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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Задачі оптимального розміщення геометричних
об’єктів відносяться до класу задач оптимізаційного геометричного
проектування. Незважаючи на велику кількість досліджень, даний клас задач
залишається актуальним, оскільки до нього можуть бути зведеними в своїх
постановках практичні задачі з таких галузей діяльності людини, як
машинобудування, цивільний захист, радіоелектроніка, приладобудування, легка
промисловість, меблева промисловість тощо. Наукова та практична значущість
класу задач оптимізаційного геометричного проектування і, зокрема, задач
оптимального розміщення об’єктів, постійно зростає, що пов’язано із розробкою
та впровадженням в різних галузях систем автоматизації проектування.
Слід відзначити, що серед задач розглянутого класу існують такі, що до
теперішнього часу не були розв’язаними, наприклад, задачі оптимального
розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочнонелінійними границями у багатозв’язних областях. Дані задачі мають важливе
значення, оскільки при розкрою матеріалів є необхідність у максимально
повному їх використанні. Якщо не існує технологічних обмежень на орієнтацію
об’єктів відносно матеріалу, то представлення їх за допомогою неорієнтованих
об’єктів, які можуть здійснювати поворот відносно власної системи координат,
дозволить збільшити коефіцієнт заповнення, тобто більш економно
використовувати матеріал. Розгляд у якості області розміщення багатозв’язного
об’єкта дозволить уникнути розміщення відповідних об’єктів в областях з
наявністю дефектів або розв’язати задачу, в якій існує задана кількість об’єктів,
що розміщуються на фіксованих місцях. Таким чином, враховуючи
вищевикладене, можна зробити висновок, що розробка моделей та методів
оптимального розміщення плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з
кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях є актуальною
науково-прикладною задачею.
Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Роботу
виконано у відповідності до тематики та загального плану досліджень,
проведених в Національному університеті цивільного захисту України Державної
служби України з надзвичайних ситуацій, а також відповідно до плану науководослідної роботи за темою: «Розробка комп’ютерного комплексу з прогнозування
наслідків аварії на гідротехнічних спорудах та прийняття управлінських рішень з
їх ліквідації» (№ державної реєстрації 0112U002593).
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
розробка методу геометричного моделювання перерізів поверхні дотику плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями (у просторі параметрів
розміщення геометричних об’єктів) для оптимізації розміщення зазначеного класу
об’єктів у багатозв’язних областях.
Для досягнення мети дисертаційного дослідження розв’язуються такі
основні задачі:
– здійснити аналіз літературних джерел з метою виявлення існуючих
моделей та методів оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з
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кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях;
– побудувати загальну модель оптимального розміщення плоских
неорієнтованих геометричних об’єктів у прямокутній багатозв’язній області
змінної довжини та дослідити її особливості;
– розробити метод геометричного моделювання перерізів поверхні дотику
двох плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями, а також
перерізів поверхні дотику зазначених об’єктів із багатозв’язною областю
розміщення;
– удосконалити методи оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутній багатозв’язній області
змінної довжини;
– розробити алгоритмічне та програмне забезпечення, провести
комп’ютерне моделювання оптимального розміщення плоских неорієнтованих
геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних
однозв’язних та багатозв’язних областях змінної довжини;
– впровадити результати дисертаційного дослідження у виробництво та
навчальний процес.
Об’єктом дослідження є процес розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях.
Предметом дослідження є моделі та методи оптимального розміщення
плоских неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними
границями у багатозв’язних областях.
Методи дослідження. Розв’язання поставлених в роботі задач
виконувалось на базі положень прикладної геометрії, системного підходу,
елементів топології, методів математичного та геометричного моделювання,
геометричного проектування, елементів функціонального аналізу, методів
аналітичної, багатовимірної, обчислювальної геометрії, методів оптимізації,
методів дискретної прикладної геометрії.
Теоретична база досліджень. Теоретичним та практичним аспектам
прикладної геометрії присвячено роботи вчених: Н.М. Аушевої, Ю.І. Бадаєва,
В.Д. Борисенка, В.В. Ваніна, В.М. Верещаги, В.В. Гнатушенка, М.С. Гумена,
І.С. Дмитрієвої,
С.М. Ковальова,
Ю.М. Ковальова,
В.М. Корчинського,
Л.М. Куценка, Є.В. Мартина, В.Є. Михайленка, В.М. Найдиша, А.В. Найдиша,
В.М. Несвідоміна,
В.С. Обухової,
А.В. Павлова,
С.Ф. Пилипаки,
О.Л. Підгорного,
А.М. Підкоритова,
В.О. Плоского,
Є.В. Пугачова,
К.О. Сазонова, І.А. Скідана, Г.Я. Тулученко, А.Н. Хомченка, О.В. Шоман,
В.П. Юрчука та їх учнів.
Дослідженню та розробці методів розв’язання класу задач
оптимізаційного геометричного проектування присвячено наукові праці:
– вітчизняних вчених: М.І. Гіля, В.М. Комяк, О.В. Панкратова,
Е.Г. Петрова, В.П. Путятіна, В.Л. Рвачова, Т.Є. Романової, О.М. Соболя,
Ю.Г. Стояна, С.В. Яковлєва та їх учнів;
– зарубіжних
вчених:
R. Alvarez-Valdes,
J.A. Bennell,
E. Birgin,
A. Bortfeldt, M.A. Boschetti, E. Burke, J. Carlier, S.G. Christensen, M. Dell'Amico,
K.A. Dowsland, J. Egeblad, O. Faroe, G. Fuellerer, M. Gendreau, J.M. Gentil,
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M. Hifi, E. Hopper, S. Imahori, G. Kendall, G. Martins, T.C. Martins, J.F. Oliveira,
D. Pisinger, A. Pott, M. Sigurd, K. Wang, Z. Wang та ін.
Наукова новизна одержаних результатів.
Вперше:
– розроблено метод побудови перерізів поверхні дотику двох плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями, а також зазначеного
об’єкта з багатозв’язною областю. Це дозволило формалізувати обмеження та
побудувати загальну модель оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях та
дослідити її особливості;
– одержано результати оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях, що
дозволило підвищити ефективність проектування карт розкрою промислових
матеріалів за рахунок: збільшення точності побудови геометричних моделей
об’єктів розміщення завдяки використанню фрагментів кривих другого порядку
як границь зазначених об’єктів; зменшення часу на побудову оптимальних карт
розкрою; збільшення коефіцієнту використання матеріалу завдяки можливості
повороту об’єктів розміщення.
Удосконалено:
– загальну модель оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях та
досліджено її особливості для випадків: одночасного розміщення орієнтованих
