прямокутними включеннями,  багатошарові тіла та оболонки)  

методом скінченних елементів. 

При всій своїй універсальності і ефективності МСЕ має свої недоліки. 

Основними недоліками методу є: по-перше, він являє собою схему дискретизації 

всього тіла, а це, безумовно, веде до великої кількості елементів і громіздкості 

основної системи рівнянь та їх кількості; по-друге, МСЕ призводить досить часто 

до нереальних розривів значень фізичних і термомеханічних величин між 

спряженими елементами; в-третіх, в більшості задач, розв'язаних цим методом, 

одержані тільки частинні розв'язки, що обмежує, звичайно, можливості його 

застосування. В наш час цей метод достатньо глибоко вивчений і тому існує 

досить багато літератури щодо його застосування [41,42,45,46]. Також на його 

основі працює велика кількість сучасних систем моделювання таких як: Ansys, 

Tesis, Materialise. 

 Зупинимось детально на методі граничних інтегральних рівнянь. (МГІР чи 

MГЕ), який базується на теорії потенціалу [7, 30, 50, 51]. Значна  популярність 

методу пов'язана з його універсальністю, гнучкістю і меншою громіздкістю в 

порівнянні з MCE (зниження на одиницю розмірності задачі), а також 

можливістю простого і точного врахування нескінченно віддалених границь [53-

62]. Крім цього, МГIP дозволяє, на відміну від МСЕ, природньо виразити умови 

взаємодії на контактуючих поверхнях тіла. 

При розв'язанні задач теплопровідності і деформування кусково-

однорідних тіл методом граничних інтегральних рівнянь традиційним і найбільш 

природнім є підхід, який базується на використані умов ідеального 
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термомеханічного чи механічного контакту на контурах спряження [63-66]. При 

цьому виходячи із умов неперервності переміщень, температур і в відповідних 

компонент тензора напружень на контактуючих границях, записуються 

інтегральні рівняння. Таким чином, крайова задача для кусково-однорідного тіла 

зводиться до сукупності крайових задач для кожної його однорідної області, з 

умовами, термомеханічного контакту та умовами, заданими на зовнішній 

границі тіла, в залежності від типу крайової задачі. На основі такого підходу 

розв'язано багато практичних задач теорії пружності, термопружності та 

теплопровідності для кусково-однорідних тіл [49, 67-70]. 

Зазначимо, що дана методика в ряді випадків має певні недоліки, а саме: 

 для одержання граничних інтегральних рівнянь використовується 

інтегральні зображення як для компонент вектора переміщень, так і для 

компонент тензора напружень, це може призвести до значних похибок при 

складанні умов ідеального контакту по напруженням і тепловим потокам 

із-за неінтегрованих особливостей на контурах спряження 

 ускладнюється процедура чисельної реалізації одержаних інтегральних 

рівнянь. 

 

Одним із ефективних методів постановки та розв'язання крайових задач 

теплопровідності і термопружності для кусково-однорідних тіл у випадку 

виконання на контурах спряження умов ідеального термомеханічного контакту, 

для багатоступінчатих тонкостінних елементів, які локально нагріваються 

шляхом конвективного теплообміну тіл, є метод, який базується на застосуванні 

апарату узагальнених функцій [21, 71-74]. Такий метод дозволяє  одержати єдині 

розв'язки для всієї області їх визначення та уникнути недоліків вище згаданої 

методики. Варто відзначити два основні підходи реалізації цього методу.  

Перший — зведення крайових задач до системи диференціальних рівнянь з 

коефіцієнтами розривного та імпульсного типу, тобто рівнянь, коефіцієнти в 
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яких кусково-постійні функції Хевісайда, дельта-функції Дірака та їх похідні [6, 

75-80]. 

Другий підхід — зведення крайових задач до системи граничних інтегральних 

рівнянь [81]. В обох підходах суттєвим є зображення термопружних параметрів 

кусково-однорідного тіла за допомогою одиничних характеристичних функцій у 

вигляді єдиному для всієї розглядуваної області, що дає можливість одержати 

розв'язок, єдиний для всієї області його визначення. 

У статті[67] з використанням апарата узагальнених функцій метод пластичної  

аналогії поширюється на задачі плоскої термопружності для тіл з включеннями 

при умові рівності пружних параметрів однорідних областей. Застосування як 

ядер граничних інтегральних рівнянь, функцій типу Гріна замість 

фундаментальних розв'язків для необмеженого тіла значно спрощує  граничні 

інтегральні рівняння і відповідно їх чисельну реалізацію [59,63, 82, 83]. 

Так, в роботах [Терещенка В.М. [84-86] побудовані функції Гріна для 

півплощини незв'язаної задачі термопружності кусково-однорідних тіл. В 

роботах [87, 88], представлені результати розв’язання незв’язаної квазістатичної 

задачі кусково-однорідних тіл, а в роботах [89-92] теоретичні розв'язки зв'язаної 

задачі термопружності кусково-однорідних тіл у вигляді інтегральних 

зображень. 

 

На даний момент зв'язана задача термопружності кусково-однорідних тіл не має 

дискретних аналогів використовуючи МГЕ 
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1.2 Аналіз існуючих платформ для моделювання теплофізичних процесів 

        

На сьогоднішній день не існує єдиної концепції та цілісної методології 

розв’язування комплексу взаємозв’язаних задач обчислювальної геометрії, які 

складають ядро задач візуального моделювання теплофізичних процесів. 

Існуючі підходи, в переважній більшості, використовують пакетну 

алгоритмічну модель (рис.1.1), яка являє собою набір алгоритмів для 

розв’язування та візуалізації розв’язків певної прикладної задачі, або ж 

бібліотеку алгоритмів (замкнених щодо виконання і, в основному, не зв’язаних 

між собою), які мають свої власні структури даних, формат вводу та виводу 

даних, алгоритми попередньої обробки. 

Одними із основних світових лідерів розробки сучасних CAD\CAM систем, і в 

тому числі на Україні, алгоритмічні основи програмних пакетів яких відносяться 

до вище названої платформи є компанія Ansys. Компанія веде декілька напрямків 

комп'ютерного моделювання та візуалізації. Проте, щоб досягти високої точності 

необхідно збільшувати кількість СЕ, що призводить до втрати ефективності. 

Також, варто відзначити досить популярні в області комп'ютерного технічного 

моделювання  міжнародну інжинірингову компанію “Tecиc” [93-96] та 

європейську компанію “Materialise”[97], розробників автоматизованого 

програмного забезпечення та технологій обробки зображень в медицині, на 

виробництві та інших галузях науки і техніки. Близькою по суті застосування до 

моделі системи, яку ми пропонуємо, є універсальна система візуалізації “Visual 

Analitics” [98]. Але ця система базується на використанні бібліотеки набору 

окремих алгоритмів. Розроблені системи, знову ж таки, вимагають використання 

значних обчислювальних ресурсів та мають обмеження щодо застосування 

(задача визначає набір інструментальних засобів візуального моделювання). 

Особливо це стосується моделювання та візуалізації складних термодинамічних 

процесів, які протікають у неоднорідних чи кусково-однорідних  структурах 

(наприклад чіпи та плати сучасної електронно обчислювальної техніки) . 
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Необхідна розробка єдиних та універсальних систем комп'ютерного 

моделювання та візуалізації (СВКМ) для розв'язання таких класів задач. Отже, 

розроблення швидких високоефективних методів для точного та ефективного 

розв’язання задач моделювання теплофізичних процесів є надзвичайно 

актуальним напрямом дослідження. 

Аналіз існуючих МЄАС 

Існуючі підходи в побудови системи моделювання, в переважній 

більшості, використовують пакетну алгоритмічну модель, яка являє собою набір 

алгоритмів для певної прикладної задачі, або ж бібліотеку алгоритмів. При 

цьому, майже кожен з алгоритмів має свої власні структури даних, формат вводу 

та виводу даних, способи попередньої обробки. Також, існуючі підходи не 

дозволяють розробляти уніфіковані ефективні алгоритмічні платформи для 

систем візуального моделювання. 

Тому пошук підходів до створення єдиних алгоритмічних засобів розв’язання 

комплексу задач обчислювальної геометрії, які б стали основою розробки 

автоматизованих систем візуалізації нового покоління, є актуальним. Так, 

уперше концепція побудови моделі єдиного алгоритмічного середовища для 

розв’язування класу задач обчислювальної геометрії була запропонована В. М. 

Терещенком [1,92]. Зокрема, у дисертаційній роботі В. М. Терещенка [1] 

зазначено, що переважна більшість наявних підходів використовує пакетну 

алгоритмічну модель (рис. 1.1), яка являє собою набір окремих алгоритмів для 

розв’язання деякої задачі або ж бібліотеку алгоритмів (які закриті щодо 

виконання та здебільшого не зв’язані між собою) із власними структурами даних, 

методами попередньої обробки та форматом вводу-виводу. Отже, на сьогодні не 

існує єдиної концепції та цілісної методології розв’язування комплексу 

взаємозв’язаних задач обчислювальної геометрії, а наявні окремі засоби не 

надають змоги розробляти ефективні алгоритмічні платформи. 
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Рис. 1.1. Наявна алгоритмічна модель 

У працях В. М. Терещенка [1, 92, 99-101] розроблено основи концепції та базові 

методологічні принципи побудови МЄАС – моделі єдиного алгоритмічного 

середовища, що стала ядром для створення єдиних засобів для розв’язання 

комплексу задач обчислювальної геометрії. 
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Рис. 1.2. Модель єдиного алгоритмічного середовища для задач 

обчислювальної геометрії 

Зокрема, автором запропоновано МЄАС на основі принципу «розділяй та 

володарюй» [92] для розв’язування комплексу задач обчислювальної геометрії 

(рис. 1.2). Було представлено математичну модель паралельно-рекурсивного 

алгоритму, який дає змогу одночасно розв’язувати такі задачі: побудова діаграми 

Вороного, тріангуляція Делоне, побудова опуклої оболонки, пошук найближчої 

пари тощо. Основні етапи розробленої МЄАС включають попередню обробку, 

розбиття множини точок, рекурсивне злиття результатів для підмножин, 

виведення та візуалізацію отриманих результатів. Ефективність МЄАС 

досягається шляхом використання єдиних структур даних – реберного списку з 

подвійними зв’язками (РСПЗ) та зчепленої черги [1, 92, 102]. 

Подальшого розвитку концепція МЄАС набула у роботах В. М. Терещенка та 

його учнів [103-106], де висвітлено основні аспекти, пов’язані з програмною 

реалізацією МЄАС, описано її основні компоненти, продемонстровано 

ефективність роботи МЄАС для побудови діаграми Вороного та розв’язання 

споріднених із нею задач обчислювальної геометрії. Зокрема, було 

продемонстровано [101], що оптимальний алгоритм побудови діаграми 

Вороного для множини  точок має часову оцінку складності , а сама діаграма 

Вороного дає змогу швидко розв’язувати цілий комплекс задач обчислювальної 

геометрії. На основі узагальненого методу редукції [1] було встановлено, що 
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задачі пошуку всіх найближчих сусідів, побудови опуклої оболонки, 

тріангуляція Делоне, пошуку найближчої пари зводяться за  часу до побудови 

діаграми Вороного. 

Одна зі статей цих авторів [104] присвячена прикладним аспектам програмної 

реалізації МЄАС для розв’язування задач обчислювальної геометрії. У статті 

сформульовано вимоги до побудови МЄАС: перевірка коректності обчислень, 

підтримка модульності, уникнення повторних та надлишкових обчислень, 

підтримка масштабованості середовища за кількістю алгоритмів тощо. 

Прикладом іншого розвитку концепції МЄАС є її застосування для задач 

обробки зображень [106] та побудова генератора багатокутників із заданими 

властивостями [105]. Так,  в роботі [106] запропоновано МЄАС на основі 

статичної діаграми Вороного (рис. 1.3) для розв’язування таких задач обробки 

зображень як сегментація, бінаризація, відстеження, побудова скелетона, 

знаходження областей близькості, а також підрахунок дескрипторів та чисельних 

характеристик об’єктів на зображенні. Дана структура даних використовувалась 

на етапі попередньої обробки. Отже, МЄАС дає змогу ефективно розв’язувати 

клас задач обчислювальної геометрії. 

 

Рис. 1.3.МЄАС для задач обробки зображення 
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Системи моделювання теплофізичних процесів включають в себе  генерацію 

сітки, її модифікацію та візуалізацію. Оскільки геометричні алгоритми та 

структури даних є основою для моделювання та візуалізації теплофізичних 

задач, надзвичайно актуальним та перспективним напрямом дослідження є 

розширення МЄАС для сукупності складних задач термопружності та 

теплопровідності. Так, як сама структура сітки теплофізичних моделей 

змінюється в реальному часі, на відміну від [106 ] в роботі пропонується обрати 

ядром МЄАС динамічну Діаграму Вороного. 
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РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ НЕСТАЦІОНАРНИХ ТЕПЛОФІЗИЧНИХ 

ПОЛІВ У КУСКОВО-ОДНОРІДНИХ СТРУКТУРАХ 

Одними із ключових напрямків сучасних технологій є розробка 

електроннообчислювальної техніки та нових композиційних матеріалів у основі 

виробництва яких, лежить мініатюризація елементів конструкцій та 

нанотехнології. Такі матеріали є елементами конструкцій в електронно-

обчислювальній техніці (наприклад, мікрочіпи) та складають основну сучасних 

високоточних інструментів обробки (шліфувальна техніка) деталей і вузлів 

складних механізмів. Елементи багатьох сучасних електронно-обчислювальних 

пристроїв та конструкцій представляють собою складні структури, які 

складається із багатьох різних конструктивних частин із різними фізичними 

характеристиками і працюють в умовах дії теплових та механічних навантажень 

викликаних, як процесом виготовлення елементів, так і протіканню цілого ряду 

електромеханічних процесів під час їх функціонування. Домінуючими 

процесами при цьому часто виступають процеси дифузії тепла, які в значній мірі 

інтенсифікуються в місцях існуючих у матеріалі неоднорідностей 

технологічного, конструкційного чи структурного характеру, таких як   інородні 

включення чи блоки. Тому виготовлення та використання таких матеріалів 

потребує глибокого аналізу процесів, які можуть погіршити якісні 

характеристики, а в деяких випадках призвести до руйнування матеріалу. Тому 

постає задача дослідження термомеханічних процесів в конструкції, яку можна 

представити у вигляді кусково-однорідного тіла (матриці із включеннями). 

 Для розв’язання такого роду задач існує декілька підходів: натурний 

експеримент, побудова аналітичного розв’язку задачі, чисельне моделювання та 

комп’ютерне моделювання і візуалізація. Проведення натурних 

експериментальних досліджень обмежене технічними можливостями і не дає 

бажаного результату. Це пов’язано, перш за все,  із  мікророзмірами алмазних 

включень. Чисто аналітичні або чисельні підходи добре працюють на макрорівні, 

використовуючи концепцію суцільного середовища, але вони не завжди 
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враховують особливості, пов’язані із співвідношенням розмірів досліджуваних 

об’єктів.  Важливим кроком досліджень термонапруженого і деформованого 

стану в області, що розглядається, стає комп’ютерне моделювання. І тут можна 

виділити напрям молекулярно-динамічного моделювання та синтетичного або 

комбінованого моделювання та напрям синтетичного або комбінованого 

моделювання [4 - 8]. У нашому випадку, дослідження термомеханічних процесів 

можна представити у вигляді зв’язаної квазістатичної задачі термопружності для 

тіла кусково-однорідної структури [87-92 ]. 

Для дослідження та візуалізації досліджуваних процесів розроблене єдине 

алгоритмічне середовище (ЄАС), яка дозволяє одночасно розв’язувати цілий 

комплекс взаємопов’язаних дослідницьких задач та задач візуалізації їх 

результатів. 

 2.1 Постановка зв’язаної квазістатичної задачі термопружності для 

кусково-однорідних тіл 

Розділ присвячений побудові математичної моделі нестаціонарних теплових 

процесів, які протікають у кусково-однорідній структурі (модель електронної 

плати), під дією зовнішніх та внутрішніх чинників, у вигляді зв’язаної 

квазістатичної задачі термопружності для кусково-однорідного тіла. 

Сформулюємо постановку зв’язаної квазістатичної задачі термопружності для 

матриці із включеннями. 

Припустимо A — кусково-однорідна пружна ізотропна область, яка складається 

зі скінченного числа довільних за формою включень 𝐴𝑘.  Кожне включення 

обмежене кусково-гладкими контурами 𝛤𝑘(k = 1..K), а область А контуром Г, 

рис.2.1. Також на границі Г можуть діяти нормальні та дотичні навантаження 

𝑞𝑖(𝑥) та температура  ТГ. У середині області A діють деякi масові сили 𝑋𝑖(𝑥, 𝑡) і 

теплове джерело 𝑊𝑖(𝑥, 𝑡), і задана початкова температура 𝛳(𝑥). 
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Рис.2.1. 

Використовуючи формулювання зв’язаної квазістатичної задачі термопружності 

в переміщеннях [4] маємо систему розв’язуючих рівнянь у вигляді [92]:   

      

(𝜆0 + 𝜇0)𝑢(𝑥, 𝑡)𝑗,𝑗𝑖 + µ0𝛥𝑢(𝑥, 𝑡)𝑖 + 𝑋𝑖(𝑥, 𝑡) − 𝛾0𝛳(𝑥, 𝑡),𝑖 = 0 ,    𝑥 ∈  𝐴0       (2.1) 

(𝜆𝑝 + 𝜇𝑝)𝑢(𝑥, 𝑡)𝑗,𝑗𝑖 + µ𝑝𝛥𝑢(𝑥, 𝑡)𝑖,𝑗𝑖 + 𝑋𝑖(𝑥, 𝑡) −  𝛾𝑝𝛳(𝑥, 𝑡),𝑖 = 0 ,    𝑥 ∈  𝐴𝑝      (2.2) 

𝜃(𝑥, 𝑡),𝑖𝑖 − 
1

𝛼0
𝛳(𝑥, 𝑡) −

𝛾0

𝜆𝑡0

 𝑇0�̈�(𝑥, 𝑡)𝑘,𝑘 = −
𝑤0

𝜆𝑡0

 ,   𝑥 ∈  𝐴0                                 (2.3) 

𝜃(𝑥, 𝑡),𝑖𝑖 − 
1

𝛼𝑝
𝛳(𝑥, 𝑡) −

𝛾𝑝

𝜆𝑡𝑝

 𝑇0�̈�(𝑥, 𝑡)𝑘,𝑘 = −
𝑤𝑝

𝜆𝑡𝑝

 ,   𝑥 ∈  𝐴𝑝                                 (2.4) 

   

Граничні умови: 

 

  𝜎(𝑥, 𝑡)𝑖𝑗𝑛(𝑥)𝑗 = 𝑞(𝑥, 𝑡)𝑖 ∨ 𝑢𝑖(𝑥, 𝑡) = 𝛹𝑖(𝑥, 𝑡),    𝑥 ∈ Г                                      (2.5) 

    𝜃(𝑥, 𝑡) = 𝑇г(𝑥, 𝑡),   𝑥 ∈ Г                                           (2.6) 
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Умови на границях контурів спряження областей матимуть вигляд: 

 

𝑢(𝑥𝑝 , 𝑡)𝑖 =  𝑢(𝑥0, 𝑡)𝑖  ,   𝑥0, 𝑥𝑝 ∈ Г𝑝                      (2.7) 

𝜎(𝑥𝑝, 𝑡)𝑖𝑗𝑛(𝑥𝑝)𝑗 =  𝜎(𝑥0, 𝑡)𝑖𝑗𝑛(𝑥0)𝑗 ,   𝑥0, 𝑥𝑝 ∈ Г𝑝                                              (2.8) 

𝜃(𝑥𝑝, 𝑡) = 𝜃(𝑥0, 𝑡),   𝑥0, 𝑥𝑝 ∈ Г𝑝          ( 2.9) 

𝜆𝑡𝑝

𝜕𝜃(𝑥𝑝,𝑡)

𝜕𝑛(𝑥𝑝)
= 𝜆𝑡0

𝜕𝜃(𝑥0,𝑡)

𝜕𝑛(𝑥0)
,   𝑥0, 𝑥𝑝 ∈ Г𝑝          (2.10) 

Початкові умови: 

𝑢𝑖(𝑥, 𝑡0) = 𝑈0(𝑥), 𝑥 ∈ 𝐴       (2.11) 

𝜃(𝑥, 𝑡0) = 𝑇𝑡(𝑥) , 𝑥 ∈ 𝐴                                                                                    (2.12) 

У такому вигляді задачу достатньо складно розв'язати, адже, переміщення та 

температури не розділені. У роботах [4, 92] запропоновано підхід, який дозволяє 

розділити рівняння для температури та переміщень, якщо масові сили 𝑋𝑖(𝑥, 𝑡) 

представляються у вигляді деякого потенціалу [4]: 

𝑋𝑖(𝑥, 𝑡) = 𝜌𝑞𝑆(𝐴𝑞)𝑢,𝑖(𝑥, 𝑡)      (2.13) 

Тоді вектор переміщень �⃗�  можна розкласти на векторну та скалярну частини [4]  

�⃗� = 𝑔𝑟𝑎𝑑(𝛷) + 𝑟𝑜𝑡(�⃗⃗� )                             (2.14) 

𝛷 - скалярний потенціал, �⃗⃗�  - векторний потенціал. 