та неорієнтованих плоских геометричних об’єктів у прямокутній багатозв’язній
або однозв’язній області змінної довжини; розміщення неорієнтованих об’єктів
у однозв’язній області. Це дозволило розробити обґрунтовані методи
оптимального розміщення зазначених об’єктів у багатозв’язних областях;
– методи оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з
кусочно-нелінійними границями, основою яких є метод імітації відпалу, гілок
та меж. Це дозволило розробити алгоритмічне та програмне забезпечення для
розв’язання задачі оптимального розміщення зазначених об’єктів у прямокутній
багатозв’язній області змінної довжини.
Отримав подальшого розвитку:
– клас задач оптимізаційного геометричного проектування за рахунок
розробки моделей та методів оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях.
Обґрунтованість і достовірність результатів. Основні теоретичні
положення дисертації одержані шляхом коректного застосування методів
геометричного проектування та геометричних методів оптимізації. Про
достовірність одержаних результатів свідчать граничні переходи до відомих
окремих випадків, розглянутих на основі незалежних теоретичних підходів, а
також апробація геометричних та комп’ютерних моделей в тестових прикладах
та розрахунки у процесі впровадження.
Практичне значення одержаних результатів. Розроблений метод
побудови перерізів поверхні дотику двох плоских неорієнтованих об’єктів з
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кусочно-нелінійними границями, а також зазначеного об’єкта з багатозв’язною
областю, моделі та методи оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях, розроблене
алгоритмічне та програмне забезпечення дозволяють розв’язувати важливі
прикладні задачі з різних галузей діяльності людини.
Результати дисертаційного дослідження дозволили здійснити моделювання
карт розкрою з більш економним використанням матеріалу за рахунок розв’язання
задачі оптимізації та використання неорієнтованих об’єктів розміщення, дозволили
врахувати наявні дефекти матеріалу або розв’язувати задачу оптимізації з
урахуванням вже розміщених геометричних об’єктів, дозволили скоротити час
формування карт розкрою за рахунок автоматизації їх моделювання.
Результати наукових досліджень впроваджено у швейному виробництві
ТОВ «Великий шлях 21А» (м. Охтирка, Сумська обл.) та у навчальному процесі
Національного університету цивільного захисту України.
Особистий внесок здобувача. Визначення загального напрямку
дисертаційного дослідження, формулювання його мети та окреслення кола задач
належить науковому керівнику. Усі положення, що виносяться на захист і
складають наукову новизну дисертаційної роботи, отримані особисто здобувачем.
У публікаціях, які підготовлені за участю співавторів, результати, що належать
здобувачеві, указані в списку опублікованих праць за темою дисертації.
Апробація результатів дисертації. Результати дисертаційної роботи
доповідалися й обговорювалися на: 10-й Кримській міжнародній науковопрактичній конференції «Геометричне та комп’ютерне моделювання:
енергозбереження,
екологія,
дизайн»
(Національна
академія
природоохоронного та курортного будівництва, м. Сімферополь, 2013 р.); ІІІ
Міжнародній науково-практичній конференції студентів, аспірантів та молодих
вчених «Прикладна геометрія, дизайн та об’єкти інтелектуальної власності»
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», м. Київ, 2014 р.); 16 Міжнародній науково-практичній конференції
«Сучасні проблеми геометричного моделювання» (Мелітопольський державний
педагогічний університет ім. Б. Хмельницького, м. Мелітополь, 2014 р.); XV та
XVI Міжнародних конференціях з математичного моделювання (Херсонський
національний технічний університет, м. Херсон, 2014-2015 рр.); ІV
Всеукраїнській науково-практичній конференції студентів, аспірантів та
молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної
власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених»
(Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут», м. Київ, 2015 р.); Всеукраїнській науково-методичній конференції
«Дослідження можливостей використання інноваційних технологій у науковій
роботі з прикладної геометрії та навчальному процесі кафедр ВНЗ, що
займаються графічною підготовкою студентів» (Луцький національний
технічний університет, м. Луцьк, 2015 р.); Міжнародній науково-практичній
конференції «Проблеми механіки та фізико-хімії конденсованого стану
речовини»
(Миколаївський
національний
університет
імені
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В.О. Сухомлинського, м. Миколаїв, 2015 р.); науково-технічних семінарах
Національного університету цивільного захисту України (2012-2015 рр.);
науково-технічному семінарі Дніпропетровського національного університету
імені Олеся Гончара (2016 р.).
Публікації. За темою дисертації опубліковано 10 наукових праць, з них
1 – без співавторів. Основний зміст і результати досліджень викладено у 5
друкованих працях у наукових фахових виданнях, які рекомендовано
Міністерством освіти і науки України; 1 роботу опубліковано у Польщі; 4
роботи опубліковано у збірках наукових праць та матеріалах конференцій.
Структура й обсяг роботи. Дисертація складається із вступу, чотирьох
розділів, висновків, списку використаних джерел із 215 найменувань та
додатків. Робота містить 130 сторінок основного тексту, 80 рисунків.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі наведено загальну характеристику роботи, обґрунтовано
актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі дослідження,
визначено наукову новизну та практичну цінність отриманих результатів.
У першому розділі проведено аналіз публікацій наукових шкіл з прикладної
геометрії, розглянуто геометричну інформацію про об’єкти та область розміщення,
а також сформульовано загальну постановку задачі оптимального розміщення
плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
багатозв’язних областях.
Аналіз існуючих моделей та методів прикладної геометрії, розроблених
різними науковими школами України, а також моделей та методів оптимізаційного
геометричного проектування, створених як вітчизняними, так і закордонними
вченими, не виявив таких, які можна було б застосувати для розв’язання задачі
оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними
границями у багатозв’язних областях. Це дозволило зробити висновок про
необхідність проведення наукових досліджень стосовно оптимального розміщення
зазначеного класу об’єктів у відповідних областях, оскільки дані задачі є
актуальними і мають практичну значущість.
Для формулювання постановки задачі оптимального розміщення плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних
областях необхідно, перш за все, здійснити завдання геометричної інформації про
об’єкти та область розміщення, тобто одержати геометричні моделі реальних
об’єктів.
Так, геометрична інформація про прямокутну багатозв’язну область
розміщення змінної довжини (рис. 1, а) має такі складові:
– геометрична інформація про прямокутну однозв’язну область змінної
довжини:
G0  s0  ,m0  ,u0   ,

(1)

де s0  – прямокутник; m0    l , b  – метричні характеристики, причому
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нна довжи
ина облассті, b – ш
ширина області;
о
l – змін
u0  0, 0,0 – параметрии
розміщен
ння облласті. Оскільки у даній
й роботті розгляядаютьсяя плоскіі
неорієнттовані геоометричн
ні об’єкти
и, то u   x, y,   , тобтоо їх поло
оження у
двовиміррному прросторі ви
изначаєтьься місцеем знаход
дження ппочатку локальної
л
ї
системи координат  x, y  та її куттом повор
роту  . У даномуу випадку
у областьь
ння задан
на у глоб
бальній ссистемі координат
к
т і є оріієнтовано
ою, тобтоо
розміщен
виключаає можливвість пово
ороту;

а)

б))
щення
Рис. 1. Областть та об’єккт розміщ

– ггеометрич
чна інформація п
про облаасті «заборони» S0,r , r  1,, N R
(дефекти
и матеріаллу, вже ро
озміщені об’єкти тощо):
т

       ,

G0,r  s0,r , m0,r , u0,r
де

s0,r 

–

об’єкт

m0,r   v0,r,q ; a00,r,qq1,c ,

з



(2)

кусочно-н
к
нелінійним
ми

границями;;



v0,r ,q  x0,r ,q , y0,r ,q , q  1,2,,nn0,r – коо
ординати
и
вершин в локальн
ній систеемі коорди
инат (нум
мерація вершин
в
– за годин
нниковою
ю
ю), a0,r ,qq 1,c , c  1,,6 – парамеетри кри
ивої друггого поряядку, щоо
стрілкою
описує ф
фрагмент границі між
м верши
инами v0,, r , q та v0,,r ,q1 :

a0,r ,qq 1,1xi2  a0,r ,qq 1,2 xi yi  a0,r ,qq 1,33 yi2  a0,r,qq 1,4 xi 
 a00,r ,qq 1,5 yi  a0,r ,qqq 1,6  0;

u00,r   x0,,r , y0,r , 0 .
Геоометричн
на інфор
рмація для об
б’єктів
i  1,2,, N (рис. 1, б), маєє такий виигляд:

розміщен
р
ння

(3)

Si  xi , yi ,i  ,
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Gi  si  ,mi  ,ui   ,

si 
ai, pp 1,c i  ,
де

– об’єкт з кусочно-нелінійною границею;





(4)

mi   vip i  ;

vip i   xip i  , yip i  , p  1,, ni – координати вершин в

локальній системі координат:
xip i   xip  0   cosi  yip  0   sin i ; yip i    xip  0   sin i  yip  0   cosi ;
ai, pp 1,c i  , c  1,,6 – параметри кривої другого порядку, що описує

фрагмент границі між вершинами vip i  та vip 1 i  :

ai, pp 1,1 i  xi2  ai, pp 1,2 i  xi yi  ai, pp 1,3 i  yi2 

(5)

 ai, pp 1,4 i  xi  ai, pp 1,5 i  yi  ai, pp 1,6 i   0;

2
, d  0,, nd  1, nd  0 –
nd
параметр дискретизації кута повороту об’єкта; ui    xi , yi ,i  .
Сформулюємо загальну постановку задачі оптимального розміщення
плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
прямокутних багатозв’язних областях змінної довжини.
Нехай задано багатозв’язну область розміщення S0  0,0,0  за допомогою
геометричної інформації (1), (2). Необхідно розмістити у даній області
неорієнтовані об’єкти з кусочно-нелінійними границями Si  xi , yi ,i  ,
i  1,2,, N , таким чином, щоб довжина зайнятої частини S0  0,0,0  була
мінімальною і виконувалися обмеження на:
та S j x j , y j , j ,
1) взаємний неперетин об’єктів Si  xi , yi ,i 
причому при

p  ni ,

p  1  1 ; i  d 





i  1, 2, , N  1 ; j  i  1,, N ;
2) неперетин об’єктів Si  xi , yi ,i  , i  1,2,, N , та областей «заборони»