Таке представлення дає змогу перетворити рівняння таким чином, щоб 

температура та переміщення були розділені, а це значно спрощує задачу. 

Тому постановка задачі із врахуванням (2.13), (2.14) матиме вигляд: 
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𝛥𝛷(𝑥, 𝑡) +
(𝜌0𝑣(𝑥, 𝑡) − 𝛾0𝜃(𝑥, 𝑡))

𝜆0 + 2𝜇0
= 0 

                                (2.15) 

𝛥𝛷(𝑥, 𝑡) +
(𝜌𝑝𝑣(𝑥, 𝑡) − 𝛾𝑝𝜃(𝑥, 𝑡))

𝜆𝑝 + 2𝜇𝑝
= 0 

  𝛥𝑈 = 0                    (2.16) 

 

  (𝜆0 + 𝜇0)𝑢(𝑥, 𝑡)𝑗,𝑗𝑖 + µ0𝛥𝑢(𝑥, 𝑡)𝑖 + 𝜌0𝑣(𝑥, 𝑡),𝑖 − 𝛾0𝛳(𝑥, 𝑡),𝑖 = 0 ,    𝑥 ∈  𝐴0        (2.17) 

 (𝜆𝑝 + 𝜇𝑝)𝑢(𝑥, 𝑡)𝑗,𝑗𝑖 + µ𝑝𝛥𝑢(𝑥, 𝑡)𝑖 + 𝜌𝑝𝑣(𝑥, 𝑡)𝑖 − 𝛾𝑝𝛳(𝑥, 𝑡),𝑖 = 0 ,    𝑥 ∈  𝐴𝑝       

𝜃(𝑥, 𝑡),𝑖𝑖 − 
1

𝛼0
(1 + 0)�̈�(𝑥, 𝑡) =  −

𝑤0

𝜆𝑡0

 ,   𝑥 ∈  𝐴0 

                               𝜃(𝑥, 𝑡),𝑖𝑖 − 
1

𝛼𝑝
(1 + 𝑝)�̈�(𝑥, 𝑡) =  −

𝑤𝑝

𝜆𝑡𝑝

 ,   𝑥 ∈  𝐴𝑝                       (2.18) 

𝑞- коефіцієнт зв’язності : 

𝑞 =
𝛾𝑞

2𝑇0

𝜆𝑞+2µ𝑞
      (2.19) 

𝑊𝑞
̅̅ ̅̅ =

𝛾𝑞𝜌𝑞

𝜆𝑞+2𝜇𝑞
𝑇0�̈�(𝑥, 𝑡) + 𝑤𝑞(𝑥, 𝑡),    𝑥 ∈ 𝐴𝑞                                                                 (2.20) 

Як ми бачимо з рівнянь (2.17)-(2.20) - температура та переміщення розділені, а 

отже ми можемо спочатку знайти розв'язок для задачі теплопровідності а потім 

використати його для пошуку переміщень. Ключовою особливістю зв'язаної 

задачі термопружності є наявність коефіцієнта ( 𝑞+1) та величини (2.20). 

Представляючи систему рівнянь (2.17), (2.18) у вигляді системи граничних 

інтегральних рівнянь та враховуючи граничні та початкові умови (2.5)-(2.12), 

задачу можна розв'язати методом граничних елементів [53-55, 61, 62]. 
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2.2 Побудова розв’язків зв’язаної квазістатичної задачі термопружності. 

Із попереднього розділу випливає, що спочатку нам необхідно знайти розв'язок 

для задачі теплопровідності  враховуючи граничні та початкові умови 

(2.6),(2.12). 

Припустимо, що 𝐺0, 𝐺𝑝 − відомі фундаментальні розв’язки [15] задач 

теплопровідності для областей 𝐴0 та 𝐴𝑝: 

𝐺𝑝(𝑥, 𝜉, 𝑑𝑡∗) =
1

4𝜋𝑘0𝑑𝑡∗ 𝑒
−𝑟0

2

4𝑘0𝑑𝑡∗     (2.21) 

де                            

𝑑𝑡∗ = 𝑡 − 𝑡∗ 

𝑟1
2 = (𝑥1 − 𝜉1)

2 + (𝑥2− 𝜉2)
2 

Функція Гріна 𝐺0 матиме вигляд: 

𝐺0(𝑥, 𝜉, 𝑑𝑡∗) =
1

4𝜋𝑘0𝑑𝑡∗ (𝑒
−𝑟1

2

4𝑘0𝑑𝑡∗ − 𝑒
−𝑟2

2

4𝑘𝑝𝑑𝑡∗)                            (2.22) 

                               𝑟2
2 = (𝑥1 − 𝜉1)

2 + (𝑥2− 𝜉2)
2 

Тоді, враховуючи початкові умови (2.12), за допомогою формул 

Остроградського-Гауса та другої формули Гріна [53,55] отримуємо інтегральні 

зображення для температури: 

𝜃0(𝑥, 𝑡) =
𝑎0

1 + 0
∫∫𝑇г

𝜕𝐺0

𝜕𝑛
𝑑𝛾𝑑𝜏 −

𝑎0

𝜆𝑡0(1 + 0)

 

Г

𝑡

𝑡0

∫ ∫𝑊𝑡𝐺0𝑑 𝑑𝜏 −

 

𝐴0

𝑡

𝑡0

 

                            
𝑎0

𝜆𝑡0(1+𝜀0)

𝛾0𝜌0

(𝜆0+2𝜇0)
∫ ∫

𝜕𝜗

𝜕𝑡
𝑑 𝑑𝜏 −

𝑎0

1+𝜀0

 

𝐴0

𝑡

𝑡0
∫ ∫ 𝜃0

𝜕𝐺0

𝜕𝑛
𝑑𝛾𝑑𝜏 +

 

Г𝑝

𝑡

𝑡0
   (2.23) 

𝑎0

1 + 0
∫∫

𝜕𝜃0

𝜕𝑛
𝐺0𝑑𝛾𝑑τ +

 

Г

𝑡

𝑡0

∫ ∫𝑇𝑡𝐺0𝑑 𝑑𝜏

 

𝐴0

𝑡

𝑡0
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𝜃𝑝(𝑥, 𝑡) = −
𝑎𝑝

𝜆𝑡𝑝(1 + 𝑝)
∫ ∫𝑊𝑡𝐺𝑝𝑑 𝑑𝜏 −

𝑎𝑝

𝜆𝑡𝑝(1 + 𝑝)

𝛾𝑝𝜌𝑝

(𝜆𝑝 + 2𝜇𝑝)

 

𝐴𝑝

𝑡

𝑡0

∫ ∫
𝜕𝜗

𝜕𝑡
𝑑 𝑑𝜏 +

 

𝐴𝑝

𝑡

𝑡0

 

∫ ∫ 𝑇𝑡𝐺𝑝𝑑 𝑑𝜏 +
𝑎𝑝

1+𝜀𝑝

 

𝐴0

𝑡

𝑡0
∫ ∫ 𝜃𝑝

𝜕𝐺𝑝

𝜕𝑛
𝑑𝛾𝑑𝜏 −

𝑎𝑝

1+𝜀𝑝

 

Г𝑝

𝑡

𝑡0
∫ ∫

𝜕𝜃𝑝

𝜕𝑛
𝐺𝑝𝑑𝛾𝑑τ

 

Г𝑝

𝑡

𝑡0
                        (2.24) 

 

Отже ми отримали інтегральні зображення задачі теплопровідності для областей 

𝐴0 та 𝐴𝑝. Дана задача не має аналітичного розв'язку, тому було використано 

чисельні методи, а саме метод граничних елементів. На відміну від методу 

скінченних елементів, МГЕ дає чисельно-аналітичні розв'язки та зводить задачу 

до меншої розмірності.   

Використовуючи знайдені температури 𝜃 побудуємо розв'язок для задачі 

термопружності враховуючи граничні та початкові умови (2.7), (2.8), (2.11). 

Функція Гріна для даної задачі в області А матиме вигляд [84,86-88]: 

𝐺𝑘𝑠
𝑖

 
(𝑥, 𝜉) = 𝜆0𝐺𝑙,𝑙

𝑖 (𝑥, 𝜉)𝛿𝑘𝑠 + 𝜇0(𝐺𝑘,𝑠
𝑖 (𝑥, 𝜉) + 𝐺𝑠,𝑘

𝑖 (𝑥, 𝜉))  (2.25) 

де 𝛿𝑘𝑠 − символ Кронекера. 

Нехай 𝐸𝑞 − модуль пружності  для області 𝐴𝑞,  а  𝑆(𝐴𝑝) − відома функція Хевісайда 

для області 𝐴𝑝. Припустимо, що модуль Пуассона буде рівний для всіх областей, 

тоді ми отримаємо інтегральне зображення [91] : 

  𝜎𝑘𝑠(𝑥, 𝑡)𝑛𝑠(𝑥) = 2
𝐸𝑞

𝐸𝑞+𝐸0
(∫ 𝜌0

 

𝐴0
𝜗,𝑖𝐺𝑘𝑠

𝑖 𝑑𝛺 −
𝐸𝑝−𝐸0

𝐸𝑝
 ∫ 𝜌𝑝

 

𝐴𝑝
𝜗,𝑖𝐺𝑘𝑠

𝑖 𝑑𝛺 +  

+(
𝛾0𝐸𝑝−𝛾𝑝𝐸0

𝐸𝑝
) ∫ 𝜃,𝑖𝐺𝑘𝑠

𝑖 𝑑𝛺 + (𝛾𝑝 − 𝛾0)
 

𝐴𝑝
∫ 𝜃(𝑥, 𝑡)𝑛𝑖(𝑥)𝐺𝑘𝑠

𝑖
  
𝑑𝛾 +

 

Г𝑝
∫ 𝑞𝑖𝐺𝑘𝑠

𝑖
  
𝑑𝛾 +   𝛾0

 

Г 
∫ 𝜃,𝑖𝐺𝑘𝑠

𝑖 𝑑𝛺 +
 

𝐴0
                         

𝜎𝑘𝑠
𝑇 +𝛾0𝜃(𝑥, 𝑡)𝛿𝑘𝑠 + 

𝐸𝑝−𝐸0

𝐸𝑝
∫ �̅�𝑚𝑙

(𝑝)
𝑛𝑙𝐺𝑘𝑠

𝑖
  
𝑑𝛾 +

𝛾𝑞−𝛾𝑞

2
𝜃(𝑥, 𝑡)𝛿𝑘𝑠𝑛𝑠(𝑥)

 

Г𝑝
                                             (2.26) 

�̅�𝑖𝑗
(𝑝)

= 𝜆𝑝𝑢𝑙,𝑙𝛿𝑖𝑗 + 𝜇𝑝(𝑢𝑖,𝑗 + 𝑢𝑗,𝑖), 𝑝 = 1,2, . . . , 𝑃 

де 𝜎𝑘𝑠
𝑇  має вигляд: 
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    𝜎𝑘𝑠
𝑇 (𝑥, 𝑡) =

𝑘0

𝜆𝑡0

∫ ∫ 𝑊𝑡𝐺𝑘𝑠
∗ 𝑑𝛺𝑑𝜏 +

𝑘0(𝜆𝑡𝑝𝐴0−𝜆𝑡0𝐴𝑝)

𝜆𝑡𝑝𝜆𝑡0

 

𝐴 

𝑡

𝑡0
∫ ∫

𝜕𝜃 

𝜕𝜏
𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛺𝑑𝜏
 

𝐴𝑝

𝑡

𝑡0
−        

−
𝑘0�̅�𝑡𝑝

𝜆𝑡𝑝𝜆𝑡0

∫ ∫ 𝑊𝑡𝐺𝑘𝑠
∗ 𝑑𝛺𝑑𝜏 −

𝑘0�̅�𝑡𝑝

𝜆𝑡0

 

𝐴𝑝

𝑡

𝑡0
∫ ∫

𝜕𝛳

𝜕𝑛
𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛾𝑑𝜏
 

Г𝑝

𝑡

𝑡0
+ ∫ ∫ 𝑇г𝐺𝑘𝑠

г 𝑑𝛾𝑑𝜏
 

Г

𝑡

𝑡0
+ ∫ 𝜃𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛺𝑑𝜏
 

𝐴 
           (2. 27) 

Отримані інтегральні зображення (2.23), (2.24) та (2.26), (2.27) розв'язуються за 

допомогою МГЕ.  

2.3 МГЕ для  зв'язаної задачі термопружності кусково-однорідних тіл 

Так, як окрім побудови чисельних розв'язків задачі теплопровідності та 

термопружності, необхідно їх ще й візуалізувати було обрано першу схему 

двокрокового МГЕ [55]. Дана схема дає можливість отримувати температури та 

напруження враховуючи тільки попередні значення. Також, в порівнянні МГЕ та 

МСЕ, перший дає більшу точність, особливо для задач теплопровідності та 

термопружності. 

Для застосування МГЕ необхідно перетворити рівняння (2.23), (2.24), (2.26), 

(2.27) в дискретну форму. Припустимо, що контури включень представляються 

у вигляді полігонів, рис.2.2. Розіб’ємо кожне ребро контура на елементи. Саме 

розбиття можна провести як рівномірно, так і адаптивно, в залежності від 

шуканої точності, рис.2.3. Множину згенерованих та початкових вершин будемо 

вважати вузлами, а сегменти між вузлами - елементами. 

 

Рис.2.2 
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 Рис.2.3 

Позначмо 𝜃(𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1) − шукана температура для j-го вузла i-го включення в момент 

часу 𝑡𝑐+1. Часові рамки 𝑡𝑐+1 = 𝑡𝑐 + 𝜏, де 𝜏 − крок по часу. Для спрощення, 

припустимо, що температура на елементі буде константою. 

Використовуючи МГЕ, рівняння (2.23) , (2.24)  для вузлів 𝜃(𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1) буде мати 

вигляд [91]: 

𝜃 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑡с+1) =
𝑎0

1+𝜀0
∫ 𝑇г

 

Г ∫
𝜕𝐺0

𝜕𝑛
𝑑𝛾𝑑𝜏 −

𝑎0

𝜆𝑡0(1+𝜀0)

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
∫ 𝑊𝑡

 

𝐴0
∫ 𝐺0𝑑 𝑑𝜏 −

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
 

𝑎0

𝜆𝑡0(1+𝜀0)

𝛾0𝜌0

(𝜆0+2𝜇0)
∫ ∫

𝜕𝜗

𝜕𝑡
𝑑 𝑑𝜏 −

𝑎0

1+𝜀0

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

 

𝐴0
∫ 𝜃 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1)

 

Г𝑝
∫

𝜕𝐺0

𝜕𝑛
𝑑𝛾𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
+ 

𝑎0

1+𝜀0
∫

𝜕𝜃 (𝑥𝑖𝑗,𝑡𝑐+1)

𝜕𝑛

 

Г ∫ 𝐺0𝑑𝛾𝑑𝜏
𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
+ ∫ 𝑇𝑡

 

𝐴0
∫ 𝐺0𝑑 𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
                      (2.28) 

 

𝜃 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡с+1) = −
𝑎𝑝

𝜆𝑡𝑝(1 + 𝑝)
∫𝑊𝑡

 

𝐴𝑝

∫ 𝐺𝑝𝑑 𝑑𝜏 −
𝑎𝑝

𝜆𝑡𝑝(1 + 𝑝)

𝛾𝑝𝜌𝑝

(𝜆𝑝 + 2𝜇𝑝)

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

∫ ∫
𝜕𝜗

𝜕𝑡
𝑑 𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

 

𝐴𝑝

+ 

∫ 𝑇𝑡
 

𝐴0
∫ 𝐺𝑝𝑑 𝑑𝜏 +

𝑎𝑝

1+𝜀𝑝

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
∫ 𝜃 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡с+1)

 

Г𝑝
∫

𝜕𝐺𝑝

𝜕𝑛
𝑑𝛾𝑑𝜏 −

𝑎𝑝

1+𝜀𝑝

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
∫

𝜕𝜃 (𝑥𝑖𝑗,𝑡с+1)

𝜕𝑛

 

Г𝑝
∫ 𝐺𝑝𝑑𝛾𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
        (2.29) 

   Елементами дискретизації областей інтегрування було обрано трикутні 

елементи, рис. 2.4, так, як вони більш детально підрозбивають області,  а також 

є складовою МЕАС на базі динамічної діаграми Вороного [ 107]. 
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Рис.2.4 

Розглянемо трикутний елемент. Припустимо, що значення координат та 

температури  інтерполюються відносно вершин трикутника відповідно:   

𝑃 = 𝑃2 + 𝛼(𝑃3 − 𝑃2) + 𝛽(𝑃1 − 𝑃2) + 𝛼𝛽(𝑃2 − 𝑃1),   𝛼, 𝛽 ∈ [0,1]  

𝜃 = 𝜃2 + 𝛼(𝜃3 − 𝜃2) + 𝛽(𝜃1 − 𝜃2) + 𝛼𝛽(𝜃2 − 𝜃1),   𝛼, 𝛽 ∈ [0,1]  

Використовуючи першу схему МГЕ, яка має вигляд  [62]: 

𝐻𝜃𝑐+1 = 𝐺𝑄𝑐+1 + 𝐹                                                   (2.30) 

Та підставивши (2.30) в (2.28), (2.29) ми отримаємо систему рівнянь відносно 

невідомої температури на границях включень: 

𝜃 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑡с+1) +
𝑎0

1+𝜀0
∑ ∑ 𝜃 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1)𝐺0

∗ 
𝑗

 
𝑖 +

𝑎0

1+𝜀0
∑ ∑

𝜕𝜃 (𝑥𝑖𝑗,𝑡𝑐+1)

𝜕𝑛
𝐺0

∗ 
𝑗

 
𝑖 =

𝑎0

1+𝜀0
∫ 𝑇г𝐺г

∗∗𝑑𝛾 −
 

Г
         

𝑎0

𝜆𝑡0(1+𝜀0)
∑ ∑ ∑ 𝑊𝑡𝐺0

∗𝑑𝛼𝑑𝛽 
𝛼

 
𝛽

 
𝑠 −

𝑎0

𝜆𝑡0(1+𝜀0)

𝛾0𝜌0

(𝜆0+2𝜇0)
∑ ∑ ∑ ∫

𝜕𝜗

𝜕𝑡
𝑑𝜏𝑑𝛼𝑑𝛽

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

 
𝛼

 
𝛽

 
𝑠 + ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑡𝐺0

∗𝑑𝛼𝑑𝛽 
𝛼

 
𝛽

 
𝑠  

𝜃 (𝑥𝑖𝑗 , 𝑡с+1) +
𝑎0

1+𝜀0
∑ ∑ 𝜃 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1)𝐺0

∗∗ 
𝑗

 
𝑖 +

𝑎0

1+𝜀0
∑ ∑

𝜕𝜃 (𝑥𝑖𝑗,𝑡𝑐+1)

𝜕𝑛
𝐺0

∗ 
𝑗

 
𝑖 =

∑
𝑎𝑝

𝜆𝑡𝑝(1+𝜀𝑝)
 
𝑝 ∑ ∑ ∑ 𝑊𝑡𝐺0

∗𝑑𝛼𝑑𝛽 − 
𝛼

 
𝛽

 
𝑠 ∑

𝑎𝑝

𝜆𝑡𝑝(1+𝜀𝑝)

𝛾𝑝𝜌𝑝

(𝜆𝑝+2𝜇𝑝)
 
𝑝 ∑ ∑ ∑ ∫

𝜕𝜗

𝜕𝑡
𝑑𝜏𝑑𝛼𝑑𝛽

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

 
𝛼

 
𝛽

 
𝑠 +

∑ ∑ ∑ ∑ 𝑇𝑡𝐺0
∗𝑑𝛼𝑑𝛽 

𝛼
 
𝛽

 
𝑠

 
𝑝                                                                                                                (2.31)   

Де інтеграли 𝐺0
∗, 𝐺0

∗∗,𝐺г
∗∗,𝐺𝑝

∗,𝐺𝑝
∗∗  мають аналітичний вигляд : 

𝐺0
∗ = ∫ 𝐺0𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
=

1

4𝜋𝑘0
(𝐸1(

𝑟1
2

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐)
) − 𝐸1(

𝑟2
2

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐)
))              (2.32) 

𝐺0
∗∗ = ∫

𝜕𝐺0

𝜕𝑛
𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
=

𝑛𝑥(𝑥−𝜉𝑥)+𝑛𝑦(𝑦−𝜉𝑦)

2𝑘0𝜋𝑟1
2 𝑒

− 
𝑟1
2

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐) −
𝑛𝑥(𝑥−𝜉𝑥)−𝑛𝑦(𝑦+𝜉𝑦)

2𝑘0𝜋𝑟2
2 𝑒

− 
𝑟2
2

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐)        (2.33) 
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𝐺г
∗∗ = ∫

𝜕𝐺0

𝜕𝑛г

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
=

𝑦

𝑘0𝜋((𝑥−𝜉𝑥)2+𝑦2)
𝑒

− 
((𝑥−𝜉𝑥)2+𝑦2)

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐)                                     (2.34) 

𝐺𝑝
∗ = ∫ 𝐺𝑝𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
=

1

4𝜋𝑘0
𝐸1(

𝑟𝑝
2

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐)
)                                               (2.35) 

𝐺𝑝
∗∗ = ∫

𝜕𝐺𝑝

𝜕𝑛
𝑑𝜏

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
=

𝑛𝑥(𝑥−𝜉𝑥)+𝑛𝑦(𝑦−𝜉𝑦)

2𝑘0𝜋𝑟𝑝
2 𝑒

− 
𝑟𝑝
2

4𝑘0(𝑡𝑐+1−𝑡𝑐)                            (2.36) 

Ми отримали систему лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих 

значень температури 𝜃 на граничних елементах. Було проведено тестування 

декількох алгоритмів для даної системи та обрано QR декомпозицію. В додатках 

буде наведено результати тестування методів.   

Розглянемо зображення (2.26), (2.27). Інтегрування співвідношень (2.26), (2.27) в 

явному вигляді можливе лише для тіл простої геометричної форми та простих 

граничних умов. При розв'язанні таких рівнянь прямим методом граничних 

елементів для областей із кусково-гладкими границями виникають значні 

труднощі визначення полів переміщень і напружень близько точок злому 

контурів за рахунок неоднозначності, яка виникає при цьому [53]. 

Для розв'язання цієї проблеми було запропоновано декілька підходів: концепція 

незалежних кратних кутів [62, 108], пов'язана із введенням на етапі побудови 

дискретних аналогів граничних інтегральних рівнянь кратних вузлів замість 

одного кутового; і концепція кратних вузлів із додатковими співвідношеннями 

[109], де для точок, які знаходяться в околi кутів, одержані деякі допоміжні 

рівняння. Але в першому випадку, якщо немає додатнього проміжку між 

кутовими вузлами, такого що записані для них рівняння дійсно незалежні, цей 

підхід є потенціальним джерелом нестійкості. У другому підході, особливо при 

розв'язанні задач для кусково-однорідних тіл, виникають певні ускладнення 

щодо запису додаткових співвідношень через сингулярність тензора напружень 

близько кутової точки розділу двох середовищ. Підхід, оснований на 

заокругленні кутів [110], також не можна вважати задовільним способом 

розв'язання задачі так, як приводить до неточних результатів навіть на деякій 
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відстані від кутових точок. Але існує цілий клас задач, для яких важливим є 

визначення напружень саме близько точок злому контурів тіла. 

Для врахування впливу концентраторів типу кутових точок на термонапружений 

стан в кусково-однорідному тілі при побудові дискретних аналогів (2.26) і (2.27) 

можна користуватись асимптотичним розкладом напружень біля таких точок 

[111, 112]. У даній роботі дослідження особливостей у кутових точках 

прямокутних включень не проводилися. 

Для чисельного розв'язку систем граничних інтегральних рівнянь (2.26) і (2.27), 

за аналогією (2.28), (2.29), розбиваємо контури включень на лінійні елементи, які 

характеризуються координатами їх середніх точок, вздовж кожного з яких, 

наприклад, k-го елементу, якщо він не перетинає кутову точку, щільність 

потенціалу припустимо постійною. Для кутових граничних елементів невідомі 

щільності апроксимуємо відповідно особливості напруженого стану близько 

кутової точки. Напруження в околі кута можна зобразити у вигляді [112]: 

𝜎𝑖𝑗 = 𝑜(𝑟𝑠−1) 

 де 𝑠 = 𝑅𝐸(𝑠1), 0 < 𝑠1 < 𝐼,  𝑠1 − є коренем з найменшою додатньою частиною 

трансцендентного рівняння [112]. 

Аналогічно до (2.28), (2.29) позначимо  𝑥𝑖𝑗- вузлова точка i-го включення j-го 

елементу. Введемо функцію 𝑃(𝑥𝑖𝑗, 𝛼), яка апроксимує напруження на j-му 

граничному елементі i-го включення із вузловою точкою 𝑥𝑖𝑗 і має такі 

властивості: 

𝑃(𝑥𝑖𝑗, 𝛼) = 1,  𝑥𝑖𝑗 − не перетинає кут 

𝑃(𝑥𝑖𝑗, 𝛼) = 𝛼𝑠−1, 𝑥𝑖𝑗 - перетинає кут,  𝛼 ∈ [0,1] 

𝛼 = √(𝜉1 − 𝑑1)2 + (𝜉2 − 𝑑2)
2 

 

Враховуючи введені позначення, дискретні значення напружень матимуть 

вигляд: 

𝜎𝑘𝑠
(𝑝)

(𝑥𝑖𝑗, 𝑡)𝑛𝑠(𝑥𝑖𝑗) = 𝐴𝑘𝑠
(𝑝)

(𝑥𝑖𝑗, 𝑡)𝑃(𝑥𝑖𝑗, 𝛼)𝑛𝑠(𝑥𝑖𝑗)                                     (2.37) 
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Де 𝐴𝑘𝑠
(𝑝)

(𝑥𝑖𝑗, 𝑡) − невідомі сталі, які визначатимуться із дискретних аналогів 

граничних інтегральних рівнянь (2.26) і (2.27), 𝑛𝑠(𝑥𝑖𝑗) − компоненти вектора 

зовнішньої нормалі до контуру включення в точці 𝑥𝑖𝑗. Апроксимація невідомих 

щільностей на граничних елементах частини контуру включень подана на рис. 

2.5. 

 

Рис.2.5 

 

Враховуючи (2.37), перетворимо, задачу термопружності для застосування МГЕ. 

𝐴𝑘𝑠
 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1)𝑃(𝑥𝑖𝑗, 𝑥𝑖𝑗)𝑛𝑠(𝑥𝑖𝑗) = 2

𝐸𝑖

𝐸𝑖+𝐸0
(∫ 𝜌0

 

𝐴0
𝜗,𝑟𝐺𝑘𝑠

𝑟 𝑑𝛼𝑑𝛽 − ∫ 𝜌𝑝
 

𝐴𝑝
𝜗,𝑟𝐺𝑘𝑠

𝑟 𝑑𝛼𝑑𝛽 +

∑ (
𝛾0𝐸𝑝−𝛾𝑝𝐸0

𝐸𝑝
)𝑃

𝑝=1 ∑ 𝜃,𝑟(𝑥𝑝𝑣 
)

𝑁𝑝

𝑣 =1 ∫ 𝐺𝑘𝑠
𝑟 𝑑𝛺 + 𝛾0

 

𝑅𝑣
∑ 𝜃,𝑟

𝑁0
𝑣 =1 ∫ 𝐺𝑘𝑠

𝑟 𝑑𝛺
 

𝑅𝑣
+                                        

∑(𝛾𝑝 − 𝛾0)

𝑃

𝑝=1

∑ 𝜃(𝑥𝑝𝑐𝑝  
, 𝑡)𝑛𝑟(𝑥𝑝𝑐𝑝

)

𝐶𝑝

𝑐𝑝=1

∫𝐺𝑘𝑠
𝑟

  
𝑑𝛾

 

Г𝑝

+ ∫𝑞𝑟𝐺𝑘𝑠
𝑟

  
𝑑𝛾

 

Г

+ 𝜎𝑘𝑠
𝑇 + 𝜃(𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1)𝛿𝑘𝑠 + 

+∑
𝐸𝑝−𝐸0

𝐸𝑝

𝑃
𝑝=1 ∑ 𝐴𝑟𝑙

 (𝑥𝑝𝑛, 𝑡𝑐+1)𝑛𝑙(𝑥𝑝𝑛)
𝑀𝑝

𝑛=1 ∫ 𝐺𝑘𝑠
𝑟

  
𝑑𝛾 +

𝛾𝑞−𝛾𝑞

2
𝜃(𝑥𝑖𝑗 , 𝑡𝑐+1)𝛿𝑘𝑠𝑛𝑠(𝑥)

 

Г𝑝𝑛
                        (2.38) 

Де, r = 0,1. 

У рівняння (2.38) входить похідна по часу від температури, яка нам не відома, 

тому необхідно перетворити рівняння в більш зручний вигляд. Для цього 

скористаємось інтегрування по частинам : 
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 ∫ ∫
𝜕𝜃 

𝜕𝜏
𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛺𝑑𝜏
 

𝐴𝑝

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
= ∫ ∫

𝜕𝜃 

𝜕𝜏
𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛺𝑑𝜏
𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

 

𝐴𝑝
= ∫ 𝐺𝑘𝑠

∗ 𝜃𝑑𝛺
 

𝐴𝑝
− ∫ 𝜃

 

𝐴𝑝
∫

𝜕𝐺𝑘𝑠
∗

 

𝜕𝜏
𝑑𝜏𝑑𝛺

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
                    (2.39) 

Тоді враховуючи рівняння (2.39) та (2.38) отримаємо: 

𝜎𝑘𝑠
𝑇 (𝑥𝑖𝑗, 𝑡𝑐+1) =

𝑘0

𝜆𝑡0

∑ ∑ ∑ 𝑊𝑡𝐺𝑘𝑠
∗ 𝑑𝛼𝑑𝛽 

𝛼
 
𝛽

 
𝑠 + ∑

𝑘0(𝜆𝑡𝑝𝐴0−𝜆𝑡0𝐴𝑝)

𝜆𝑡𝑝𝜆𝑡0

𝑃
𝑝=1  (∑ 𝜃(𝑥𝑝ν, 𝑡𝑐+1) ∫ 𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛺
 

𝑅𝑣

𝑁𝑝

𝑣=1 − 

−∑ 𝜃(𝑥𝑝𝑐𝑝
, 𝑡𝑐+1)

𝑁𝑝

𝑣=1 ∫ ∫
𝜕𝐺𝑘𝑠

∗
 

𝜕𝜏
𝑑𝜏𝑑𝛺)

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐

 

𝑅𝑣
− ∑

𝑘0�̅�𝑡𝑝

𝜆𝑡𝑝𝜆𝑡0

𝑃
𝑝=1 ∑ 𝑊𝑡

𝑁𝑝

𝑣=1 ∫ 𝐺𝑘𝑠
∗ 𝑑𝜏𝑑𝛺

𝑡𝑐+1

𝑡𝑐
−    

−∑
𝑘0�̅�𝑡𝑝

𝜆𝑡0

𝑃
𝑝=1 ∑

𝜕𝜃(𝑥𝑝𝑐𝑝 
) 

𝜕𝑛

𝐶𝑝

𝑐𝑝=1 ∫ 𝐺𝑘𝑠
∗ 𝑑𝜏𝑑𝛾

𝑡

𝑡0
+ ∫ 𝑇г

 

Г ∫ 𝐺𝑘𝑠
г 𝑑𝜏𝑑𝛾

𝑡

𝑡0
+ ∑ 𝜃(𝑥𝑝𝑣 , 𝑡𝑐+1)

𝑁0
𝑣=1 ∫ 𝐺𝑘𝑠

∗ 𝑑𝛺
 

𝑅𝑣
             (2.40) 

Ми отримали дискретне представлення зв'язаної задачі термопружності для 

кусково-однорідних тіл. Як і для задачі теплопровідності, для розв'язання 

системи лінійних алгебраїчних рівнянь відносно компонент тензора напружень 

використовується метод QR декомпозиції. 
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РОЗДІЛ 3. ПОБУДОВА МЄАС НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНОЇ ДІАГРАМИ 

ВОРОНОГО 

У розділі 2. побудовано інтегральні зображення розв'язків зв'язаної квазістатичні 

задачі термопружності (далі ЗКЗТП) для кусково-однорідних структур у вигляді 

(2.23), (2.24), (2.26), (2.27) та їх дискретні аналоги (2.31), (2.32), (2.38), (2.40).  Для 

одержання чисельних результатів розв’язання задачі ЗКЗТП застосовується 

метод граничних елементів МГЕ [53,55,62,63]. 

Для дослідження термомеханічних процесів у кусково-однорідній області D під 

дією різних силових та теплових зовнішніх та внутрішніх чинників, які 

зумовлюють зміну термонапруженого стану області D необхідно створити 

алгоритмічне середовище візуалізації цих процесів для різних режимів задачі 

ЗКЗТП.  Тобто необхідно розробити таку модель алгоритмічного середовища, 

яка візуалізувала чисельні розв’язки задачі ЗКЗТП і дозволяла проводити 

дослідження темонапруженого стану в області D у реальному часі.  За таку 

алгоритмічну модель ми можемо обираємо модель єдиного алгоритмічного 

середовища (МЄАС), запропоновану Терещенком В.М. [1,92] , яка може мати 

різні реалізації у залежності обраного адра генерації алгоритмічних конструктів 

(процедур). Зокрема таким ядром може бути: паралельно-рекурсивний алгоритм 

на основі стратегії “розділяй та володарюй” [1, 92], Діаграма Вороного [106], 

Триангуляція Делоне та мультиалгоритмічний генератор [105]. 

МЄАС включає в себе спільні для усього набору задач алгоритмічні інструменти: 

попередню обробку, структуру даних та процедури реалізації, створюючи тим 

самим єдине алгоритмічне середовище для розв’язання широкого кола задач 

візуалізації та комп’ютерного моделювання. Це зменшує на порядок 

обчислювальні ресурси та знімає обмеження на застосування, а алгоритмічна 

уніфікація дозволяє створювати системи із вбудованими засобами автоматичної 

візуалізації. 
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У підрозділі 3.1 наведені основні геометричні поняття та терміни які 

використовуються для створення МЄАС на базі динамічної діаграми Вороного 

для моделювання теплофізичних задач в кусково-однорідному середовищі. 

Підрозділ 3.2 присвячений опису основних понять і властивостей Діагарми 

Вороного. У підрозділі 3.3 описані основні підходи та алгоритми побудови 

Діаграми Вороного. 

3.1 Опис основних понять та термінів, які використовуються для 

побудови  МЄАС 

Введемо основні поняття та терміни які використовуються для створення МЄАС 

на базі динамічної діаграми Вороного для моделювання теплофізичних задач в 

кусково-однорідному середовищі. 

3.1.1 Базові геометричні поняття 

Нехай 𝑅𝑚 позначає m - вимірний декартів простір дійсних чисел з початком 

координат у точці 𝑂. 

Означення 3.1. Точкою p m-вимірного декартового простору дійсних 

чисел  𝑅𝑚 будемо називати кортеж  дійсних чисел 𝑝 = (𝑥1, 𝑥2, . . . , 𝑥𝑚). 

Множину 𝑁 точок простору 𝑅𝑚 будемо позначати {𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑁}, де кожна 

точка 𝑝𝑖 має координати 𝑝𝑖 = (𝑥𝑖1, 𝑥𝑖2, . . . , 𝑥ℑ), 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁. Приналежність до множини 

індексів 𝑖 = 1,2, . . . , 𝑁 будемо також позначати 𝑖 ∈ 𝐼𝑁, де 𝐼𝑁 – це множина індексів: 

𝐼𝑁 = {1,2, . . . , 𝑁}. 

Точка 𝑝 ∈ 𝑅𝑚 (або 𝑝𝑖 ∈ 𝑅𝑚) може бути представлена як m-вимірний вектор �̅� 

(або �̅�𝑖) з початком у точці  𝑂 та кінцем у точці  𝑝 (або 𝑝𝑖). 

Означення 3.2. Евклідова норма (довжина) вектора  𝑝 ∈ 𝑅𝑚 визначається: 

‖�̅�‖ = √�̅�𝑇 • �̅� = (∑ 𝑥𝑖
2𝑚

𝑖=1 )1 2⁄                                         (3.1) 

Приклад 3.3. Іншим прикладом норми у просторі  є норма Гельдера, що 

визначається: 
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‖�̅�‖𝑞 = (∑ 𝑥𝑖
𝑞𝑚

𝑖=1 )1 𝑞⁄ ,   𝑞 ∈ 𝑅                                          (3.2) 

Евклідова норма є частковим випадком норми Гельдера при 𝑞 = 2. Іншим 

випадком є Манхеттенська норма при 𝑞 = 1: 

‖�̅�‖1 = ∑ |𝑥𝑖|
𝑚
𝑖=1                                                                       (3.3) 

Сума векторів 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑅𝑚  визначається як вектор  �̅� ∈ 𝑅𝑚
 з координатами  �̅� =

(𝑥11 + 𝑥21 , 𝑥12 + 𝑥22, . . . , 𝑥1𝑚 + 𝑥2𝑚), а добуток скаляра 𝜆 ∈ 𝑅 та вектора �̅� = (𝑥1 +

𝑥2, . . . , 𝑥𝑚)𝑇 є масштабованим вектором 𝜆�̅� = (𝜆𝑥1 + 𝜆𝑥2 , . . . , 𝜆𝑥𝑚)
𝑇
 . При 𝜆 > 0 

напрямки �̅� та  𝜆�̅� співпадають, а при 𝜆 < 0 їх напрямки протилежні. 

Означення 3.4. Лінійною системою (комбінацією) векторів {𝑝𝑖}𝑖∈𝐼𝑁  

називається сума векторів  𝜆1𝑝1 + 𝜆2𝑝2+, . . . , +𝜆𝑁𝑝𝑁, де 𝜆𝑖 ∈ 𝑅, 𝑖 ∈ 𝐼𝑁. 

Означення 3.5. Система векторів {𝑝
̲
𝑖}𝑖∈𝐼𝑁  називається лінійно залежною 

тоді і тільки тоді, якщо існує нетривіальна лінійна комбінація векторів 𝜆1 �̅�1
+

𝜆2 �̅�2
+, . . . , +𝜆𝑁 �̅�𝑁

, де 𝜆𝑖 ∈ 𝑅, 𝑖 ∈ 𝐼𝑁 , 𝜆1
2 + 𝜆2

2+, . . . , +𝜆𝑁
2 ≠ 0 . 

Означення 3.6. Система векторів  {𝑝
̲
𝑖}𝑖∈𝐼𝑁називається лінійно залежною 

тоді і тільки тоді, якщо лише тривіальна лінійна комбінація векторів  {𝑝𝑖}𝑖∈𝐼𝑁  

дорівнює нулю: 

𝜆1 �̅�1
+ 𝜆2 �̅�2

+, . . . , +𝜆𝑁 �̅�𝑁
= 0 ⇔ 𝜆1

2 + 𝜆2
2+, . . . , +𝜆𝑁

2 ≠ 0 

Нехай 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑅𝑚 – дві довільні точки, тоді вектор простору  𝑅𝑚 з початком 

у точці 𝑝1 та кінцем у точці 𝑝2 будемо позначати як  𝑝1𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅
2
, а координатами цього 

вектора будуть 

  𝑝1𝑝̅̅ ̅̅ ̅̅
2

= (𝑥21 − 𝑥11 , 𝑥22 − 𝑥12, . . . , 𝑥2𝑚 − 𝑥1𝑚)𝑇  

Означення 3.7. Скалярним добутком двох векторів �̅�
1
,  �̅�

2
∈ 𝑅𝑚,  

називається скалярна величина: 

  �̅�
1
⋅  �̅�

2
= �̅�

1

𝑇
⋅  �̅�

2
= 𝑥11𝑥21 + 𝑥12𝑥22+, . . . , +𝑥1𝑚𝑥2𝑚  
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Властивість 3.1. Скалярний добуток двох векторів  �̅�
1
,  �̅�

2
∈ 𝑅𝑚,  

обчислюється за формулою: 

 �̅�
1
⋅  �̅�

2
= ‖�̅�

1
‖ ⋅ ‖�̅�

2
‖ ⋅ cos(𝜙). 