S0,r x0,r , y0,r ,0 , r  1,, N R ;
3) належність об’єктів Si  xi , yi ,i  , i  1,2,, N , області S0  0,0,0  .
Із загальної задачі оптимізації витікають такі окремі, постановки яких
наведені у роботі:
– одночасне розміщення неорієнтованих та орієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями у багатозв’язних областях;
– розміщення орієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
багатозв’язних областях;
– розміщення неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
однозв’язних областях;
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– одночасне розміщення неорієнтованих та орієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями у однозв’язних областях;
– розміщення орієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
однозв’язних областях.
Таким чином, після здійснення постановок загальної та окремих
оптимізаційних задач необхідно формалізувати обмеження та побудувати модель
оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними
границями у багатозв’язних областях.
Другий розділ присвячено розробці моделі оптимального розміщення
плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних
багатозв’язних областях змінної довжини та дослідженню її особливостей; розробці
методу геометричного моделювання перерізів поверхні дотику двох плоских
неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями, а також
перерізів поверхні дотику плоского неорієнтованого об’єкта з кусочно-нелінійними
границями та прямокутної багатозв’язної області розміщення змінної довжини.
Зазначена загальна оптимізаційна модель має такий вигляд:

min l  x1, y1,1,, xN , y N , N  ,
W

(6)

де W :





 xi , yi ,i , x j , y j , j  0 , i  1,, N  1 , j  i  1,, N ;





(7)

 xi , yi ,i , x0,r , y0,r ,0  0 , i  1,, N , r  1,, N R ;

(8)

 cS0  xi , yi ,i ,0,0,0   0 , i  1,, N .

(9)

В даній моделі вираз (6) являє собою цільову функцію задачі, тобто
необхідно знайти мінімум довжини зайнятої частини багатозв’язної області
розміщення S0  0,0,0  , а вирази (7)÷(9) – наведені вище обмеження 1)-3),
причому cS0  0,0,0  – доповнення S0  0,0,0  до простору R 2 . Очевидно, що всі
обмеження представлено за допомогою Φ-функцій, які характеризують перетин
(   u1, u2   0 ), неперетин (   u1, u2   0 ) і дотик (   u1, u2   0 ) відповідних
геометричних об’єктів.
Особливості загальної моделі оптимального розміщення плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язній
прямокутній області змінної довжини такі:
– цільова функція задачі (6) є неаналітичною;
– обмеження моделі (7) та (8) є, у загальному випадку, кусочнонелінійними, а обмеження (9) – кусочно-лінійними;
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2
– ззагальна кількість
к
обмежень
о
ь (7)÷(9) дорівнює
д
CN
 N  1  N R  ;
– ообласть припусти
п
имих роззв’язків задачі
з
ви
изначаєтьься обмееженнями
и

(7)÷(8) у багатови
имірному просторі R3 N 1 і є обмежееною та неезв’язною
ю.
обудовано 5 окремиих оптим
мізаційнихх
Сллід зазначити, що у роботі ттакож по
моделей, що витікаають із загальної, тта дослідж
жено їх осо
обливості..
но надаати геом
метричнуу
Длля розв’язання задачі ((6)÷(9) необхідн
інтерпреетацію об
бмеженняям (7)÷(99), у зв’яязку з чим
ч
булоо створен
но метод
д
геометри
ичного моделюва
м
ання пеерерізів поверхні дотикуу двох плоскихх
неорієнттованих геометрич
г
чних об’ єктів з кусочно-н
к
нелінійниими грани
ицями, а
також пеерерізів поверхні
п
плоского неорієнто
н
ованого ооб’єкта з кусочно-дотику п
нелінійними гран
ницями та
т прямоокутної багатозв’я
б
язної облласті роззміщенняя
довжини. Загальнаа структурра зазначееного меттоду є таккою.
змінної д
Роззглянемо побудо
ову перрерізів поверхні
п
дотику двох плоскихх
неорієнттованих об’єктів
о
з кусочн
но-неліній
йними гр
раницямии Si  xi , yi , i  таа





ля цього параметри
п
и розміщеення Si  0,0,0
0
S j x j , y j , j . Дл
 фікксуються, а іншийй
об’єкт заалишаєтьсся рухоми
им.
Здіійснюєтьсся завдан
ння парам
метра ди
искретизації nd ккута пово
ороту  j

власної системи
и коорд
динат ррухомого об’єктта. Значчення параметра
п
а
изації ви
изначає кількість
к
хні дотикку двох заданихх
дискрети
перерізів поверх
2
об’єктів. Для коожного  j ,d 1  d 
, d  0,, nd  1, nd  0 , відб
буваєтьсяя
nd





побудоваа перерізу повер
рхні доттику об’єєктів S j x j , y j , j та Si  0,0,0  ,
причомуу кожен переріз являє сообою зам
мкнений контур, що збир
рається з
відповідн
них фраагментів (при пообудові фрагменті
ф
ів контууру врахо
овуютьсяя
можливі точки еккстремуму
у всереди
ині сторін об’єктів)).

а)
б)
Рис. 2. П
Побудоваа перерізівв поверхн
ні дотику об’єктів S j x j , y j , j та Si  0,0,0 
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Наа рис. 2 наведено
н
приклад побудови переріззів  ji ,1 та  ji ,2 поверхніі





дотику н
неорієнтоованих об
б’єктів S j x j , y j , j та Si  0,0,0  для від
дповіднихх
значень кутів поовороту  j ,1 і  j ,2 локал
льної систтеми кооординат рухомого
р
о





будова інш
ших переерізів дляя
об’єкта S j x j , y j , j . Аналогічно здійснюєється поб
кутів поввороту  j , d 1 , d  0,, nd  1, локаальної сисстеми кооординат рухомого
р
о
об’єкта.
юється ф
формуван
ння множини пперерізів  ji,d 1 ,
Осстаточно здійсню

d  0,, nd  1, поверхні
п
дотику
д
ддвох плосских неор
рієнтованних геомеетричнихх
об’єктів з кусочн
но-неліній
йними грраницями.. Так, на рис. 3 ннаведено множинуу
ні дотику об’єктів S j x j , y j , j та Si  0,0,0  при nd  8 .
перерізівв поверхн





Рис. 3. Множи
ина перер
різів  ji,d 1 , d  0,, nd  1, поверхнні дотику двох
плосских неоррієнтован
них геометтричних об’єктів
о
з кусочноо-нелінійн
ними
границ
цями для nd  8
Даана множ
жина перерізів яявляє со
обою геометричнну інтерпретацію
ю
обмежен
нь (7) загаальної опттимізацій
йної модел
лі.
Щоо стосуєється поб
будови п
перерізів поверхніі дотикуу неорієн
нтованогоо
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об’єкта Si  xi , yi , i  з кусочно -нелінійн
ними грааницями та пряямокутноїї
нної довж
жини, то відповідн
на множиина перер
різів при
и
однозв’яязної облаасті змін
nd  8 нааведена на
н рис. 4.