 де  𝜙 позначає кут, утворений векторами  �̅�
1
,  �̅�

2
. 

Означення 3.8. Вектори  �̅�
1
,  �̅�

2
∈ 𝑅𝑚,  називаються колінеарними, або 

паралельними, якщо існує такий скаляр 𝜆 ∈ 𝑅, 𝜆 ≠ 0, що  �̅�
1

= 𝜆 �̅�
2
. 

Означення 3.9. Вектори  �̅�
1
,  �̅�

2
∈ 𝑅𝑚, називаються перпендикулярними  

 �̅�
1

⊥  �̅�
2
 тоді і тільки тоді, коли  �̅�

1
⋅  �̅�

2
= 0. 

3.1.2. Базові поняття обчислювальної геометрії для евклідового 

простору 

У випадку 𝑚 = 2 отримуємо двовимірний Евклідів простір 𝑅2, де довільна 

точка 𝑝 ∈ 𝑅2 має координати 𝑝 = (𝑥, 𝑦), а довжина відповідного вектора �̅� 

визначається як ‖�̅�‖ = √𝑥2 + 𝑦2. 

Скалярний добуток двох векторів   �̅�
1

= (𝑥1, 𝑦1) та   �̅�
2
= (𝑥2 , 𝑦2) обчислюється 

за формулою: 

 �̅�
1
⋅  �̅�

2
= 𝑥1𝑦1 + 𝑥2𝑦2 

Означення 3.10. Векторний добуток векторів   �̅�
1

= (𝑥1, 𝑦1)та   �̅�
2

= (𝑥2, 𝑦2)  

визначається як величина  �̅�
1
×  �̅�

2
= 𝑥1𝑦2 − 𝑥2𝑦1 

Властивість 3.2. Векторний добуток векторів  �̅�
1
= (𝑥1, 𝑦1) та   �̅�

2
= (𝑥2, 𝑦2) 

обчислюється за формулою  �̅�
1
×  �̅�

2
= ‖�̅�

1
‖ ⋅ ‖�̅�

2
‖ ⋅ sin(𝜙). 

Властивість 3.3. Упорядкована пара векторів  �̅�
1
,  �̅�

2
,  утворює лівий 

поворот, якщо  �̅�
1
×  �̅�

2
> 0, правий поворот  �̅�

1
×  �̅�

2
< 0. 

Нехай  𝑝1, 𝑝2 ∈  𝑅2 позначають дві довільні точки на площині, 𝑝1 ≠ 𝑝2. 
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Означення 3.11. Прямою (лінією) на площині 𝑅2, що проходить через 

точки 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑅2, називається множина точок 

𝐿(𝑝1, 𝑝2) = {𝑝 ∈ 𝑅2 ∨ 𝑝 = 𝛼𝑝1 + (1 − 𝛼)𝑝2, 𝛼 ∈ 𝑅}                          (3.4) 

Означення 3.12. Променем, або півпрямою, на площині 𝑅2, що має початок 

у точці  𝑝1та проходить через точку 𝑝2, називається множина точок 

𝐿(𝑝1, 𝑝2) = {𝑝 ∈ 𝑅2|𝑝 = (1 − 𝛼)𝑝1 + 𝛼𝑝2, 𝛼 ≥ 0}                            (3.5) 

Означення 3.13. Прямолінійним відрізком (або відрізком) на площині  𝑅2 

з кінцями відрізка в точках  𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑅2 називається множина точок 

𝐿(𝑝1, 𝑝2) = {𝑝 ∈ 𝑅2|𝑝 = 𝛼𝑝1 + (1 − 𝛼)𝑝2, 0 ≤ 𝛼 ≤ 1}                     (3.6) 

Означення 3.14. Підмножина 𝐴 ⊂ 𝑅2 називається опуклою, якщо для двох 

довільних точок 𝑝1, 𝑝2 ∈ 𝑅2 довільна точка відрізка 𝑝 ∈  𝑝1𝑝2̅̅ ̅̅ ̅̅  також належить 𝐴. 

Означення 3.15. Опуклою оболонкою 𝐶𝐻(𝑆) множини 𝑆 ⊂ 𝑅2 будемо 

називати найменшу опуклу підмножину 𝐴(𝑆) ⊂ 𝑅2, що покриває  𝑆. 

Означення 3.16. Ламана (ламана лінія) – це крива, що визначена 

послідовністю точок 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑁, де кожна пара послідовних точок 𝑝𝑖, 𝑝𝑖+1,  

сполучається відрізком 𝑝𝑖 , 𝑝𝑖+1
̲

, 𝑖 ∈ 1,2, . . . , 𝑁 − 1. Точки  𝑝𝑖 називаються вершинами 

ламаної, а відрізки 𝑝𝑖, 𝑝𝑖+1̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅  називаються ланками ламаної. Ламана називається 

простою, якщо вона не містить самоперетинів. 

Означення 3.17. Замкнену ламану, утворену набором точок 𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑁, де 

початкова та кінцева точки співпадають 𝑝1 = 𝑝𝑁, будемо називати багатокутником 

(многокутником, полігоном). Відрізки, що утворюють многокутник, будемо 

називати його ребрами (сторонами), а точки 𝑝𝑖 – вершинами багатокутника. 

Багатокутник називається простим, якщо він утворений простою ламаною. 

Оскільки точки 𝑝𝑖 ∈ 𝑅2, то відповідна ламана чи багатокутник на площині  

називаються плоскими. 
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Означення 3.18. Простий плоский багатокутник називається опуклим, 

якщо його внутрішня область є опуклою множиною. 

3.1.3. Основні поняття теорії графів 

Нехай  𝑉 = (𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑁)буде довільною непорожньою множиною, а 

множина 𝐸 = {𝑒𝑖,𝑗|𝑒𝑖,𝑗 = (𝑣𝑖 , 𝑣𝑗), 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈ 𝑉} 

Означення 3.19. Неорієнтованим графом 𝐺 називається впорядкована пара 

множин 𝐺 = (𝑉, 𝐸) , де 𝑉 – непорожня множина вершин графа, а 𝐸 – множина 

невпорядкованих пар вершин , що називаються ребрами графа. 

Означення 3.20. Якщо множина  𝐸 містить упорядковані пари вершин, то 

такий граф називається орієнтованим. 

Означення 3.21. Граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸) із множиною вершин  𝑉 та ребер 𝐸 

називається неорієнтованим (орієнтованим) мультиграфом, якщо множина ребер  

𝐸 є мультимножиною неупорядкованих (упорядкованих) пар вершин 𝑉. 

Означення 3.22. Вершини 𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈ 𝑉 неорієнтованого графа 𝐺 називаються 

суміжними, якщо існує ребро 𝑒 ∈ 𝐸, що з’єднує ці вершини. У такому випадку 

вершини  𝑣𝑖 , 𝑣𝑗 ∈ 𝑉називають інцидентними ребру . 

Означення 3.23. Ребра 𝑒𝑖 , 𝑒𝑗 ∈ 𝐸 називають суміжними, якщо вони 

інцидентні деякій вершині 𝑣 ∈ 𝑉. 

3.2 Основні поняття, означення  та властивості Діаграми Вороного 

Для опису діаграми Вороного, перш за все, введемо поняття задачі області 

близькості [102]. 

Задача 3.1.( ОБЛАСТІ БЛИЗЬКОСТІ ). На площині задана множина 𝑆, яка містить 

𝑁 точок. Необхідно для кожної точки 𝑝𝑖 множини 𝑆 визначити локус точок (x, y) 

на площині, для яких відстань до 𝑝𝑖  менша, ніж до будь - якої іншої точки 

множини 𝑆. 

Скористаємося основними означеннями з [102]. Якщо є дві точки 𝑝𝑖 та 𝑝𝑗, 

то множина точок, більш близьких до 𝑝𝑖 ніж до 𝑝𝑗 , є півплощина, що визначається 
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прямою, яка перпендикулярна до відрізка 𝑝𝑖𝑝𝑗̅̅ ̅̅ ̅ та ділить його навпіл. Позначимо 

цю півплощину через 𝐻(𝑝|𝑖, 𝑝𝑗), рис. 3.1 а. Множину точок, більш близьких до 𝑝𝑖 

ніж до довільної іншої точки, будемо позначати через 𝑉𝑖 , рис. 3.1 б. 

 

                            а)       б) 

Рис. 3.1. 

Вона одержується в результаті перетину 𝑁 − 1півплощин. Ця множина є опуклим 

многокутником, який має не більш ніж 𝑁 − 1 сторін. 

𝑉𝑖 = 𝑖 ≠ 𝑗𝐻(𝑝𝑖 , 𝑝𝑗)  

Означення 3.24. Область 𝑉𝑖 називається многокутником Вороного, яка 

відповідає точці  𝑝𝑖. Отримані таким чином 𝑁областей утворюють розбиття 

площини, яке називається діаграмою Вороного, рис. 3.2. Діаграму Вороного 

множини точок 𝑆будемо позначати через 𝑉𝑜𝑟(𝑆). 

 

Рис.3.2. 
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Кожна з 𝑁 вихідних точок множини належить лише одному многокутнику 

Вороного. Тому якщо (𝑥, 𝑦) ∈ 𝑉𝑖 , то 𝑝𝑖 є найближчим сусідом точки (𝑥, 𝑦). 

3.2.1 Властивості діаграми Вороного 

Розгляд властивостей можна розпочати з одного припущення, яке пізніше 

можна опустити. 

Припущення [102]. Жодні чотири точки вихідної множини 𝑆 не лежать на 

одному колі. Тоді мають місце наступні властивості. 

1 Кожна вершина діаграми Вороного є точкою перетину трьох ребер 

діаграми, рис. 3.3. 

 

Рис. 3.3. Вершина діаграми Вороного з інцидентними їй вершинами. 

2 Для будь-якої вершини 𝑣 діаграми Вороного множини𝑆 коло 𝐶(𝑣) не 

містить жодних інших вершин множини 𝑆, рис. 3.4. 

 

Рис.3.4. Коло 𝐶(𝑣) не містить жодної точки множини 𝑆. 
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3. Кожний найближчий сусід точки 𝑝𝑖  множини 𝑆 визначає ребро у 

многокутнику Вороного 𝑉𝑖 рис.3.5 . 

 

Рис.3.5. Кожен найближчий сусід точки 𝑝𝑖 визначає ребро многокутника 𝑉𝑖 

. 

4. Многокутник 𝑉𝑖 є необмеженим тоді і тільки тоді, коли точка 𝑝𝑖 лежить на 

границі опуклої оболонки множини 𝑆, рис. 3.6. 

 

Рис.3.6. Прямолінійний граф, двоїстий діаграмі Воронного. 

5. Граф, двоїстий діаграмі Вороного, є Тріангуляцією Делоне  множини 

𝑆, рис. 3.7. 
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Рис. 3.8. Двоїстий граф до діагарми Вороного - Тріангуляція Делоне. 

6. Діаграма Вороного множини з 𝑁 точок має не більш 2𝑁 − 5 вершин та 3𝑁 − 6 

ребер. 

7. Якщо кількість точок, яка може лежати на колі більше трьох (нехай k), то 

ступінь вершини діаграми вороного буде рівний цій кількості (k), рис.3.9. 

  

  Рис. 3.9. 

 8. Ребра Діаграми Вороного для точок, які лежать на одній прямій будуть 

паралельними, рис.3.10. 
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Рис. 3.10. 

 

3.3  Алгоритми побудови статичної діаграми Вороного 

Найбільш поширеними алгоритмами є метод «Розділяй та володарюй»[102] та 

Алгоритм Форчуна [114]. У таблиці 3.1 наведені основні алгоритми побудови 

статичної Діаграми Вороного. 

 

 

      

Назва алгоритму 

 

 

Часова оцінка 

складності 

 

Особливості 

Перетин півплощин 

[25] 

𝑂(𝑁2log𝑁)  

Інкрементний [54] 𝑂(𝑁2log𝑁) Послідовна вставка 

точок 

«Розділяй та 

володарюй» [24] 

𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁) 

 

Застосовується 

парадигма «розділяй та 
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володарюй» 

Алгоритм Форчуна [61] 𝑂(𝑁log𝑁) 

 

Застосовується 

парадигма плоского 

замітання 

Проекція опуклої 

оболонки [54] 

𝑂(𝑁log𝑁) Будується на основі 

тріангуляції Делоне 

Таблиця 3.1. 

Важливу роль в ефекивності алгоритмів побудови Діаграми Вороного відіграють 

структури даних, які представляють Діаграму Вороного. 

3.3.1 Алгоритм Форчуна для множини точок [114]. 

В основі цього алгоритму лежить метод замітаючої прямої (наприклад, 

горизонтальної прямої, що рухається згори донизу), який було вперше 

застосовано для побудови діаграми Вороного С. Форчуном [114]. Під час руху 

замітаючої прямої виконується підтримка та оновлення структури даних, що 

відповідає поставленій задачі. Інформація у структурі даних не змінюється за 

винятком випадків, коли пряма проходить через особливі точки – точки подій. 

Розглянемо застосування цього методу для побудови діаграми Вороного  

𝑉𝑜𝑟(𝑃)для множини точок  𝑃 = {𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑁} ⊂ 𝑅2. Згідно з парадигмою плоского 

замітання необхідно підтримувати перетин діаграми Вороного 𝑉𝑜𝑟(𝑃) із 

замітаючою прямою 𝑙. Це викликає труднощі, оскільки частина діаграми 

Вороного, що лежить над 𝑙, залежить від частини діаграми Вороного під 𝑙. Тому 

при проходженні 𝑙  можна підтримувати лише частину діаграми Вороного над 𝑙, 

на яку не впливають точки під 𝑙. 

Позначимо півплощину, що розміщена над  𝑙 як 𝜋𝑙
 . Оскільки ГМТ точок , 

ближчих до  𝑝𝑖 ∈ 𝜋𝑙
 , ніж до прямої 𝑙, обмежене параболою з директрисою 𝑙 та 

фокусом 𝑝𝑖, маємо, що ГМТ точок, ближчих до підмножини 𝑃𝜋𝑙, ніж до 𝑙, 
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обмежено послідовністю параболічних дуг. Така послідовність називається 

береговою лінією. Отже, частина діаграми Вороного, що розташована над 

береговою лінією, є незмінною, а побудова діаграми Вороного методом 

замітаючої прямої зводиться до підтримки структури даних берегової лінії.  

Твердження 3.1. Берегова лінія є x-монотонною, тобто будь-яка вертикаль-на 

пряма перетинає її лише в одній точці. 

Отже, берегова лінія складається із множини параболічних дуг, що впорядковані 

по x-координаті та з’єднанні точками розриву. Останні окреслюють ребра 

діаграми Вороного. При русі 𝑙 берегова лінія динамічно змінюється: можуть 

виникати нові параболічні дуги, а наявні скорочуватися та зникати. 

Розглянемо події, коли на береговій лінії з’являється нова параболічна дуга 

– події місця (рис. 3.11). Це відбувається, якщо замітаюча пряма 𝑙 проходить 

через точку 𝑝𝑖 ∈ 𝑃. На береговій лінії виникає нова параболічна дуга з фокусом у 

𝑝𝑖 та директрисою 𝑙. На початку така дуга – це вироджена вертикальна лінія, що 

сполучає точку  𝑝𝑖 з береговою лінією. При русі 𝑙 вниз дуга розширюється. Слід 

зауважити, що парабола, розміщена одразу під 𝑝𝑖, після вставки точки  

розбивається на дві частини – додаються дві нові точки розриву, що спочатку 

співпадають, а потім починають віддалятися одна від одної. При цьому вони 

утворюють нове ребро діаграми Вороного, що не з’єднане з рештою діаграми 

Вороного. Це ребро приєднується до вже наявної діаграми під час події кола. У 

наступному твердженні наводяться умови виникнення нової параболічної дуги. 
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Рис. 3.11. Приклад події місця, коли нова параболічна дуга додається до наявної 

берегової лінії 

Твердження 3.2. Нова параболічна дуга на береговій лінії може з’явитися лише 

під час події місця, рис.3.12. 

Твердження 3.3. Берегова лінія може містити щонайбільше 2𝑁 − 1 параболічних 

дуг. 

Доведення. Дане твердження випливає із твердження 3.2 та факту, що при вставці 

точки-генератора відбувається додавання однієї нової дуги та розбиття 

щонайбільше однієї наявної дуги на дві частини. 

 

Рис. 3.12. Приклад події кола, коли наявна параболічна дуга стискається до точки 

та зникає з берегової лінії 

Розглянемо тип події, коли з берегової лінії зникає наявна параболічна дуга 

(рис. 3.12). Це відбувається, якщо дуга 𝛼′ стискається до однієї точки 𝑞. При 

цьому суміжні з нею дуги 𝛼   та  𝛼′′ стають сусідніми дугами, що з’єднані новою 

точкою розриву 𝑞. У такому випадку  рівновіддалена від 𝑙 та точок-генераторів 

𝑝𝑖 , 𝑝𝑗, 𝑝𝑘, що відповідають дугам 𝛼  , 𝛼′, 𝛼′′. Отже, точка 𝑞 є центром порожнього кола, 

що проходить через 𝑝𝑖 , 𝑝𝑗, 𝑝𝑘 та дотикається до 𝑙 у нижній точці. Таким чином,  𝑞 - 

це нова вершина діаграми Вороного, що з’єднує ребра утворені дугами 𝛼   та  𝛼′′ . 

Описану вище подію називають подією кола. 

Твердження 3.4. Параболічна дуга може зникнути з берегової лінії лише під час 

події кола. 
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Для ефективної реалізації стратегії замітаючої прямої необхідно представити 

структури даних, які дають змогу швидко підтримувати вже побудовану частину 

діаграми Вороного, берегову лінію та послідовність подій. 

 Побудована частини діаграми Вороного зберігається в РСПЗ 𝐺; 

 Для збереження послідовності подій використовується черга з пріоритетом 

𝑄, де пріоритетом є y-координата події. Черга містить відомі події, що не 

були обробленими. Для події місця зберігаються координати точки-

генератора. Для події кола зберігається найнижча точка відповідного кола. 

Під час проходження замітаючої прямої черга оновлюється згенерованими 

подіями. 

 Берегова лінія представляється у вигляді збалансованого двійкового 

дерева пошуку 𝑇. Листові вузли дерева відповідають дугам берегової лінії, 

що впорядковані лінійно по x-координаті. Найлівіший лист 𝑇 представляє 

найлівішу дугу берегової лінії, другий зліва лист представляє другу зліва 

дугу і т. д. Кожен лист представляє точку-генератор і відповідну йому дугу. 

Внутрішні вузли дерева представляють точки розриву між дугами. Точка 

розриву зберігається як упорядкована пара 𝑝𝑖, 𝑝𝑗, де 𝑝𝑖 – точка-генератор, що 

відповідає параболі ліворуч від точки розриву, а  𝑝𝑗– точка-генератор, що є 

фокусом параболічної дуги праворуч від точки розриву. Таке 

представлення дає змогу знайти дугу берегової лінії, що розташована над 

заданою точкою за час 𝑂(log𝑁). Кожен лист бінарного дерева  𝑇містить 

вказівник на подію кола в черзі, під час якої відповідна дуга зникає з 

берегової лінії (такий вказівний може бути 𝑁𝑢𝑙𝑙, якщо дуга не зникає). 

Також кожний внутрішній вузол дерева 𝑇 містить вказівник на відповідне 

йому півребро РСПЗ. 

Усі події місця відомі заздалегідь, тому їх можна додати в чергу  на початку 

роботи алгоритму. Обчислювати необхідно лише події кола. Зауважимо, що не 

всі трійки дуг визначають подію кола, а лише ті, середня дуга яких стискається. 
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Також деякі події кола можуть бути хибними, наприклад, якщо трійка дуг із 

відповідною подією кола може зникнути при вставці нової дуги. 

Нехай при вставці дуги 𝛼′ відбувається розбиття дуги 𝛼  , що розміщена над 

𝛼′, на дві частини. Тоді необхідно перевірити подію кола для трьох нових трійок 

дуг (де 𝛼′ розташована ліворуч, посередині та праворуч). При цьому подія кола, 

якщо така існує, пов’язана зі старою трійкою, де 𝛼 розміщена посередині, 

позначається як хибна та видаляється з черги. 

Твердження 3.5. Кожна вершина діаграми Вороного утворюється лише під час 

події кола. 

3.3.2 Алгоритм розділяй та володарюй для множини точок 

Теорема 3.1. Діаграму Вороного множини S із  𝑁точок на площині можна 

побудувати методом “розділяй та володарюй” за оптимальний час 𝜃(NlogN). 