Рис. 4. Множин
на перерізів  i 0,d 1 , d  0,, nd  1, поверхні
п
ддотику пл
лоского
неорієєнтованогго об’єктаа з кусочн
но-неліній
йними грааницями та однозвв’язної
об
бласті роззміщенняя для nd  8
Даана множ
жина переерізів є ггеометрич
чною інтеерпретаціією обмеежень (9))
загальноої оптиміззаційної моделі.
м
Уррахуванняя обмежеень (8) поокажемо на
н такомуу
прикладіі (рис. 5).

Рис. 55. Побудоова перерізу поверрхні дотикку об’єктаа Si  xi , yi ,i  та об
бласті
розміщ
щення S0  0, 0, 0  з урахуван
нням облаасті «забо
орони» S00,r x0,r , y0,r , 0
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Роззглянемо побудовву переріззу поверх
хні дотик
ку неорієннтованого
о об’єктаа
б
язної облласті S0  0, 0, 0  , при цьом
му значення кутаа
Si  xi , yi , i  та багатозв’я

поворотуу локальн
ної систееми кооррдинат об
б’єкта Si  xi , yi , i  дорівн
нює i,2 .
Умові н
належноссті об’єкта Si  xi , yi , i  однозв’язній облласті роззміщенняя
відповідаає контуур  i 0,2 , а умовві непереетину дааного обб’єкта з областю
ю





«заборон
ни» S0,r x0,r , y0,r , 0 – коонтур  i 0,r ,2 . У реезультаті переріз поверхніі
дотику н
неорієнтованого об
б’єкта та багатозв’язної об
бласті утвворюєтьсяя шляхом
м
перетинуу контурівв  i 0,2 таа  i 0, r ,2 і є незв’язн
ним (рис. 6).

Рис. 6. Перерііз поверхн
ні дотикуу неорієнттованого об’єкта S i  xi , yi , i  та
баггатозв’язн
ної областті S0  0, 0, 0 
Інш
ші переріізи повер
рхні доти
ику неорієєнтованогго об’єктта Si  xi , yi , i  таа
буд
багатозв’язної області
дуються аналогіічно. Проведені
П
і
S0  0, 0,, 0 
формулюввати тверд
дження таа властивіість.
досліджеення дозвволили сф
Твеердженняя 1. При nd   множи
ина переерізів пееретворю
юється у
неперерввну поверрхню доти
ику двох плоских неорієнтованих обб’єктів з кусочно-нелінійними границями (неорієнтовваного об
б’єкта та області
о
роозміщення).
рхня доттику пло
оского неорієнтовваного об’єкта
о
з
Твеердженняя 2. Повер
кусочно--нелінійни
ими грааницями та одн
нозв’язноїї областті розміщ
щення є
однозв’яязною. Пооверхня дотику
д
пллоского неорієнто
н
ованого ооб’єкта з кусочно-нелінійними гран
ницями та
т багатоозв’язної області розміщен
р
ння можее бути, у
щення та метричнних харак
ктеристикк
залежноссті від кіількості, параметррів розміщ
областей
й «забороони», одн
нозв’язною
ю, багато
озв’язною
ю або незвв’язною, причомуу
кількістьь компонеент зв’язн
ності у різзних переерізах мож
же змінювватись.
Влаастивіст
ть 1. У загальном
з
му випаадку, пр
ри відссутності фіксаціїї
параметррів розміщ
щення нееорієнтов аних об’єєктів Si  xi , yi ,i  та S j x j , y j , j ,



їх дотик може бутти предсттавлений ггіперповеерхнею у просторі R 6 .
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У третьому розділі розроблено методи оптимального розміщення плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних
областях, основою яких є метод гілок та меж, метод імітації відпалу.
Для реалізації модифікованого методу гілок та меж необхідно побудувати
дерево розв’язків, за яким аналізуються припустимі варіанти розміщення
геометричних об’єктів у заданій області і здійснюється пошук глобального
екстремуму цільової функції (6). Кількість рівнів дерева розв’язків у задачі
оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями у прямокутних багатозв’язних областях змінної
довжини дорівнює 3 N  1 , тобто кількості незалежних змінних задачі
 xi , yi , i  , i  1, , N , l . Кожен рівень дерева розв’язків відповідає незалежній
змінній задачі, при цьому на певному рівні записуються рівняння, до яких
входить незалежна змінна. Слід зазначити, що рівняння, які знаходяться на
рівнях дерева розв’язків, описують елементи границь замкнених контурів, що
утворюються у відповідних перерізах поверхонь дотику кожної пари
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями, а також поверхонь
дотику неорієнтованих об’єктів та багатозв’язної області розміщення.
У роботі здійснено побудову дерев розв’язків для загальної та окремих задач
оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями у багатозв’язних областях, а також одержано оцінки
складності методу (кількість систем рівнянь, що необхідно розв’язати для
знаходження екстремуму цільової функції). Дана оцінка для загальної
оптимізаційної задачі має вигляд:
3



NR
N N

O1  N     n ij   nir  4  ;

r 1
i 1 j 1,
 j i


(10)

де N – кількість неорієнтованих об’єктів розміщення; N R – кількість
областей «заборони»; n ij – кількість фрагментів контуру, що описує дотик





об’єктів Si  xi , yi ,i  та S j x j , y j , j ; nir – кількість фрагментів контуру