Кроки побудови діаграми Вороного : 

1 Розділити множину 𝑆на дві приблизно рівні підмножини  𝑆1 та  𝑆2. 

2 Рекурсивно побудувати 𝑉𝑜𝑟(𝑆|1)  та 𝑉𝑜𝑟(𝑆|2). 

3 Об’єднати 𝑉𝑜𝑟(𝑆|1) та 𝑉𝑜𝑟(𝑆|2) і таким чином отримати 𝑉𝑜𝑟(𝑆). 

Означення 3.25. Нехай для заданого розбиття {𝑆1, 𝑆2}множини 𝑆 𝜎(𝑆|1, 𝑆2)означає 

множину ребер діаграми Вороного, спільних для пар многокутників 

𝑉𝑖 та 𝑉𝑗 діаграми 𝑉𝑜𝑟(𝑆), де 𝑝𝑖 ∈ 𝑆1 та 𝑝𝑗 ∈ 𝑆2 . 

Теорема 3.2. Якщо вхідну множину точок S попередньо представити у вигляді 

індексованого списку U = {Pij,  i,j = 1, N}, де i- індекс, який указує номер точки 

у впорядкованому списку  Ux, а j -індекс, який указує номер точки у 

впорядкованому списку  Uу,  то 𝜎(𝑆|1, 𝑆2)можна побудувати у вигляді 

монотонного розділяючого ланцюга за лінійний час. Доведення цієї теореми 

подано в роботі [92]. 
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Алгоритм 

1.  На множині S із N побудуємо відсортовані списки  точок по х координаті Ux 

={P1x, P2x, …, PNx } та по у координаті  Uу ={P1у, P2у, …, PNу }, відповідно. 

2. На основі списків Ux, Uу формуємо масив точок U = {Pij,  i,j = 1, N}, де i- індекс, 

який указує номер точки у впорядкованому списку  Ux, а j -індекс, який указує 

номер точки у впорядкованому списку  Uу. 

3. Розбиття множини точок (рекурсивний спуск). Цей етап алгоритму полягає 

у розбитті на кожному кроці рекурсії заданої множини S у вигляді списку U на 

рівнопотужні підмножини S1,, S2 (або U1, U2) вертикаллю m (медіаною). 

4. Злиття (рекурсивний підйом). На кожному кроці цього етапу рекурсивно 

будуються діаграми Вороного для підмножин, які подаються на наступний 

рівень рекурсії, на якому для них будується розділяючий ланцюг. 

4.1. Вважаємо що для множин точок S1(U1) і S2(U2) рекурсивно побудовані 

Діаграми Ворного: Vor(S1) та Vor(S2). 

4.2. Знайдемо верхній та нижній опорні відрізки для точок діаграм Vor(S1) 

та Vor(S2), ({Р3,Р5},{Р4,Р8}, відповідно, рис. 3.13). 

4.3. Побудуємо вхідний sIN  та вихідний sOUT промені розділяючого ланцюгу 

s (серединні перпендикуляри до вхідного та вихідного опорних відрізків).   

4.4. Рухаємось по вхідному променю sIN  доки не перетнемо  ребро однієї із 

діаграм Vor(S1) чи Vor(S2). 

4.5. В залежності від того ребро якої діаграми перетнеться,  із тієї множини 

зміниться точка в наступній парі  до якої із точки перетину будується 

серединний перпендикуляр. 

4.6. Процес побудови ребер ланцюга s продовжується до тих пір, доки буде 

досягнуто вихідного променя sOUT. 

4.7. Відсікаються зайві промені, після побудови розділяючого ланцюга. 
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Рис.3.13. Побудова розділяючого ланцюгу. 

3.4 Структури даних для представлення діаграми Вороного 

Однією з найбільш поширеною та зручною структурою даних є реберний список 

з подвійними зв'язками (РСПЗ).   

3.4.1 Реберний список з подвійними зв’язками ( РСПЗ)[102] 

Нехай задана множина вершин 𝑉 = {𝑣1, 𝑣2, . . . , 𝑣𝑁} та ребер 𝐸 = {𝑒1, 𝑒2, . . . , 𝑒𝑀} графу 𝐺 =

(𝑉, 𝐸). Головна компонента РСПЗ для планарного графа 𝐺 = (𝑉, 𝐸) це реберний 

вузол , який містить чотири інформаційні поля (𝑉1, 𝑉2, 𝐹1, 𝐹2) і два поля вказівників 

(𝑃1, 𝑃2): 

 Поле 𝑉1 - містить початок ребра, поле 𝑉2- містить його кінець; так ребро 

отримує умовну орієнтацію. 

 Поля 𝐹1 і 𝐹2 містять імена граней, які лежать відповідно праворуч і ліворуч 

від ребра, орієнтованого від 𝑉1 до 𝑉2. 

 Вказівник 𝑃1 ( відповідно 𝑃2 ) задає реберний вузол, який містить перше 

ребро, яке зустрічається слідом за ребром (𝑉1, 𝑉2), при повороті від нього 

проти часової стрілки навколо 𝑉1 (відповідно 𝑉2) . 
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Імена граней і вершин можуть бути задані цілими числами. На рис. 3.14 показано 

планарне розбиття,  а в таблиці 3.4 РСПЗ, яке його описує. 

 

Рис.3.14. РСПЗ для планарного графа 

 

Таблиця 3.2. РСПЗ для  планарного графа рис. 3.14. 

3.4.2 Дерево граней 

Також, для зручного представлення та обходу діаграми Вороного 

можливо застосувати дерево граней. Представимо діаграму Вороного у вигляді 

триангуляції Делоне, рис.3.15. 
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Рис.3.15. 

Тоді, нехай в нас є граф 𝐺 = (𝑉, 𝐸)та множина граней 𝐹. Кожна грань 𝐹 

представлена у вигляді трикутника.  Побудуємо дерево граней: 

 Зорієнтуємо кожну грань 𝐹𝑖 ∈ 𝐹проти годинникової стрілки. 

 Для кожної грані  𝐹𝑖 записую вказівники 𝑃𝑖1, 𝑃𝑖2, 𝑃𝑖3на трійку сусідніх граней 

𝐹𝑖1, 𝐹𝑖2, 𝐹𝑖3. Ми отримали граф 𝐺𝐹 = (𝑉𝐹 , 𝐸𝐹) де 𝑉𝐹- множина граней 𝐺, а 𝐸𝐹 - 

множина ребер для 𝑉𝐹. 

 Знаходимо центр 𝐹𝑘 графа 𝐺𝐹 

Таким чином, якщо починати рух з 𝐹𝑘  ми можемо обійти повністю граф 

𝐺. Дана структура даних може бути використана для локалізації і обходу певної 

області діаграми Вороного. 

3.4.3 Зчеплена черга 

 Зчеплена черга - це бінарне дерево з вказівниками, вузлами якого є точки заданої 

множини [102]. Опуклу оболонку можна представити у вигляді лінійного списку 
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CH(S) ={ P5, P1, P2, P9, P10, P11, P12, P7} і у той же час у вигляді зчепленої 

черги, рис 3.16. 

Рис.3.16. 

3.5 Множина класів задач звідних до Діаграми Вороного 

Множина задач, які б зводилися до побудови Діаграми Вороного досить велика, 

а тому ми опишемо класи  задач які стосуються теми дисертаційної роботи і, 

перш усе, класи задач обчислювальної геометрії[102].  

Задача Б.1 (НАЙБЛИЖЧА ПАРА). На площині задано 𝑁 точок. Знайти дві із 

них, відстань між якими найменша ( може виявитись, що таких пар може бути 

декілька, тоді достатньо знайти хоча б одну із них). 

Означення 3.27[102]. “Найближчий сусід” – це відношення на множині точок 𝑆, 

яке визначається таким чином: точка 𝑏 є найближчим сусідом точки 𝑎 

(позначається 𝑎 → 𝑏) , якщо: 

𝑏: 𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑏) = 𝑚𝑖𝑛𝑐∈𝑆 𝑎⁄ (𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑎, 𝑐)) 

Відношення необов’язково симетричне (з того, що 𝑎 → 𝑏 не обов’язково 𝑏 →

𝑎).( Хоча точка може мати найближчим сусідом кожну із точок множини,  вона 

може мати найближчим сусідом не більше 6 точок для 𝑑 = 2 і не більше 12 для 

𝑑 = 3). Розв’язком задачі являється сукупність упорядкованих пар (𝑎, 𝑏), де 𝑎 → 𝑏. 

Задача Б.2 (УСІ НАЙБЛИЖЧІ СУСІДИ). На площині задано 𝑁 точок. Знайти 

найближчого сусіда для кожної точки множини.     

Задача Б.3 (ТРИАНГУЛЯЦІЯ). На площині задано 𝑁 точок. З’єднати їх 

неперетинаючими відрізками таким чином, щоб кожна область всередині 

опуклої оболонки цієї множини точок являлась трикутником. 
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Граф тріангуляції множини із 𝑁 точок, являючись планарним, має не 

більше 3𝑁 − 6 ребер. Результатом розв’язання сформульованої вище задачі 

повинен бути принаймні список цих ребер. Приклад тріангуляції рис.3.17. 

 

Рис.3.17. Тріангуляція множини точок. 

Задача Б.4 (ЕВКЛІДОВЕ МІНІМАЛЬНЕ КІСТЯКОВЕ ДЕРЕВО). На площині 

задано N точок. Побудувати дерево, вершинами якого є усі задані точки і 

сумарна довжина усіх ребер якого мінімальна. 

Задача Б.5 (ПОШУК НАЙБЛИЖЧОГО СУСІДА). На площині задано N точок. 

Як швидко можна знайти найближчого сусіда для деякої нової точки q, при умові 

що допускається попередня обробка? 

Задача Б.6 (k-НАЙБЛИЖЧИХ СУСІДІВ). На площині задано N точок. Як 

швидко можна знайти k – точок, найближчих до деякої нової точки q, при умові 

що допускається попередня обробка ? 

Задача ГП1. (ЛОКАЛІЗАЦІЯ ТОЧКИ). Нехай задане N – вершинне розбиття 

G(V,E) евклідового простору Еd ( у випадку двовимірного простору – планарний 

граф) і точка Z. Визначити область розбиття, яка містить точку Z (Локалізувати 

точку Z на заданому розбитті). 
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Задача ГП2. ( РЕГІОНАЛЬНИЙ ПОШУК). На заданій множині S із N точок 

задано запитний регіон R. Знайти підмножину точок множини S ( або їх 

кількість), які містяться в регіоні R. 

Задача ОО1.(ОПУКЛА ОБОЛОНКА). В Еd задана множина S, яка містить N 

точок, необхідно побудувати їх опуклу оболонку (т.д. повний опис границі 

CH(S)). 

Ці класи задач обчислювальної геометрії зводяться до побудови Діаграми 

Вороного, рис. 3.18. Доведення звідності детально описано в роботі [102], тому 

ми обмежимося лише формулюванням відповідних теорем. 

Рис. 3.18. Діаграма звідності. 

Теорема 3.2[102]. Задача УСІ НАЙБЛИЖЧІ СУСІДИ зводима за лінійний час до 

задачі ДІАГРАМА ВОРОНОГО і тому її можна розв’язати за оптимальний час 

𝜃(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁), рис.3.19. 
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Рис. 3.19.                                        Рис. 3.20. 

Теорема 3.3[102].  Задача НАЙБЛИЖЧА ПАРА зводима за лінійний час до 

задачі ДІАГРАМА ВОРОНОГО і тому її можна розв’язати за оптимальний час 

𝜃(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁), рис. 3.20. 

Теорема 3.4[102]. Пошук найближчого сусіда можна виконати за оптимальний 

час 𝑂(log𝑁), використовуючи пам’ять об’ємом 𝑂(𝑁) з витратами на попередню 

обробку 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁),рис.3.21. 

 

Рис.3.21.                              Рис. 3.22. 
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Теорема 3.5[102]. Тріангуляцію, в якій коло, описане навколо любого 

трикутника, не містить інших точок, можна побудувати за оптимальний час 

𝜃(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁), рис.3.22. 

Теорема 3.6 [102]. Якщо для множини точок побудована ДВ то опуклу оболонку 

можна побудувати за лінійний час, рис.3.23. 

 

 

                                                Рис.3.23. 

У роботах [1, 92] запропоновано МЄАС, яка оптимально розв'язує одночасно 

увесь комплекс сформульованих задач.  У той же час, окрім вище описаних задач 

обчислювальної геометрії, наша мета розв’язувати динамічні задачі 

моделювання термодинамічних процесів у неоднорідних структурах, які ми 

сформулюємо у наступному розділі(розділ 4). 
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РОЗДІЛ 4. СТРУКТУРА МЄАС ТА ПОБУДОВА ЯДРА НА ОСНОВІ 

ДИНАМІЧНОЇ ДІАГРАМИ ВОРОНОГО 

4.1  Постановка основних задач  комп’ютерного моделювання та візуалізації 

за допомогою МЄАС 

Задача 4.1. Завдання адаптивного розбиття (сітки) кусково-однорідної області А  

(матриця із включеннями) для МГЕ.  Для одержання чисельних розв’язків 

інтегральних зображень температури та термонапружень завдати адаптивне 

розбиття граничними елементами  кусково-однорідної області А (матриця із 

включеннями) МГЕ. 

Однією з головних задач візуалізації термодинамічних процесів нашої 

МЄАС є побудова динамічної сітки для знаходження інтегралів по області задач 

теплопровідності та термопружності, а також генерації адаптивного розбиття 

граничних елементів.   

Основними проблемами задач моделювання теплофізичних процесів - є 

побудова розв'язку з оптимальною точністю. Водночас, при збільшенні точності 

з'являються проблеми з пошуком оптимального підрозбиття, яке призводить до 

великих обчислювальних витрат [121]. Існує велика кількість різних методів 

генерації сітки [120]. За інтерактивністю методи поділяються на: 

1 Керовані 

2 Напівавтоматичні 

3 Автоматичні 

У першому варіанті, генерація сітки відбувається повністю під контролем 

користувача, який може змінювати сітку та її параметри в певних областях. З 

одного боку даний підхід дає змогу більш точніше підбирати підрозбиття для 

конкретної задачі, з іншого, необхідно витрачати великий проміжок часу для 

повного налаштування, особливо для квазістатичних чи динамічних задачах.   
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Напівавтоматичні та повністю автоматичні методи [120, 121] спрощують 

задачу пошуку оптимальних параметрів сітки та можуть працювати з 

динамічними задачами. Також, використання методів  адаптивного уточнення 

сітки (AMR) дозволяє динамічно змінювати підрозбиття таким чином, щоб 

обчислювальна складність суттєво зменшувалась при підтримці необхідної 

точності розв'язку.     

За типами підрозбиття методи генерації сітки поділяються на 

структуровані та неструктуровані.  При використанні структурованих методів,  

кожен  елемент сітки має однакову кількість сусідніх елементів. Загалом 

використовуються прямокутні чи шестикутні елементи. Одними з 

найпопулярніших підходів структурованої генерації сітки є (рис.4.1): 

 Дисторсія сітки 

 Поточкове відновлення з використанням дерева ієрархій 

 Блочна генерація 
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Рис 4.1. Звичайна сітка.  Дисторсія сітки. Поточкове відновлення з 

використанням дерева ієрархій. Блочна генерація. 

У неструктурованих методах генерації сітки кожен елемент може мати 

різну кількість сусідів.  Найзручнішим елементом являється трикутник. Дані 

методи дають змогу більш детально підрозбити область з необхідною точністю 

використовуючи мінімальну кількість елементів [120].   

Загалом, основними етапами побудови адаптивної сітки є: 

 Генерація початкової сітки 

 Знаходження локальної помилки розв'язку рівняння 

 Модифікація сітки використовуючи знайдену похибку 

 Перерахунок розв'язків на новому підрозбитті 

В залежності від підходів, кожен з етапів може бути модифікований або 

доповнений. 

Задача 4.2.  Динамічна зміна області сітки користувачем. Для створення 

інтерактивної системи моделювання теплофізичних процесів  необхідно 

забезпечити можливість мануальної зміни підрозбиття в певній області. 

Ця задача розв’язується, коли потрібно збільшити точність розв'язку у певній 

локальній області кусково-однорідного тіла. 

Для виконання інтерактивності, необхідно локалізувати точку, яка являє собою 

курсор, на вхідному підрозбитті. Дана задача інтерпретується, як задача 

локалізації точки на планарному графі. Так, як кількість вхідних даних достатньо 

велика, необхідно розробити ефективний алгоритм локалізації точки. 

Позначимо планарний граф  𝐺 = (𝑉, 𝐸, 𝐹), де V - множина вершин,  E -  

множина ребер , F - множина граней та Ft(f) - множина внутрішніх точок, які 

належать грані f. Нехай множина точок пошуку - P,  тоді задачу локалізації точки 

можна записати в такому вигляді: 
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∀𝑝 ∈ 𝑃, ∃𝑓∗ ∈ 𝐹 ∧ 𝑝 ∈ 𝐹𝑡(𝑓∗) 

Для моделювання квазістатичної задачі термопружності та 

теплопровідності ми використовуємо тріангульовану сітку, тому локалізація 

точки буде відбуватися на множині трикутних граней графа. Один із варіантів 

перевірки  належності точки p  до грані f для опуклої оболонки (в нашому 

випадку трикутника), має вигляд: 

𝑆(𝐴𝐵𝐶) = 𝑆(𝐴𝐵𝐷) + 𝑆(𝐴𝐶𝐷) + 𝑆(𝐵𝐶𝐷) 

де S - площа трикутника для відповідних точок 

Для спрощення пошуку належності точки до грані зручно користуватись 

структурою даних РСПЗ (реберний список з подвійними зв'язками), який буде 

розглянутий в главі [102]. 

Означення. Планарний граф завжди може бути розміщений на площині таким 

чином, що його ребра стануть прямолінійними відрізками. Графи, розміщені 

таким чином, будуть називатись плоскими прямолінійними графами. Головна 

ідея полягає у тому, щоб створити нові геометричні об’єкти, які дозволяють 

двійковий пошук. 

Існує велика кількість алгоритмів локалізації точки, серед яких можна виділити: 

метод смуг , метод монотонних ланцюгів, деталізації тріангуляції, метод К-Д 

дерева, і т.д. Коротко опишемо ці методи. 

Задача 3. Локалізація точки на планарному розбитті. 

Метод смуг 

Основна ідея методу смуг [102] полягає у підрозбитті заданого планарного графа 

G(V, E) на множину N упорядкованих (наприклад за координатою у) 

паралельних смуг (зазвичай паралельних осі ОХ), рис.3.2. Представивши таке 

розбиття у вигляді структури даних, яка використовується для плоского 

замітання графа (точки подій, статус) локалізацію точки у чотирикутнику 
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обмеженому відповідною смугою та сусідніми ребрами можна виконати за за час 

O(log N), використовуючи бінарний пошук за смугами (рис.3.3) та у межах смуги 

між ребрами, рис.4.2. 

 

рис.4.2 

Якщо відсортувати ребра в кожній смузі , то можливо локалізувати точку між 

ребрами в смузі використовуючи бінарний пошук, рис.4.3. Загалом необхідно 

виконати два бінарних пошука: по смугам та по ребрам. 

  

Рис. 4.3.  Пошук по смугам, пошук по статусам. 
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 Теорема 4.1[102]. Локалізацію точки на N-вершинному планарному розбитті 

методом смуг  можна реалізувати за час O(log N) з використанням O(N2) 

пам’яті, якщо O(N2) часу пішло на обробку. 

Даний підхід є достатньо ефективний, та використовуючи червоно-чорне дерево 

адаптованим до динамічної задачі локалізації точки.   

Метод ланцюгів 

Ключової особливістю метода ланцюгів [102] є розбиття планарного графа  G(V, 

E) на множину монотонних відносно деякої прямої l (наприклад відносно осі ОУ) 

ланцюгів Z_full упорядкованих відносно цієї прямої.   

Означення 4.1. Ланцюг 𝐶 = (𝑢1, … , 𝑢𝑝) називається монотонним по відношенню 

до прямої l, якщо будь-яка пряма, ортогональна до l, перетинає С лише в одній 

точці,( рис.4.4). 

 

Рис.4.4 

Тоді локалізація точки Z на планарному графі зводиться до локалізації точки між 

сусідніми монтонними ланцюгами, за допомогою методу балансування ваг, 

рис.4.5. 
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 Рис.4.5. Розбиття на ланцюги. Пошук O(log2n) 

Теорема 4.2 [102]. Локалізацію точки в N-вершинному планарному підрозбитті 

можна реалізувати методом ланцюгів за час 𝑂(log2 𝑁) з використанням O(N) 

пам’яті при витратах O(N log N) часу на попередню обробку. 

Метод деталізації тріангуляції 

Найбільш очевидне підрозбиття заданого планарного графа G(V,E) — це 

тріангуляція. А тому в роботі [113] запропоновано достатньо ефективний метод 

“Метод деталізації тріангуляції”. Основна ідея полягає у тому, що в результаті 

процесу деталізації тріангуляції заданого планарного графа G(V,E) будується 

структура даних у вигляді дерева пошуку з коренем, вузлами якого являються 

трикутники відповідної тріангуляції. Пошук здійснюється по дереву починаючи 

з кореня перевіркою належності точки трикутнику, рис.4. 6. 
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Рис. 4.6. Дерево пошуку . 

Теорема 4.3 [102]. Локалізацію точки в N-вершинному планарному підрозбитті 

можна  зробити  методом деталізації тріангуляції за  час  O(log N)  з  

використанням  O(N)  пам’яті, якщо O(N log N) часу пішло на попередню 

обробку. 

Що стосується динамічної задачі локалізації точки, то тут ситуація набагато 

складніша. Сучасний  стан статичної та динамічної  локалізації точки зображені 

в Таблиці 4.1, та Таблиці 4.2: 

 

Таблиця 4.1. Статична локалізація точки 
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Таблиця 4.2. Динамічна локалізація точки 

Метод локалізації точки використовуючи динамічну діаграму Вороного буде 

розглянуто в главі. 

 Задача 4.4.  Візуалізація результатів теплофізичних задач   

Розробити алгоритмічні інструменти для візуалізації чисельних розв’язків 

нестаціонарної задачі теплопровідності та зв’язаної задачі термопружності 

кусково-однорідних тіл. 

Візуалізація результатів є однією з ключових задач, адже досліднику 

потрібно бачити та аналізувати, явища , які досліджуються.  Для візуалізації 

результатів необхідно, щоб граф був адаптований до елементів, які зручно та 

ефективно візуалізовувати. Такими об'єктами можуть бути трикутники, які 

ефективно візуалізуються за допомогою сучасних алгоритмів рендерінга, 

наприклад, OpenGL. 

Також, потрібно в реальному часі аналізувати зміни параметрів та 

розв'язків задач термопружності та теплопровідності. Для цього, користувач 

повинен вказати область дослідження, для якої генеруватимуться графіки змін 

параметрів. В даному випадку ми приходимо до задачі локалізації точки та 

пошуку найближчих сусідів, які достатньо ефективно розв'язуються за 

допомогою динамічної діаграми Вороного.  
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Задача 4. 5. Адаптивне задання вхідних кусково-однорідних елементів. 

Розробити адаптивний алгоритм введення вхідних даних у вигляді 

кусково-однорідних елементів. 

Одним з важливих етапів моделювання тепло-фізичних процесів — є 

коректне задання вхідних даних. Для швидкого задання кусково-однорідних тіл  

(наприклад на базі обчислювальної плати) можливо використати зображення 

плати й сегментувати її на елементи (включення). Для розв'язання подібної 

задачі використовується U-Net подібна нейронна мережа, на вхід якої подається 

зображення плати. 

4.2 Структура ядра МЄАС на основі динамічної Діаграми Вороного 

У підрозділі 4.1 сформульований комплекс задач, який має бути 

розв'язаний для візуалізації та комп'ютерного моделювання термодинамічних 

процесів у кусково-однорідних структурах. До таких задач відносяться: 

локалізація точки, пошук найближчих сусідів, динамічна генерація сітки, 

тріангуляція та візуалізація результатів термопружних та теплофізичних задач. 

Однією з проблем цих задач — є те, що вони являють собою набір алгоритмів які 

мають свої окремі структури даних та виконуються незалежно один від одного. 

В такому випадку, при застосування декількох алгоритмів, необхідно тримати в 

пам'яті структури даних для кожного, а також витрачати час на попередню 

обробку для конкретного алгоритму. Для вирішення вказаних проблем ми 

застосуємо концепцію моделі єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) [1, 

92], яка успішно була застосована до розв'язання комплексу задач 

обчислювальної геометрії [1], обробки зображень [106] та генерації полігонів 

[105]. Дана модель була вперше запропонована в дисертаційній роботі 

Терещенко В.М. [1], як основний підхід уніфікації множини алгоритмів у вигляді 

єдиної алгоритмічної  платформи для розв'язання комплексу задач 

обчислювальної геометрії та комп'ютерної графіки. 
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У роботі [106] було створено МЄАС на базі діаграми Вороного для задач 

обробки зображень, де Діаграма Вороного являє собою єдину і спільну структуру 

даних, яка  ефективно генерує швидкі процедури обробки геометричних об'єктів 

та обробки зображень. У випадку моделювання теплофізичних процесів, обсяг 

даних росте в залежності від складності крайових умов та включень, а отже 

створення ефективних структур даних та алгоритмів є ключовою задачею.  Тому, 

для збільшення ефективності та уніфікації алгоритмів запропоновано створити 

модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС), ядром якої буде динамічна 

зважена діаграма Вороного. 

Для опису структури ядра МЄАС на основі динамічної Діаграми Вороного 

у наступному підрозділі подамо основні поняття та означення, які стосуються 

статичної та динамічної діаграми Вороного, а також опис самої МЄАС на базі 

динамічної зваженої діаграми Вороного та новий метод її побудови. У кінці 

підрозділу запропоновано новий метод побудови адаптивної сітки 

використовуючи МЄАС. 

Особливістю сформульованих задач у розділі 4.1. є те, що множина 

вхідних даних буде змінюватись з часом, тому необхідно розробити МЄАС, який 

опрацьовує динамічні зміни даних. Тобто на відміну від МЄАС, які представлені 

в роботах [1, 92], потрібно мінімізувати час перетворення даних в реальному часі 

і для цього, враховуючи звідність цих задач до діаграми Вороного, в роботі 

запропоновано ядром МЄАС обрати динамічну діаграму Вороного. 

4.2.1. Структура МЄАС 

Модель єдиного алгоритмічного середовища для задачі моделювання 

теплофізичних процесів матиме вигляд, рис.4.7: 
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Рис 4.7.  МЄАС на базі динамічної діаграми Вороного 

 

1 Попередня обробка. Для коректної роботи алгоритмів необхідно 

перетворити матрицю вхідних даних в полігональні елементи 

2 Динамічна модель. Дискретна модель теплофізичних процесів. 

3 Ініціальна генерація динамічної діаграми Вороного. Попередньо на 

множині точок будується динамічна діаграма Вороного. 

4 ModelToVoronoi та VoronoiToModel. Перетворювачі властивостей точок 

фізичної моделі в динамічну діаграму Вороного і навпаки. 

5 Модель даних: динамічна діаграма Вороного. Ядро моделі єдиного 

алгоритмічного середовища для  моделювання теплофізичних процесів.  

6 Злиття та обробка. Блок, який відповідає за вибір та об'єднання 

геометричних алгоритмів для розв'язання основних задач. 

Попередня обробка. 

Для задач термопружності та теплопровідності вхідними даними є матриця 

областей розташування яка складається з(рис.4.8): 
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 кусково-однорідних включень 

  джерел нагрівання. 

 контурних температурних елементів 

 

Рис. 4.8. Матричний вигляд вхідних даних 

Для подальшої роботи МЄАС необхідно перетворити множину вхідних 

точок в зручний для обчислень вигляд. Так, як ядром МЄАС являється діаграма 

Вороного для множини точок, необхідно опрацьовувати тільки границі об'єктів. 

Для цього використовуються алгоритми  обробки зображень, такі, як: зв'язані 

компоненти [115], алгоритм Кенні [116] для знаходження границь та її обробки  

[137,138, 150], рис.4.9. Також виконується процедура фільтрації невідповідних 

включень за допомогою алгоритмів розпізнавання геометричних об’єктів [148, 

149]. 

 

Рис.4.9. 



89 
 

4.2.2 Динамічна модель. 

Даний блок відповідає за саму дискретну математичну модель. Модель 

працює з як з ініціальними значеннями від вхідних даних, так і з оновленими 

даними після зміни структури сітки дискретизації. Результатом цього блоку на 

кожній  ітерації є дискретний розв'язок теплофізичної задачі. Наприклад, 

розв'язки зв'язаної квазістатичної задачі термопружності кусково-однорідних 

тіл. Кожному вузлу графа відповідає значення температури 𝜃 або тензора 

напружень 𝜎𝑖𝑗, як розв'язок відповідної задачі. 

Модель даних: динамічна діаграма Вороного 

Блок відповідає за динамічну діаграму Вороного і допоміжні структури 

даних для її підтримки: зчеплена черга, дерево граней, РСПЗ, які наведені в 

підрозділі 3.4.3. 

На початковому етапі, виконується ініціальна генерація динамічної 

діаграми Вороного для множини точок.  Динамічна діаграма Вороного має три 

основні операції: вставка, вилучення, балансування. Тому при кожній зміні, 

вхідний граф діаграми Вороного виконує дані операції  (або частину з них ).  

Генерацію Діаграми Вороного [145] множини S із N точок на етапі 

ініціалізації можна виконати за час 𝑂(𝑁log𝑁).При цьому, операції вставки, 

вилучення та балансування можна виконати за час 𝑂(log𝑁) в середньому і 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁) 

при повній  перебудові. 

 Більш детально про запропонований алгоритм побудови динамічної 

діаграми Вороного на базі “розділяй та володарюй” та доведення часових 

складностей це буде описано у наступному розділі. 

Злиття та обробка. 
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Основною задачею даного блоку є групування, об'єднання елементарних 

задач обчислювальної геометрії в задачі моделювання теплофізичних явищ. 

Основні задачі які розв’язує даний блок: 

 Уточнення адаптивної сітки та її підтримка 

 Зміна областей сітки 

 Рендерінг 

 Аналіз локальних характеристик 

Використовуючи спільну структуру даних та ядро динамічної діаграми 

Вороного адаптуються та комбінуються алгоритми обчислювальної геометрії 

для формування розв'язків моделювання теплофізичних процесів, рис. 4.10. 

  

Рис.4.10. Злиття алгоритмів обчислювальної геометрії для розв'язання задач 

моделювання 

 

4.2.3 Адаптивне задання вхідних даних 

 Для ефективного і водночас зручного задання вхідних даних (включень) 

запропоновано використання сегментатора об'єктів (на прикладі сегментації 

елементів обчислювальної плати). Алгоритм сегментації об'єктів використовує 

модифіковану U-Net [132] подібну нейронну мережу  навчену на згенерованому 

датасеті. 
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4.2.3.1 Опис датасету 

 Множина даних дасатету складається з 2х типів. До першого типу 

належать множина зображень обчислювальних плат з відповідними розміченими 

елементами. Для розмітки використовувалась  labelme бібліотека  [133]. 2й тип 

складається з зображенням плати та відомою специфікацією головних елементів.  

Загалом кількість зображень з відповідною розміткою налічує 10000 елементів з 

131000 включень. Для верифікації датасету використовується база даних [143]. 

4.2.3.2 Сегментатор SegmIncNet 

 Для сегментації використовується нейронна мережа на базі U-Net [132], 

ключовою особливістю якої є використання upscale шарів та послідовним 

застосуванням 1x1 або 3x3 згорткових  шарів. 

 Так, як при сегментації обчислювальної плати на включення необхідна 

висока точність, запропоновано використати додаткову Refine нейронну мережу 

для уточнення результатів. В даному випадку  Refine нейронна мережа - є GAN 

[134] подібною, тому складається з генератора й дискримінатора.  Генератор має 

топологію U-Net, а також шари з використання Dilated згортки  3x3 та 5x5, Рис 

4.11. 

 

     

  

 

 

    

   

    Рис 4.11. Модифікація генератора з  Dilated згорткою 
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Upscale шари генератора модифіковані для зберігання роздільної здатності. Для 

цього застосовуються комбінація з двох Invarse згортки, а також UnPool, Рис 

4.12. У якості дискримінатора використовується PatchGAN [135].   

 

 

 

 

 

 

   Рис 4.12. Комбінація Invarse згортки та UnPool. 

 

 Таким чином, загальна топологія сегментатора складається з Coarse та  

Refine моделей, Рис 4.13. 

 

    Рис 4.13. Coarse та Refine моделі 
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 Навчання відбувається в 2 етапи. Спочатку виконується ітерація Coarse , а 

потім для Refine . Функції витрат для Coarse (4.1), Refine (4.2,4.3) матимуть 

вигляд відповідно: 

𝐿𝑜𝑠𝑠1 = ‖𝑓(𝑥) − 𝑦‖𝐿2
                                                (4.1) 

𝐿𝑜𝑠𝑠(𝐺) = ‖𝑓(𝑥) − 𝑦‖𝐿2
                                           (4.2) 

𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑑𝑔𝑒(𝐺) = ‖𝑓(𝑥) − 𝑦‖𝐿1
                                    (4.3) 

Тоді загальна функція витрат: 

𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑑𝑔𝑒(𝐺) = 𝑟1 × 𝐿𝑜𝑠𝑠1 + 𝑟2 × 𝐿𝑜𝑠𝑠(𝐺) + 𝑟3 × 𝐿𝑜𝑠𝑠𝑒𝑑𝑔𝑒(𝐺)                 (4.4) 

 

 Для навчання застосовувався алгоритм Adam [136] з  lr = 0.1.  Загалом 

навчання відбувалось на 25 епохах. Графіки  навчання мають вигляд (Рис 4.14, 

Рис 4.15): 

                             

    Рис 4.14. Навчання Coarse 
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     Рис 4.15. Навчання Refine 

 

Нижче наведено приклад застосування SegmIncNet для електронно-

обчислювальної плати Рис 4.16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Рис 4.16. Результат сегментації  SegmIncNet 
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4.3 Алгоритм побудови динамічної діаграми Вороного на базі технології 

“розділяй та володарюй” 

Для забезпечення роботи системи моделювання теплофізичних процесів 

необхідно, щоб була можливість в реальному часі модифікувати граф 

підрозбиття. Якщо розв'язувати дану задачу використовуючи статичну діаграму 

Вороного [145] методом розділяй та володарюй, то, навіть при незначних змінах, 

необхідно повністю перебудовувати діаграму, що використовує 𝑂(𝑁𝑙𝑜𝑔𝑁) часу. 

При застосовуванні алгоритму Форчуна [114] необхідно постійно змінювати 

точки подій, що також впливає на ефективність. 

Тому для досягнення поставленої мети, побудуємо динамічну діаграму 

Вороного для множини точок з використанням парадигми “розділяй та 

володарюй”. Динамічна Діаграма Вороного, на відміну від статичної повинна 

забезпечувати такі операції: 

 Вставка 

 Вилучення 

 Балансування 

Основні етапи побудови ДДВ: 

1 Сортування точок 

2 Розбиття 

3 Злиття 

Сортування точок. 

На даному етапі відбувається генерація двох відсортованих множин. Нехай 

в нас є множина точок 𝑈 = {𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑁}, де 𝑁 − кількість точок. Тоді множини 𝑈𝑥 =

{𝑃𝐼𝑥1
, 𝑃𝐼𝑥2

, . . . , 𝑃𝐼𝑥𝑁
} та 𝑈𝑦 = {𝑃𝐼𝑦1

, 𝑃𝐼𝑦2
, . . . , 𝑃𝐼𝑦𝑁

} відсортовані відповідно по 𝑥 та 𝑦 

координатам де 𝐼𝑥𝑖
 та 𝐼𝑦𝑖

 - індекси відсортованих точок для кожної з множин. Дану 

операцію можливо виконати за час 𝑂(𝑁log𝑁)використовуючи алгоритм MERGE 

SORT [122]. 
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Розбиття 

Нехай в нас є відсортована по 𝑥 множина точок 𝑆 = {𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑁} 

1 Підрозібємо множину S на дві рівнопотужні множини 𝑆𝐿 =

{𝑃1, 𝑃2, . . . , 𝑃𝑡} та 𝑆𝑅 = {𝑃𝑡+1 , 𝑃𝑡+2, . . . , 𝑃𝑁}, де 𝑡 = [
𝑁+1

2
] 

2 Побудуємо вузол дерева підрозбиття для 𝑆𝐿 та 𝑆𝑅, рис.4.17. 

3 Операцію підрозбиття 1 виконаємо для множин 𝑆𝐿 та 𝑆𝑅  рекурсивно 

доки не залишиться 2, 3 точки в множині 

 

 

Рис.4.17 

Злиття 

Рухаючись з листків до кореня ми будуємо діаграму Вороного зливаючи 

синів кожного вузла дерева, а також записуємо допоміжні дані в кожному вузлі.  

На кожному кроці злиття ми маємо 𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑖) та 𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑗). Сам алгоритм злиття 

аналогічний до  статичного методу, тобто: 

1 Будуємо 𝐶𝐻(𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑖)) та 𝐶𝐻(𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑗)) 

2 Знаходимо верхні та нижні опорні 

3 Створюємо монотонний ланцюг 𝜎 

4 Видаляємо зайві ребра 
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Нехай 𝐶𝐻𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑖) - частина ребер діаграми Вороного, яка лежить на опуклій 

оболонці  𝐶𝐻(𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑖)) Рис.4.18 

 

Рис. 4.18. 

Тоді, на відміну від статичного методу в кожен вузол ми зберігаємо таку 

інформацію:    

 Вказівник на лівого та правого синів для руху по дереву 

 Частину діаграми Вороного 𝐶𝐻𝑉𝑜𝑟(𝑆𝑖) за допомогою структури даних 

зчеплена черга 

 Монотонний  ланцюг 𝜎 

Кожен листок дерева має діаграму Вороного з кількістю вершин не більшою за 

3. Таким чином, ми отримаємо структуру даних для динамічної підтримки 

діаграми Вороного. 

Отже, динамічна діаграма Вороного повинна забезпечувати крок вставки 

та вилучення. Для цього введемо допоміжні процедури: MERGE_UP, DIVIDE. 

MERGE_UP 

Рухаючись від листків до кореня ми робимо такі операції: 
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1 Для лівої та правої діаграми Вороного знаходимо верхню та нижню 

опорні. Так, як в кожному вузлі міститься опукла оболонка то дану 

операцію можливо виконати за log(𝐾)де 𝐾 ≪ 𝑁 використовуючи 

структуру даних зчеплена черга. 

2 Будуємо монотонний ланцюг 𝜎𝑖
  тільки для області, яка змінилась 

3 Робимо перевірку,  якщо монотонний ланцюг 𝜎𝑖
  для  𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖(𝐿) , 

𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖(𝑅)  змінився - рухаємось в батьківський вузол та переходимо на 

крок 1, інакше - завершуємо злиття.   

В даному випадку умова завершення дає змогу не перебудовувати 

повністю діаграму. Нижче наведено псевдокод алгоритму  MERGE_UP. 

 

      merged ← MERGE(cur.left.diagram, 

                cur.right.diagram) 

      WHILE cur.diagram.dividing_chain 

        != merged.dividing_chain DO 

          cur .diagram ← merged 

          cur ← cur.parent 

          merged ←MERGE(cur.left.diagram, 

          cur.right.diagram) 

DIVIDE 

Основна задача даної процедури - розбивати тривіальні діаграми Вороного на 

рівнопотужні частини ( кількість точок рівна 4), рис.4.19. 

 

      vertices ← diagram.vertices 

      vertices.sort() 

      cur.left ←StaticDiagram(vertices[1, 2]) 

      cur.right ←StaticDiagram(vertices[3, 4]) 
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Рис 4.19. 

Вставка. 

Якщо використати статичну діаграму Вороного то для вставки елемента (нової 

точки починаючи з кореня дерева) необхідно повністю перебудувати структуру 

даних.  У випадку динамічної діаграми Вороного нам необхідно виконати такі 

кроки. 

  Позначимо 𝑧- точка, яку необхідно вставити в структуру даних. Для цього, 

спочатку необхідно виконати крок спуску DESCEND.  Нехай 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖   - поточний 

вузол дерева, 𝜎𝑖- ланцюг, який розділяє синів 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖(𝐿) , 𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖(𝑅) . 

1 Робимо перевірку з якого боку ланцюга 𝜎𝑖 лежить точка , використовуючи 

підхід наведений в розділі 4, та переходимо до відповідного вузла 

(𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖(𝐿) - якщо зліва,  𝑁𝑜𝑑𝑒𝑖(𝑅) - справа). Якщо точка лежить на ланцюгу 𝜎𝑖 

- немає різниці куди рухатись.   Таким чином повторюємо дану операцію 

доки не спустимось в листок дерева. 