дотику об’єктів Si  xi , yi ,i  та областей «заборони» S0,r x0,r , y0,r ,0 .
Дана оцінка складності свідчить про можливість застосування даного методу
тільки для задач невеликої розмірності. Для подолання цього недоліку було
розроблено модифікований метод імітації відпалу.
Метод імітації відпалу являє собою аналог фізичного процесу керованого
охолодження і використовує упорядкований випадковий пошук нових станів
системи з більш низькою температурою. Для розробки даного методу необхідно
було визначитися із функцією енергії E системи, функцією, яка описує
зниження температури T протягом часу, функцією (правилом), що утворює
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новий сттан систем
ми.
Уд
даному випадку цільова
ц
фуункція задачі (6) буде
б
являяти собою
ю енергію
ю
системи,, тобто E  l  X  , де X   x1, y1, 1, , xN , y N ,  N  – поточн
ний стан
н
системи.. Функціяя зниженн
ня темпеератури T протяго
ом часу м
має такий
й вигляд:
Tm  q  Tm1 , m  1, 2,  , де темппературний коефіцієнт q обираєється, якк
правило,, у межахх 0,7÷0,9
99. Дана схема ім
мітації від
дпалу доззволяє ек
кономити
и
обчислю
ювальні ресурси,
р
у, не гарантуєть
г
ься знах
ходженняя
але, прри цьому
глобальн
ного мінім
муму фун
нкції (6).
Щоо стосуєється уттворення нового стану системии, то, по-перше,
п
,
здійснюєється випадковаа пересттановка номерів
в об’єкктів роззміщенняя
і
виззначаєтьсяя
пото
очний
стан
системи
и
i1, i2 ,, iN   1,, N 



X  xi1 , yi1 , i1 , , xiN , yiN , iN



ш
шляхом послідовн
п
ного розм
міщення об’єктівв

відповідн
но до перрестановк
ки їх номеерів та з урахуванн
у
ням обмеж
жень (7)÷(9).
Якк приклаад на рис. 7 наведено
о спосіб
б розміщ
щення плоскогоо





неорієнттованого об’єкта
о
з кусочно--нелінійни
ими границями Si3 xi3 , yi3 , i3 при
и
значенніі кута поввороту лок
кальної си
истеми ко
оординат i3 ,4 .



ня об’єктта Si3 xi3 , yi3 , i3
Рис. 7. Розміщенн
Р



дження припустим
п
мих точо
ок розміщ
щення ппочатку локальної
л
ї
Длля знаход



системи координат об’єктта Si3 xi3 , yi3 , i3

 використовуютьсся переріззи  i i ,4 ,
31

ного об’єєкта з роззташовани
ими в обл
ласті S0  0, 0, 0  об’єктами
о
и
 i3i2 ,4 доотику дан
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Si1 xi1 , yi1 , i1









і Si2 xi2 , yi2 , i2 , а також переріз дотику Si3 xi3 , yi3 , i3



та

S0  0, 0, 0  , компоненти зв’язності якого –  i3 0,1,4 ,  i3 0,2,4 .
У результаті перетину перерізів  i3i1,4 та  i3i2 ,4 одержано точки P1,4 , P2,4

і P3,4 , але дані точки знаходяться ззовні компонент зв’язності  i3 0,1,4 і  i3 0,2,4 .
Тоді припустимими точками для розміщення початку локальної системи
координат об’єкта



Si3 xi3 , yi3 , i3



є т. A1,4 , , A5,4 , з яких обираємо

т. Ai*3 ,4  A3,4 . Аналогічно визначаються всі точки Ai*3 ,d 1 для кожного
2
i3 ,d 1  d 
, d  0,, nd  1, з яких для розміщення початку локальної
nd



системи координат об’єкта Si3 xi3 , yi3 , i3



обирається та, яка забезпечує

мінімальний приріст цільової функції (6).
Розроблений спосіб дозволяє одержати





поточний

стан

системи

X  xi1 , yi1 , i1 , , xiN , yiN , iN , при цьому обчислюється значення цільової
функції



lX .

Для

*
X *  x1*, y1* , 1* , , x*N , y*N ,  N

утворення

нового

стану

системи

 можна, наприклад, здійснювати перестановку

номерів двох будь-яких об’єктів і проводити їх розміщення відповідно до нової
перестановки з урахуванням обмежень (7)÷(9). Надалі обчислюється приріст

 

енергії системи E  l X *  l  X  . Якщо E  0 , то система здійснює перехід
із стану X

у стан X * . У противному випадку перехід до стану X *
E

 E   T
здійснюється із ймовірністю p 
.
e
 T 
Таким чином, обираючи початкове T0 та кінцеве Tmin значення
температури T , яка знижується протягом часу, здійснюється оптимізація
цільової функції задачі (6), при цьому генерація кожного наступного стану
системи відбувається із урахуванням обмежень (7)÷(9).
Оцінка складності розробленого модифікованого методу імітації відпалу
є такою:
NR
N

 i 1
O2  N p T0 , Tmin , q    nd   2  3    n ik   n i 0, r


i 1
r 1
 k 1

i 1 i 1
i 1 N R

   n ij  n ik    n ik  n i 0, r  ;

k 1 j  k 1
k 1 r 1



 


(11)
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де N p T0 , Tmin , q  – кількість станів системи; N – кількість об’єктів
розміщення; N R – кількість областей «заборони»; nd – параметр дискретизації
кута повороту i -го об’єкта; n ij – кількість фрагментів контуру, що описує





дотик об’єктів Si  xi , yi ,i  та S j x j , y j , j ; n ik – кількість фрагментів
контуру, що описує дотик об’єктів Si  xi , yi ,i  та Sk  xk , yk , k  ; n i 0, r –
кількість фрагментів контуру дотику об’єктів