2 Листок дерева може складатися з 2-х або 3-х точкової діаграми вороного. 

Якщо в нас 3 точки - розбиваємо діаграму на 2 частини, які складаються з 

двох точок  кожна (3 точки з початкової діаграми, 1 точка 𝑧, яку ми 

додаємо).  Якщо в нас 2 точки - будуємо тривіальну діаграму для 3-х точок 

включно з 𝑧. 
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3 Виконуємо крок злиття - MERGE_UP, який перебудовує діаграму 

Вороного.  В даному випадку використовуючи властивість стабільності 

діаграми Вороного - вставка елемента потребує тільки локальну 

перебудову діаграми, тому  MERGE_UP більшість часу не буде повністю 

перебудовувати діаграму. 

4 Отримуємо діаграму вороного 𝑉𝑜𝑟(𝑆)з доданою точкою 𝑧 

 

Insertion: 

IF Vor(S) is empty THEN root ← p 

ELSE 

    cur ←DESCEND(p) 

    IF cur.diagram.size() < 3 

        cur.diagram.insert(p) 

        MERGE_UP() 

    ELSE 

        DIVIDE(cur.diagram + р) 

        MERGE_UP() 

На рис 4.20 показано вставку точки 6 для діаграми Вороного, яка 

складається з 5-х точок. 

 

 

Рис 4.20. Вставка точки 6. 
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Вилучення. 

Загалом, більшість кроків операції вилучення співпадають з операцією вставки. 

Позначимо 𝑧- точка, яку необхідно видалити. 

1 Даний крок аналогічний  1му кроку операції вставки 

2 Якщо ми знаходимось в 3-х точковій діаграмі Вороного видаляємо точку 

𝑧та MERGE_UP. У випадку, коли ми маємо 2 точки - видаляємо точку 𝑧 та 

переходимо в батьківський вузол, для якого виконуємо MERGE_UP. 

Наступні кроки аналогічні вставці. 

 

Deletion: 

IF Vor(S) contains p THEN 

    cur ← DESCEND(p) 

    IF cur.diagram.size == 3 THEN 

    cur.diagram.remove(p) 

    MERGE_UP() 

ELSE 

    cur <- cur.parent 

    IF cur.left.diagram.size == 2 && 

        cur.right.diagram.size == 2 THEN 

        vertices ←cur.diagram.vertices 

        vertices.remove(p) 

        cur ← NEW_DIAGRAM(vertices) 

        MERGE_UP() 

    ELSE 

        DIVIDE(cur.diagram – p) 

        MERGE_UP() 
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Теорема 4.4. Структура даних динамічної діаграми Вороного дає змогу виконати 

операцію вставки та вилучення за час 𝑂(𝑁)- у найгіршому випадку , та  𝑂(log(𝑁)) в 

середньому [107]. 

Доведення. Для спуску в листок дерева необхідно 𝑂(log(𝑁)) часу. Операцію злиття 

можна виконати з лінійний час в найгіршому випадку, коли необхідно пройти 

весь шлях від листка до кореня. Припустимо найгірший випадок. Ми маємо 

повне бінарне дерево, листки якого складаються з 3-х точкових тривіальних 

діаграм Вороного. В даному випадку ми починаємо об'єднувати 3-х точкову, 

потім 6-ти точкову діаграму і т.д. Загалом маємо: 

 

 ∑ 2𝑖 × 3
𝑙𝑜𝑔2(𝑛)
𝑖=1 = 6(2𝑙𝑜𝑔2(𝑛) − 1) = 6(𝑛 − 1)                                   (4.5) 

 

Це означає, що загальна складність операції злиття 𝑂(𝑛). Для великої кількості 

точок нам необхідно тільки невелика частина діаграми Вороного буде 

перебудовуватись (випливає з властивості стабільності діаграми Вороного  [123]. 

Тому часова складність для великої кількості точок зменшиться до  𝑂(log𝑁). 

Аналогічно для операції вилучення. 

 

Теорема 4.5. Структура даних динамічної діаграми Вороного дає змогу виконати 

операцію пошуку найближчого сусіда за час 𝑂(log(𝑁))[107]. 

Доведення. Для пошуку найближчого сусіда необхідно визначити клітину 

діаграми Вороного та повернути її вершину. Знаходження клітини можна 

виконати за час 𝑂(log(𝑁))використовуючи алгоритми локалізації точки. За час 𝑂(1) 

отримується вершина з клітини діаграми. Тому загальна складність пошуку 

найближчого сусіда  𝑂(log(𝑁)) 
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РОЗДІЛ 5. ПОБУДОВА АДАПТИВНОЇ СІТКИ НА ОСНОВІ ДІАГРАМИ 

ВОРОНОГО 

5.1 Існуючи методи генерації AMR 

На сьогоднішній день методи AMR можна розділити  на такі класи: 

1 P - подібна техніка 

2 R - подібна техніка 

3 H - подібна техніка 

4 HP -  подібна техніка 

 P-метод 

  Даний метод був розроблений для розв'язання задач пов'язаних з  

механікою деформівного твердого тіла [124]. Пізніше його застосували до 

рівнянь Нав'є-Стокса [125] При використанні P - подібного підходу, елементи 

сітки мають фіксований розмір та не змінюють своє розташування. Єдине що 

змінюється - порядок інтерполяції, в залежності від значення похибки в певному 

околі. Завдяки цьому, на етапі ініціалізації можливо використовувати не зовсім 

точне підрозбиття.  Одним з основних недоліків даного підходу є висока часова 

складність для динамічних задач. 

  H-метод 

Використовуючи даний метод , кожен з елементів може бути підрозбитий 

на елементи меншої розмірності в залежності від поточної точності. За 

допомогою ефективних алгоритмів генерації підрозбиття [126] даний метод є 

швидким та  простим в реалізації.  Існує декілька  підходів, які використовують 

H-подібну. В методі [127] застосовується адаптивне ядро Делоне для 

перерозподілу сітки. Також в роботі [128] , було запропоновано генерувати 

розбиття використовуючи елементарні операції  розділення, релокації, перетину 

та взаємного заміщення . Це дає можливість більш детально врахувати кривизну 

об'єкта дослідження. 
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R-метод 

 За допомогою R-метода можливо кластеризувати поточні елементи  у 

вузлах з великим значенням похибки. Даний підхід використовується для 

моделювання 2D підрозбиття [129]. 

 Комбінований метод 

Інколи структура об'єктів зумовлює використання симбіозу декількох 

підходів, наприклад, P та H методів. P метод застосовується для генерації сітки 

при гладких розв'язках. З іншого боку, основною перевагою H технології- є 

адекватне підрозбиття для сингулярних розв'язків (наприклад для кутів кусково-

однорідного тіла задачі теплопровідності та термопружності). В роботі [130] , 

було запропоновано використання даних методів при експоненційній збіжності.  

Також існують методи, які спеціалізуються під конкретну задачу. 

Наприклад, в роботі [131], застосовуються  h-AMR для методу граничних 

елементів з урахуванням локальних значень помилки. 

5.2 Використання ДДВ для генерації AMR 

В нашому випадку, необхідно побудувати AMR для граничних елементів 

зв'язаної задачі термопружності кусково-однорідних тіл, а також згенерувати 

оптимальне підрозбиття для обрахунку інтегралів по області. 

Нехай 𝜃∗- шукана температура для звязаної квазістатичної задачі, а 𝜃𝑖
𝑗- 

наближене значення температури методом ГЕ на кроці 𝑖 для граничного 

елементу 𝑗. Скористаємось H методом [131]. Позначимо через 

 ‖�̂�𝑖
𝑗 − �̂�𝑖−1

𝑗 ‖
∞

= 𝑚𝑎𝑥𝛤𝑗
|�̂�𝑖

𝑗 − �̂�𝑖−1
𝑗 |                         (5.1) 

- як потенціальну різницю. Тоді використовуючи [131] маємо визначення 

похибки: 

‖𝜃∗ − 𝜃‖ ≤ 𝑘ℎ𝑙                                                        (5.2) 
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де ℎ = 𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑗), 𝑗 = 1. . . 𝑁. ℎ𝑗 − розмір граничного елементу 𝑗, 𝑙 − степінь інтерполяції 

(в нашому випадку використовуємо лінійну інтерполяцію, тому 𝑙 = 1) та 𝑘 − 

незалежний нормалізуючий коефіцієнт. 

Так, як окрім граничних елементів на значення впливають інтеграли по областям 

𝐴0, 𝐴1, . . . , 𝐴𝑝 розмір ℎ𝑠 прийматиме вигляд: 

 ℎ̂𝑠 = 𝑚𝑎𝑥 (‖𝑝𝑠
1 − 𝑝𝑠

2‖𝐿2
, ‖𝑝𝑠

2 − 𝑝𝑠
3‖𝐿2

, ‖𝑝𝑠
1 − 𝑝𝑠

3‖𝐿2
)                         (5.3) 

s - індекс трикутного елементу. 

Позначимо 𝑚𝑗+1
𝑠  - кількість підрозбиття елементу 𝑠 на кроці  𝑗 + 1. 

Використовуючи формули (5.2) та (5.3) при 𝑙 = 1, [131] маємо: 

𝑚𝑗+1
𝑠 = (

𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑠
𝑗−1

,ℎ̂𝑠
𝑗−1

)

𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑠
𝑗
,ℎ̂𝑠

𝑗
)+𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑠

𝑗−1
,ℎ̂𝑠

𝑗−1
)
)

𝑚𝑎𝑥𝜉∈𝑆|�̂�𝑗
𝑠−�̂�𝑗−1

𝑠 | 

𝑚𝑎𝑥𝜉∈𝑆|�̂�𝑗
𝑠|

                        (5.4) 

Таким чином ми отримали формулу підрозбиття елементу  𝑠 на частини . Для 

підрозбиття або навпаки, об'єднання необхідно визначити критерій підрозбиття. 

Так, як кроки по часу в нас будуть однаковими то з урахуванням [121] задамо 

критерій 𝐾(𝑠, 𝑗 + 1): 

𝐾(𝑠, 𝑗 + 1) = |�̂�𝑗
𝑠 − �̂�𝑗−1

𝑠 |                               (5.5) 

Нехай  𝛼(𝑠, 𝑗 + 1) − поріг прийняття рішення. Тоді якщо                           

𝐾(𝑠, 𝑗 + 1) < 𝛼(𝑠, 𝑗 + 1) − виконуємо крок об'єднання,  інакше − підрозбиття на 𝑚𝑗+1
𝑠 . 

У даному випадку для критерія 𝐾(𝑠, 𝑗 + 1) застосуємо поріг використавши 

дисперсію значень 𝐾 [121]: 

𝛼(𝑠, 𝑗 + 1) = 𝛽
1

|𝛺|
∫ 𝐾(𝑠) + 𝛿𝜎(𝑠, 𝑗 + 1)

 

𝛺
                                       (5.6) 

де 𝛽 та 𝛿 − відомі параметри а 𝛺 − часовий проміжок від 𝑡0 до 𝑡𝑗+1 

 

 



106 
 

5.3 Етапи побудови AMR використовуючи ДДВ: 

5.3.1 Побудова карту відстаней. 

Так, як діаграма Вороного визначає області близькості для кожної точки ми 

отримаємо: 

𝜈 =
(𝑋−𝑋2)(𝑋2−𝑋1)+(𝑌−𝑌2)(𝑌2−𝑌1)

(𝑋2−𝑋1)
2+(𝑌2−𝑌1)2

                                (5.7) 

𝑃𝑠(𝑍) = 𝑚𝑖𝑛𝑗((𝑋 − 𝜈𝑋𝑗 − (1 − 𝜈)𝑋𝑗+1)
2 + (𝑌 − 𝜈𝑌𝑗 − (1 − 𝜈)𝑌𝑗+1)

2)               (5.8) 

𝐿 = 𝑚𝑖𝑛𝑠(𝑤𝑠‖𝑍 − 𝑃𝑠(𝑍)‖𝐿2)                       (5.9) 

Вага 𝑤𝑠 необхідна для збільшення акценту на певну область. Для 

зручності, кожен елемент діаграми Вороного зберігає 𝑤𝑠, рис.5.1, 5.2. 

 

Рис. 5.1. Карта відстаней для різних значень ваг 𝑤𝑠 з урахуванням всіх границь  

області 
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Рис. 5.2. Карта відстаней для різних значень ваг 𝑤𝑠 з урахуванням верхньої 

границі 

Таким чином ми отримали карту відстаней 𝑀(𝑥, 𝑦) 

5.3.2. Генерація початкової сітки.   

Так, як на першому кроці нам відомі тільки початкові значення температури ми 

виконуємо підрозбиття з урахуванням карти відстаней [139, 144, 147]. Основні 

кроки побудови: 

 Створюється множина точок рівномірно розподілених на всій площині. В 

даному випадку не є важливим сама кількість точок. Навіть однієї точки 

достатньо для роботи алгоритму. Але для зручності визначається 

найближча пара. Так, як  ДДВ формує області близькості для кожної з 

точок, дана операція виконується за час 𝑂(𝑁) використовуючи властивість 

[102]. 

 Використовуючи ДДВ будується тріангуляція [140-142, 146, 151] Делоне 

для множини точок, рис.5. 3. Враховуючи властивості діаграми Вороного 

[102] даний крок можливо зробити за 𝑂(𝑁) 

 

Рис.5.3. 
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 Використаємо  карту відстаней 𝑀(𝑥, 𝑦). На її основі будуємо деталізацію 

тріангуляції кожного елементу до тих пір, поки виконується умова, рис.5.4: 

ℎ̂𝑠

𝑚𝑎𝑥(𝑡ℎ1,𝑙𝑑𝑖𝑠𝑡)
< 𝑘                                               (5.10) 

 де 𝑡ℎ1 − поріг мінімально допустимого розміру елементу,   𝑙𝑑𝑖𝑠𝑡 − ініціальний 

розмір елементу. 

 

 

Рис.5.4 

  

5.3.3  Етап адаптації. 

1.a В момент, коли отримуємо розв’язки (наприклад значення 

температур 𝜃𝑗
𝑠) , робимо перевірку критерію підрозбиття (5.5). Якщо 

він виконується, то переходимо до пункту b, інакше до пункту c. 

1.b Виконуємо операцію вилучення точки за допомогою ДДВ (Теорема 

4.4). 
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1.c Знаходимо значення 𝑚𝑗+1
𝑠  та виконуємо деталізацію триангуляції для 

даної точки та її сусідів. 

1.d Переходимо на наступну ітерацію алгоритма 𝑗 + 1. Виконуємо крок 

a. 

 

 

5.4 Використання МЄАС на основі ДДВ для інтерактивної зміни області 

У даній МЄАС  область деталізації можливо вводити декількома 

способами: 

1 Поелементне задання трикутних граней 

2 Виділення області неперервним з'єднанням 

Нехай на вході задано  граф 𝐺(𝑉, 𝐸, 𝐹). Даний граф представлений за 

допомогою дерева граней, а кожна вершина належить РСПЗ [102]. Припустимо, 

що необхідно в заданій області отримати точність 𝜒, тоді: 

𝑚𝑗+1
𝑠 = (

𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑠
𝑗−1

,ℎ̂𝑠
𝑗−1

)

𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑠
𝑗
,ℎ̂𝑠

𝑗
)+𝑚𝑎𝑥(ℎ𝑠

𝑗−1
,ℎ̂𝑠

𝑗−1
)
)

𝜒

𝑚𝑎𝑥𝜉∈𝑆|�̂�𝑗
𝑠|
                                (5.11) 

У випадку 1 кожна трикутна грань задається окремо. Для її локалізації 

використовується ДДВ за час 𝑂(log𝑁). Так, як  вершини трикутної грані є 

центрами клітин ДДВ, то за час  𝑂(1) можливо визначити листок дерева ДДВ, 

який необхідно буде перебудувати.  За допомогою (5.11) виконується деталізація 

тріангуляції на 𝑚𝑗+1
𝑠  підробиття, рис.5.5. 
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Рис. 5.5. 

Інший варіант введення областей уточнення − є неперервне виділення 

області. Загалом подібна область представляється у вигляді полігону 𝑃 =

𝑝1, 𝑝2, . . . , 𝑝𝑁. У даному випадку,  використовуючи структуру даних “дерево 

граней”, можна визначити всі грані які перетинаються з полігоном 𝑃: 

 Кожна грань ДГ вказує на своїх 3-х сусідів. Виконуємо рух по ДГ 

вздовж ребер полігону 𝑃.  Перетинаємо трикутну грань з ребром 

полігону та переходимо до сусіда ребро якого перетнув полігон. 

Відмічаємо кожну грань індикатором 1. Дану операцію можливо 

виконати за час 𝑂(𝐾) де  𝐾- кількість точок полігону  𝑃, рис.5.6. 

 

Рис.5.6. 

 Продовжуємо рух доти, доки не обійдемо всі ребра полігону  𝑃, рис. 

5.7. 
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Рис.5.7. 

 Починаючи з першого ребра, виконуємо пошук в ширину та 

обходимо всі грані які лежать в середині полігону 𝑃 і таким чином 

отримуємо область 𝐷, рис. 5.8. 

 

Рис. 5.8. 

 Аналогічно до 1-го способу деталізуємо всі грані які лежать в області 

𝐷 

Таким чином, за допомогою ДДВ та структури даних ДГ можливо 

ефективно виконувати модифікацію областей підрозбиття, які, дають змогу 

більш детальніше аналізувати та керувати розв'язками квазістатичних задач 

термопружності та теплопровідності.  
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5.5 Аналіз ефективності генерації АМR 

Теорема 5.1. Задачу генерації AMR використовуючи МЄАС на базі 

динамічної діаграми Вороного на множині з 𝑁 точок можливо виконати за час  

𝑂(𝐾𝑀𝑙𝑜𝑔𝑁), де 𝐾 − кількість областей змін, 𝑀 − максимальна ступінь підрозбиття 

елемента. 

Доведення. Нехай у найгіршому випадку необхідно перебудувати 𝐾 елементів до 

рівня 𝑀. Для цього необхідно 𝑂(𝑀𝑁) часу. В даному випадку, кожна з 𝑀𝑁 точок 

відразу локалізована (з властивості клітини діаграми Вороного) тобто необхідно 

𝑂(1) часу.  Кожну нову точку необхідно перебудувати. З теореми (Теорема 4.4.) 

випливає що, для перебудови точки необхідно 𝑂(log𝑁)часу. Тому загальна 

складність буде 𝑂(𝐾𝑀𝑙𝑜𝑔𝑁). 

Зауваження . Так, як 𝑀𝑁 ≪ 𝑁 то в середньому необхідно 𝑂(log𝑁) часу для великої 

кількості точок. 

Теорема 5.2. Задачу інтерактивної зміни області використовуючи МЄАС 

на базі динамічної діаграми Вороного на множині з 𝑁 точок можливо виконати 

за час  𝑂(𝐾𝑀𝑙𝑜𝑔𝑁), де 𝐾 − кількість областей змін, 𝑀 − максимальна ступінь 

підрозбиття елемента. 

Доведення. Аналогічно  (Теорема 5.1). 

Теорема 5.3. Задачу тріангуляції Делоне використовуючи МЄАС на базі 

динамічної діаграми Вороного на множині з 𝑁 точок можливо виконати за час  

𝑂(𝑁). 

Доведення. Враховуючи властивість діаграми Вороного [102] тріангуляція 

Делоне є двоїстою задачею. Так, як ДДВ вже побудована,  необхідно обійти 

список клітин, та з'єднай їх з сусідніми ребрами.  Дану операцію можливо 

зробити за час  𝑂(𝑁). 
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РОЗДІЛ 6. РЕЗУЛЬТАТИ ТА ПРОГРАМНА РЕАЛІЗАЦІЯ 

 Розділ присвячено аналізу результатів роботи розробленої моделі єдиного 

алгоритмічного середовища (МЄАС) для розв'язання та дослідження 

термодинамічних процесів у кусково-однорідних структурах (наприклад, 

електронні плати), які можна моделювати у вигляді матриці із включеннями з 

різних матеріалів. Математично ці процеси можна представити у вигляді 

незв’язаної та зв’язаної квазістатичної задачі. Зокрема, досліджуються 

нестаціонарні теплові та термопружні поля у півплощині з прямокутними 

включеннями при заданій на границі 𝑥2 = 0 постійній температури ТГ. За 

допомогою таких постановок задач, як про це вказано у працях [93-97], можна 

моделювати розподіл температур та залишкові напруження, які виникають у 

напівпровідникових структурах за рахунок різних температур формування та 

експлуатації. 