Si  xi , yi ,i 

та областей

«заборони» S0,r x0,r , y0,r ,0 .
У роботі наведено особливості модифікованого методу імітації відпалу для
окремих оптимізаційних задач, що витікають із загальної постановки. Порівняння
оцінок складності (10) та (11) дозволила зробити висновок про доцільність
використання модифікованого методу імітації відпалу для розв’язання практичних
задач оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями у багатозв’язних областях.
У четвертому розділі наведено алгоритм та результати комп’ютерного
моделювання оптимального розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з
кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних областях.
Для обґрунтування вірогідності створених моделей та методів було
зроблено порівняння результатів, одержаних за допомогою розробленого у
середовищі Visual C++ програмного забезпечення, з наведеними у літературних
джерелах. Так, при розв’язанні відомої задачі оптимального розміщення
плоских неорієнтованих об’єктів у прямокутній однозв’язній області з
фіксованими метричними характеристиками, яка характерна для меблевого
виробництва, було досягнуто зменшення коефіцієнта заповнення матеріалу.
Для розв’язання загальної та окремих задач оптимального розміщення
плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутній
багатозв’язній області змінної довжини було розглянуто чотири типів об’єктів
розміщення, елементами границь яких є дуги кіл, еліпсів, парабол, гіпербол, а також
відрізки прямих. У роботі наведено метричні характеристики об’єктів та області
розміщення, при цьому фрагменти кривих другого порядку було задано за
допомогою відповідних рівнянь.
Для проведення розрахунків було використано комп’ютер з процесором Intel
Core2 1,80 GHz, а параметри модифікованого методу імітації відпалу
 E 
становили: T0  500 , Tmin  20 , q  0,7 , p 
  0,7 .
 T 
На рис. 8, а наведено результат комп’ютерного моделювання оптимального
розміщення N  20 плоских орієнтованих (виділені темним кольором) та
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутній
однозв’язній області змінної довжини. Порівняно з розміщенням орієнтованих
об’єктів у зазначеній області відбувається зменшення цільової функції (довжини
зайнятої частини області) на 13,6% (параметр дискретизації кута повороту об’єктів
nd  2 ). На рис. 8, б наведено розміщення неорієнтованих об’єктів у прямокутній
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однозв’яззній облаасті змін
нної довж
жини. Сл
лід відзнаачити, щ
що спостеерігаєтьсяя
зменшенн
ня цільоввої функц
ції порівня
няно з роззміщенням
м орієнтоованих об
б’єктів наа
17,4% ( nd  4 ).

а)

б)
Рис. 8. Реезультати комп’ютеерного мооделюванн
ня оптимаального роозміщенняя плоскихх
неоррієнтован
них об’єктів з кусоччно-неліній
йними грааницями у прямоку
утній
озв’язній ообласті зм
мінної довж
жини
одно
птимально
ого розм
міщення N  15 плоскихх
Прри розв’яязанні задачі оп
орієнтовааних (вид
ділені тем
мним колльором) та
т неорієн
нтованих об’єктів (рис. 9, а,,
nd  6 ), а також тільки
т
нео
орієнтовааних об’єкктів (рис. 9, б, nd  7 ) у пряямокутній
й
бласті зм
мінної доовжини (3 облассті «забор
орони») досягнуто
д
о
багатозв’’язній об
зменшенн
ня цільоввої функціії на, відп
повідно, 13,3%
1
та 24,3%
2
поррівняно ізз задачею
ю
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оптималььного розм
міщення орієнтован
о
них об’єкттів у даній
й області.

а)

б)
Рис. 9. Реезультати комп’ютеерного мооделюванн
ня оптимаального роозміщенняя плоскихх
неоррієнтован
них об’єктів з кусоччно-неліній
йними грааницями у прямоку
утній
мінної дов
вжини
багатозв’язній області зм
Такким чиноом, викори
истання н
неорієнтовваних об’єєктів з куссочно-нел
лінійними
и
границям
ми (порівн
няно з ор
рієнтовани
ими об’єкктами) у якості обб’єктів ро
озміщенняя
призводи
ить до зменшенн
з
ня цільоввої функц
ції задач
чі. Тобтоо при ро
озв’язанніі
прикладн
них задач
ч за відсу
утності ж
жорстких обмежен
нь на оріієнтацію реальнихх
об’єктів їх доцілльно пред
дставляти за допо
омогою саме
с
классу неорієєнтованихх
щення мож
жуть бути
и
об’єктів, або розгллядати змішані задаачі, де пеевні об’єктти розміщ
з допомо
огою орієєнтованих
х об’єктів
в, а деякіі – за до
опомогою
ю
представлленими за
неорієнтоованих.
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Слід зауважити, що вибір параметра дискретизації кутів повороту локальних
систем координат неорієнтованих об’єктів є довільним і залежить від особливостей
задачі оптимального розміщення, обчислювальних ресурсів тощо. При цьому
постійне збільшення значення параметра дискретизації кута повороту локальних
систем координат неорієнтованих об’єктів розміщення не призводить до постійного
зменшення значень цільової функції задачі.
Практична значущість одержаних результатів оптимального розміщення
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у багатозв’язних
областях підтверджується їх впровадженням у виробництво та у навчальний процес
Національного університету цивільного захисту України.
ВИСНОВКИ