  Досліджувався тепловий та термонапружений стан кусково-однорідної 

півплощини з одним та двома включеннями в залежності від їх взаємного 

розташування в матриці, від термопружних, теплових та геометричних 

параметрів матриці і включень, а також від часу, граничних і початкових умов.  

  На основі одержаних результатів визначені загальні закономірності та 

характер розподілу температурних полів та температурних напружень в кусково-

однорідній півплощині. 

  Достовірність результатів забезпечується узгодженням результатів 

розв'язків для частинних випадків числової реалізації, зокрема, для випадку 

рівності термомеханічних і теплових параметрiв матриці та включень, випадку 

рознесених включень, з відомими аналітичними розв'язками для однорідної 

півплощини, а також, точним виконанням граничних і початкових умов, умов 

ідеального термомеханічного контакту на спряжених контурах. 
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6.1. Дослідження нестаціонарних теплових полів  у кусково-однорідній 

структурі ( матриця із включеннями) 

   У підрозділі проводяться дослідження та візуалізація за до помогою МЄАС  

нестаціонарних теплових полів у кусково-однірідній структурі (матриці із 

прямокутними включеннями; наприклад електронна плата) при дії на границі чи 

в середині області теплових чинників. 

     Досліджувався характер розподілу теплових полів в кусково-однорідній 

півплощині у залежності від часу (t), глибини занурення включення (d), 

взаємного розташування двох включень (h), а також від pізних значень теплових 

параметрів матриці (𝜆𝑡0, 𝑐0, 𝜌0) і включень (𝜆𝑡𝑝, 𝑐𝑝, 𝜌𝑝), рис. 6.1. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.6.1 

На основі чисельних результатів проведено аналіз виникаючих теплових ефектів, 

які можуть суттєво впливати на якісні характеристики неоднорідної структури, . 

     Достовірність одержаних результатів забезпечується узгодженням розв'язків 

для частинних випадків чисельної реалізації (випадок рівності теплових 

параметрів матриці і включень) з відомими аналітичними розв'язками для 

однорідної півплощини, а також точному виконанню граничних умов ідеального 

термоконтакту на спряжених контурах. 
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 На рис. 6.2 представлено характер розподілу температурного поля в 

півплощині з одним прямокутним включенням, викликаний тільки постійно 

заданою на границі 𝑥2 = 0  температурою Т, при нульовій початковій 

температурі, та відсутності теплових джерел, для певних проміжків часу. 

 На рис. 6.3 зображено характер залежності температури від часу в різних 

точках. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.2                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.3  

 За допомогою МЄАС виконується візуалізація температурного поля для 

вхідних параметрів , Рис 6.4 (1 включення, 1 джерело: WT=-20 ) 



116 
 

 

 

 

 

 

 

     

                                    Рис 6.4 

 Розглядаючи розподіл температури вздовж осі 𝑂𝑋2, можна зробити 

висновок, що значення температури для значень теплових параметpiв 

𝜆𝑡𝑝 𝜆𝑡0 = 0,16⁄ , 𝑐𝑝𝜌𝑝 𝑐0𝜌0 = 0,15⁄  мало відрізняються від значень для однорідної 

області, а саме: спостерігається деяке підвищення (близько 0,01T) і такої ж 

величини зменшення значень, відносно лінії розподілу температури для 

однорідного тіла з тепловими параметрами матриці (𝜆𝑡0, 𝑐0, 𝜌0) лише при підході 

до включення і виході з нього, відповідно. Це пов'язано зі скачками, які мають 

градієнти температури при переході через границі включень. Характер розподілу 

температури вздовж осі 𝑂𝑋1 набуває форми обтікання включення, при цьому 

можна визначити ізотермічну лінію, яка проходить через включення, що теж 

пояснюється скачками градієнта температури при переході через границі 

включень. На самому ж включенні температура стала, і змінюється лише при 

підході до границь включення. 

     Якщо теплові параметри матриці і включень відрізняються на порядок, 

зокрема, при 𝜆𝑡𝑝 𝜆𝑡0 = 6,3⁄ , 𝑐𝑝𝜌𝑝 𝑐0𝜌0 = 6⁄ , ефекти збурення температури при 

підході і виході із включень носять більш виразний характер (величина збурення 

досягає 5°С відносно температури для однорідної області, в одній і тій же точці), 

рис. 6.5. 
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Рис. 6.5. 

      

При зануренні включень на глибину d ≥ 4a, де а – розмір сторони 

квадратного включення, характер розподілу температури мало відрізняється від 

розподілу в однорідній матриці і збурення температури при вході і виході із 

включень мають значення порядку 0,5 градуса відносно значень у цій точці 

температури для однорідної області. 

     Із часом температура в кусково-однорідній області збільшується, при цьому 

ефекти збурення температури біля включень носять менш виражений характер і 

для великих проміжків часу температура встановлюється в тілі близькою до 

температури границі Т (Т=100°С). 

     Наявність постійно діючого однорідного джерела (𝑊𝑡 = −50) нa характер 

розподілу температури в матриці з включенням впливає таким чином, що ефекти 

збурення біля границі включень носять більш гладкий характер, при цьому 

значення температури в тілі значно збільшуються і з часом перевищуютъ 

значення температури на границі. 
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     Одержані результати узгоджуються з відомими розв'язками, одержаними у 

праці [119], та розв'язками для однорідної області. 

6.2. Дослідження термонапруженого стану у кусково-однорідній структурі 

(матриця із включеннями) 

  Для визначення та аналізу механічних явищ, які виникають в кусково-

однорідній структурі, розглянемо пружну ізотропну півплощину з 

прямокутними включеннями, термонапружений стан якої викликаний дією на 

границі півплощини 𝑥2 = 0 постійної температури ТГ, 

Проведемо наступні дослідження термопружних полів за допомогою МЄАС: 

1)  Візуалізація термонапруженого стану у матриці із одним прямокутним 

включенням, термомеханічні характеристики, яких відрізняються; 

2) розподіл теплових напружень в залежності від глибини занурення включення 

(відстань d його до границі півплощини); 

3) вплив взаємного розташування двох включень на термонапружений стан 

кусково-однорідної пiвплощини; 

4) вплив термопружних та теплофізичних параметрів на термонапружений стан 

кусково-однорідної пiвплощини. 

5) порівняльний аналіз термонапруженого стану кусково-однорідної 

пiвплощини для незв’язаної та зв’язаної квазістатичних задач термопружності. 

6.2.1  Термонапружений стан півплощини із одним прямокутним 

включенням. 

 Аналіз дослідження та візуалізації чисельних результатів за допомогою 

МЄАС показує (рис.6.6 -6.8) , що при заданій на границі півплощини 𝑥2 = 0 

температурі ТГ, теплові напруження σ12 будуть по абсолютній величині значно 

меншими (майже на порядок), ніж нормальні напруження σ11, σ22, які, в свою 

чергу, будуть одного порядку і по абсолютній величині відрізнятимуться не 
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більше як на 20%, як для зв'язаної задачі так і незв'язаної. Напруження σ11 мають 

скачок при переході верхньої та нижньої сторони включення (сторін (A(1), B(1)) 

та (C(1), D(1))), рис.6.6. Величина скачка збільшується при наближені до кутових 

точок. При цьому на включенні напруження σ11 будуть стискаючими і 

максимальних значень набувають в середині включення. 

 

                  Рис.6.6. Розподіл σ11.           Рис.6.7. Розподіл σ22 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Рис.6.8. Розподіл σ12. 

Напруження σ22, σ12, неперервні вздовж осі 𝑂𝑋2, Рис.6.7, Рис. 6.8. Напруження 

σ12  максимальних значень набувають на границях включень. В області 

включення нормальні напруження σ22 розтягуючі і максимальних значень 
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досягають у середині включення. При підході до верхньої та нижньої сторін 

включення з боку матриці напруження σ22 стискаючі.  Вздовж осі 𝑂𝑋1 

напруження σ11, σ12 неперервні, а σ22 мають розриви при переході границь 

включення. Нормальні напруження σ11 при підході до включення з боку матриці 

розтягуючі, а на включенні стискаючі, при цьому максимальні значення 

досягаються в середині включення. σ12 максимальних значень набувають при 

переході границь включень, при цьому являються антисиметричними відносно 

осі 𝑂𝑋2. Напруження σ22 розтягуючі на включенні. Максимальні значення 

досягаються в середині включення. Сам скачок носить такий характер, що при 

підході до границі включення з боку матриці по абсолютній величині 

напруження більші, ніж при підході з боку включення. 

На Рис 6.9-6.11 зображено  розподіл напружень σ11, σ22 та σ12 ,  використовуючи 

адаптивну сітку МЄАС. (1 включення, 1 джерело: 𝑊𝑇 = −20). 

 

 

     Рис 6.9. Напруження σ11    
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                     Рис 6.10. Напруження σ22 

 

 

 

 

          Рис 6.11.  Напруження σ12 
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6.2.2 Вплив глибини занурення включення на термонапружений стан 

півплощини з включенням. 

 Розглянемо вплив на термонапружений стан кусково-однорідної 

півплощини глибини занурення включень в тіло матриці. 

  На рис.6.12, 6.13  представлено розподіл напружень σ22 на включенні в 

точці для різних значень глибини занурення квадратного включення, зі стороною 

а=0,24, в матрицю (для незв'язаної та зв'язаної задач, відповідно). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 

        Рис.6.12. Розподіл σ22  по глибині для незв'язаної задачі     
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Рис.6.13. Розподіл σ22  по глибині для зв'язаної задачі 

 

 Аналіз результатів показав, що із зануренням включення в матрицю 

якісних змін не спостерігається, лише, в незначній мірі, змінюються абсолютні 

величини напружень. Відбувається зростання абсолютних величин напружень, а 

для напружень які мають розриви при переході границь включення (σ11 —

бокових, а σ22 — верхньої та нижньої сторін включення ) — величини скачків, 

при підході від границі півплощини до глибини 𝑑𝑖 = 1, та затухання цих величин 

для глибини 𝑑𝑖 > 1. Для 𝑑𝑖 = 1 напруження досягають максимальних значень. 

 Загалом розподіли зв'язаної та незв'язаної задачі максимально 

відрізняються при напружені σ22 . Наприклад для  σ11 максимальна абсолютна 

різниця має значення 0.005689. У випадку σ12  та σ22  маємо 0.01187 та 0.01279 

відповідно. Але, при більш точному обрахунку дана різниця між величинами  

напруження зв'язаної та незв'язаної задач має достатньо суттєве значення Рис 

6.14.   
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Рис.6.14. Різниця σ22  між зв'язаною та незв'язаною задачею для глибини   d = 

0.3. 

 За допомогою МЄАС виконується візуалізація розподілів напружень для 

зв'язаної задачі при різних значеннях параметра d, Рис  6.15.-6.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис. 6.15. Напруження σ22  для зв'язаної задачі при d=0.26 
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            Рис.6.16. Напруження σ22  для зв'язаної задачі при d=0.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Рис.6.17. Напруження σ22  для зв'язаної задачі при d=0.5 
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6.2.3. Вплив взаємного розташування двох включень на термонапружений 

стан кусково-однорідної півплощини; 

 Перейдемо до розгляду впливу взаємного розташування двох квадратних 

включень, які занурені в матрицю на глибину d=0,26, з термопружними та 

теплофізичиними характеристиками 𝛼1 𝛼0 = 𝛼2 𝛼0 =⁄⁄ 1,8, 𝐸1 𝐸0 = 𝐸2 𝐸0 =⁄⁄ 1,6 

тa 𝑐1𝜌1 𝑐0𝜌0 = 𝑐2𝜌2 𝑐0𝜌0 =⁄⁄ 1,68, 𝜆𝑡1 𝜆𝑡0 =⁄ 𝜆𝑡2 𝜆𝑡0 =⁄ 1,66, відповідно, на 

термонапружений стан кусково-одноpідної півплощини, рис. 6.18. На рис. 6.19 

для відстаней мiж включеннями ℎ1 = 0,32, ℎ2 = 0,72, ℎ3 = 1,52, та проміжків 

часу ∆𝑡 = 0,1;  представлені поля розподілу напружень σ11. 

 

 

Рис. 6.18 

 

 

 

 

 

 

 



127 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6.19 
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  Як уже зазначалось в попередніх параграфах, що характер розподілу 

напружень в кусково-однорідній півплощині для двох і одного симетрично 

розташованих відносно oсі 𝑂𝑋2  включень аналогічний і відрізняється лише 

наявністю зони між включеннями. 

  Аналізуючи результати, можна спостерігати в області між включеннями 

зону значних розтягуючих нормальних напружень σ11, а над цією областю 

(вздовж осі 𝑂𝑋2) при підході до верхньої та нижньої сторін включень з боку 

матриці, зону стискаючих напружень σ11. Розглядаючи залежність напружень 

σ11, від координати х1 можна помітити, що абсолютна величина стискаючих 

напружень в області включення для точки х2, яка проходить через середину 

бокової сторони, біля сторони, яка межує із зоною між включеннями, менша, ніж 

біля протилежної сторони , що говорить про взаємовплив включень. 

 На рис. 6.20-6.22 зображено розподіл теплових напружень σ12 , σ11, σ22, 

зв'язаної задачі для двох квадратних включень, розташованих на глибині d=0,26, 

відстань між якими h=0,32, з різними теплофізичними характеристиками 

(𝐸1 𝐸0 = 1,6⁄ , 𝐸2 𝐸0 =⁄ 0,6, 𝛾1 𝛾0 = 1,8⁄ , 𝛾2 𝛾0 =⁄ 0,8, 𝑐1𝜌1 𝑐0𝜌0 =⁄ 1,68, 

𝑐2𝜌2 𝑐0𝜌0 =⁄ 1, 𝜆𝑡1 𝜆𝑡0 =⁄ 1,66, 𝜆𝑡2 𝜆𝑡0 =⁄ 1). 

 

 

Рис. 6.20.   
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  Рис. 6.21.    

 

 Рис. 6.22. 

  Достовірність одержаних результатів перевірялась при розгляді 

термонапруженого стану пружної однорідної півплощини, коли задана на 

границі її постiйна температура ТГ, а в задачі для півплощини з включеннями 

термопружні та теплові характеристики матриці і включень прирівнювались. У 

результаті, встановлено повне співпадання результатів, одержаних на основі 

запропонованої методики з відомими аналітичними розв'язками [117,118]. Крім 

того, точність результатів оцінювалась по виконанню умов ідеального контакту 

та граничних умов. 

  Для випадку, коли включення повністю занурено в матрицю, відносна 

похибка виконання граничних умов не перевищує 0,1%. 
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6.2.4 Вплив термопружних та теплофізичних параметрів на 

термонапружений стан кусково-однорідної пiвплощини. 

  Проаналізуємо залежність характеру розподілу теплових напружень у 

півплощині з одним квадратним включенням, зануреним у матрицю на глибину 

d=0,26, симетрично розташованим відносно осі 𝑂𝑋2, від термопружних та 

теплофізичних характеристик, при заданій на границі півплощини постійнiй 

температурі ТГ. 

  На рис. 6.23 представлено вплив відношення модулів пружності 

включення і матриці 𝐸𝑝 𝐸0⁄  на характер розподілу температурних напружень при 

незмінних величинах 𝛼𝑝 𝛼0⁄ = 1,8, 𝑐𝑝𝜌𝑝 𝑐0𝜌0 =⁄ 1,68, 𝜆𝑡𝑝 𝜆𝑡0 = 1,66⁄ . 

 Аналізуючи характер розподілу напружень для відношенъ 𝐸𝑝 𝐸0⁄ > 1 

можна зробити висновок, що якісно суттєвих змін в характері розподілу 

напружень не спостерігається, змінюютъся лише абсолютні значення 

напружень, зокрема, зростає їх величина зі зростанням відношення 𝐸𝑝 𝐸0⁄ . 

Величина скачків, які мають напруження σ11, σ22 при переході верхньої і нижньої 

та бокових стоpін, відповідно зі зростанням 𝐸𝑝 𝐸0⁄ , збільшується, при цьому, по 

величині скачки σ11 на верхній стороні включення будуть більшими ніж на 

нижній. 

 

 

Рис. 6.23.  Розподіл напружень σ12 , σ11, σ22  для  𝐸𝑝 𝐸0⁄ > 1 
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  Для значень 𝐸𝑝 𝐸0⁄ < 1 змінюється якісна картина розподілу напружень, 

Рис. 6.24, 6.25. Так, σ11 набувають максимальних своїх значень при підході до 

середини верхньої та нижньої сторін включення з боку матриці. Для напруження 

σ11 будуть стискаючими. Нормальні напруження σ22 досягають максимальних 

значень в області включення (по лінії 𝑥1 = 0), вони є стискаючі.   

 

Рис. 6.24 .  Розподіл напружень σ12 , σ11, σ22  для  𝐸𝑝 𝐸0⁄ < 1  

 

 

  Рис. 6.25. Візуалізація  напруження σ22 для різних значень модулів пружності 
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  Проаналізуємо вплив відношення коефіцієнтів теплопровідності 𝜆𝑡𝑝 𝜆𝑡0
⁄ , 

на термонапружений стан кусово-однорідної півплощини, Рис.6.26, 6.27. 

Аналізуючи вплив відношень теплофізичних параметрів 𝜆𝑡𝑝
𝜆𝑡0

⁄  на характер 

розподілу теплових напружень можна зробити висновок, що нормальні σ22 та 

дотичні σ12 напруження носять такий же характер розподілу, як при зміні 

відношень коефіцієнтів теплового розширення 𝛼𝑝 𝛼0⁄ . Напруження σ11 мають 

певні особливості, зокрема, в області включення для величини 1 ≤ 𝜆𝑡𝑝
𝜆𝑡0

≤ 3⁄  

вони стискаючі, а для величин 𝜆𝑡𝑝 𝜆𝑡0
⁄ < 1 і 𝜆𝑡𝑝 𝜆𝑡0

⁄ > 3 вони розтягуючі. Варто 

зауважити, що величина скачка σ11 на верхній стороні більша, ніж на нижній. 

 

 

Рис. 6.26.    Розподіл напружень σ12 , σ11, σ22  для   різних 𝜆𝑡𝑝
𝜆𝑡0

⁄  
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Рис. 6.27.    Візуалізація  напруження σ22 для різних значень коефіцієнтів 

теплопровідності 

  Необхідно зазначити, що для великих значень відношень термомеханічних 

та теплофізичних величин спостерігається значне зростання розривів напружень 

при переході границь, що може стати однією з причин відокремлення включень 

від матриці. 
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ВИСНОВКИ 

 Головним результатом дисертаційної роботи є побудова моделі єдиного 

алгоритмічного середовища (МЄАС) на основі динамічної діаграми Вороного, 

що дозволяє вирішити важливу наукову проблему - візуалізацію та дослідження 

термодинамічних процесів у неоднорідних структурах. 

У дисертаційній роботі отримано такі результати. Уперше: 

1. Побудовано модель єдиного алгоритмічного середовища (МЄАС) на 

основі динамічної діаграми Вороного для розв’язування таких класів 

задач: 

 Візуалізація та дослідження теплових полів у кусково-однорідній 

області типу матриці із включеннями; 

 Візуалізація та дослідження термонапруженого стану кусково-

однорідної області типу матриці із включеннями; 

 Завдання адаптивного розбиття граничними елементами  кусково-

однорідної області А (матриця із включеннями) МГЕ.  

 Локалізація області на планарному розбитті. 

 Завдання динамічної триангуляції Делоне 

2. Виявлення структури кусково-однорідної області за допомогою 

оригінальної моделі нейронної мережі SegIncNet.  

3. Одержано чисельні розв’язки зв’язаної квазістатичної задачі 

термопружності для кусково-однорідного тіла. 

4. Побудовано візуальну модель теплових та термопружних процесів у 

півплощині з прямокутними включеннями. 
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5. Проведено порівняльний аналіз теплового та термопружного стану у 

кусково-однорідній області для зв’язаної та не зв’язаної задачі 

термопружності. 

6. Розроблено новий алгоритм побудови динамічної діаграми Вороного 

використовуючи монотонні ланцюги. 

7.  Розроблено новий метод побудови адаптивної сітки. Проаналізовано 

точність та оцінку складності методу. 

8. Розроблено адаптивну систему вводу включень використовуючи 

оригінальну модель нейронної мережі та датасет. 

9. Проведено порівняльний аналіз результатів зв’язаної та незв’язаної 

квазістатичної задачі термопружності. 

10. Реалізовано програмний прототип МЄАС на принципах модульності, 

розширюваності та універсальності структур даних. Тестування МЄАС на 

реальних даних  показало, що запропонована модель   дає змогу скоротити 

час виконання в 5 разів  для комплексу задач у порівнянні  з набором 

окремих алгоритмів. 
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