Дисертацію присвячено розробці методу геометричного моделювання
перерізів поверхні дотику плоских неорієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями для оптимізації розміщення зазначеного класу об’єктів
у багатозв’язних областях.
Значення для науки даної роботи полягає у подальшому розвитку класу
задач оптимізаційного геометричного проектування за рахунок розробки
моделей та методів геометричного моделювання оптимального розміщення
плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
прямокутних багатозв’язних областях змінної довжини.
Значення для практики дисертаційних досліджень полягає у тому, що
розроблені моделі та методи дозволили здійснити побудову карт розкрою з
більш економним використанням матеріалу за рахунок розв’язання задачі
оптимізації та використання неорієнтованих об’єктів розміщення, дозволили
врахувати наявні дефекти матеріалу або розв’язувати задачу оптимізації з
урахуванням вже розміщених геометричних об’єктів, дозволили скоротити час
формування карт розкрою за рахунок автоматизації їх моделювання.
При цьому отримано результати, що мають науково-практичну
цінність:
1. Здійснено аналіз літературних джерел за темою дисертаційних
досліджень, який дозволив зробити висновок про те, що на теперішній час не
існує моделей та методів оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних багатозв’язних
областях змінної довжини. Здійснено постановку задачі оптимального
розміщення неорієнтованих об’єктів у багатозв’язних та однозв’язних областях,
задач одночасного розміщення неорієнтованих та орієнтованих геометричних
об’єктів і задач оптимального розміщення орієнтованих об’єктів у зазначених
областях.
2. Побудовано загальну модель оптимального розміщення плоских
неорієнтованих геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у
прямокутній багатозв’язній області змінної довжини та досліджено її
особливості у випадку одночасного розміщення неорієнтованих та
орієнтованих об’єктів (тільки орієнтованих об’єктів) у багатозв’язних та

20

однозв’язних областях. Відзначено, що цільова функція є неаналітичною, а
обмеження моделі є як лінійними, так і нелінійними, причому їх загальна
2
кількість дорівнює C N
 N  1  N R  . Область припустимих розв’язків, у
загальному випадку, є обмеженою та незв’язною. Це дозволило розробити
обґрунтовані методи оптимального розміщення неорієнтованих об’єктів з
кусочно-нелінійними границями у заданих областях.
3. Розроблено метод геометричного моделювання перерізів поверхні
дотику двох плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними
границями, а також перерізів поверхні дотику зазначених об’єктів із
багатозв’язною областю розміщення, що дозволило формалізувати та надати
геометричну інтерпретацію обмеженням побудованої загальної моделі
оптимального розміщення зазначених об’єктів у багатозв’язних областях.
Зроблено висновок, що у загальному випадку умова дотику двох плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями може бути
представлена гіперповерхнею у просторі R 6 .
4. Розроблено модифіковані методи оптимального розміщення плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних
багатозв’язних та однозв’язних областях змінної довжини, основою яких є
метод імітації відпалу, метод гілок та меж. Порівняння оцінок складності
розроблених методів дозволило обґрунтувати використання модифікованого
методу імітації відпалу для розв’язання практичних задач оптимального
розміщення плоских неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями
у багатозв’язних та однозв’язних областях, а також розробити алгоритмічне та
програмне забезпечення.
5. Розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення, здійснено
комп’ютерне моделювання оптимального розміщення плоских неорієнтованих
геометричних об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних
однозв’язних та багатозв’язних областях змінної довжини. Це дозволило з
позицій прикладної геометрії розв’язувати широке коло практичних задач, які у
своїх постановках можуть бути зведеними до задач оптимального розміщення
неорієнтованих об’єктів, а також здійснити більш економне використання
матеріалу у порівнянні із розміщенням аналогічних орієнтованих об’єктів
(досягається зменшення цільової функції від 13,3% до 24,3%).
6. Результати дисертаційного дослідження впроваджено у виробництво
ТОВ «Великий шлях 21А» (м. Охтирка, Сумська обл.) та у навчальний процес
Національного університету цивільного захисту України при викладанні
дисципліни «Системний аналіз та моделювання».
Подальший розвиток одержаних результатів дисертаційного дослідження
може бути спрямований на розробку моделей та методів:
– оптимального розміщення неорієнтованих об’єктів у багатозв’язних та
незв’язних областях з кусочно-нелінійними границями;
– упаковки тривимірних об’єктів з нелінійними границями у заданих
областях.
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Міністерства освіти і науки України, Дніпро, 2016.
Робота присвячена розробці методу геометричного моделювання
перерізів поверхні дотику плоских неорієнтованих об’єктів з кусочнонелінійними границями для оптимізації розміщення зазначеного класу об’єктів
у багатозв’язних областях.
Побудовано модель оптимального розміщення плоских неорієнтованих
об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних багатозв’язних
областях змінної довжини та досліджено її особливості. Створено модифіковані
методи гілок та меж, імітації відпалу, одержано оцінки складності методів, а
також розроблено алгоритмічне та програмне забезпечення, що дозволило
здійснити комп’ютерне моделювання оптимального розміщення плоских
неорієнтованих об’єктів з кусочно-нелінійними границями у прямокутних
багатозв’язних областях змінної довжини.
Ключові слова: неорієнтований об’єкт з кусочно-нелінійними
границями, багатозв’язна область розміщення, метод геометричного
моделювання.
АННОТАЦИЯ
Безуглая Ю.С.
Геометрическое
моделирование
размещения
неориентированных объектов с кусочно-нелинейными границами в
многосвязных областях. – Рукопись.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук
по специальности 05.01.01 – Прикладная геометрия, инженерная графика. –
Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара
Министерства образования и науки Украины, Днепр, 2016.
Работа посвящена разработке метода геометрического моделирования
сечений поверхности касания плоских неориентированных объектов с кусочнонелинейными границами для оптимизации размещения указанного класса
объектов в многосвязных областях.
Анализ существующих моделей и методов прикладной геометрии,
разработанных различными научными школами Украины, а также моделей и
методов оптимизационного геометрического проектирования, созданных как
отечественными, так и зарубежными учеными, не выявил таких, которые
можно было бы применить для решения задачи оптимального размещения
плоских неориентированных объектов с кусочно-нелинейными границами в
многосвязных областях. Был сделан вывод о необходимости проведения
научных исследований, направленных на геометрическое моделирование
оптимального размещения указанного класса объектов в соответствующих
областях, поскольку данные задачи актуальны и имеют практическую
значимость.
Исследовано понятие геометрической информации о плоских
неориентированных геометрических объектах с кусочно-нелинейными
границами и многосвязных областях размещения, в которых области «запрета»
представлены как ориентированные объекты с кусочно-нелинейными
границами. Это позволило получить геометрические модели реальных объектов
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и сформулировать обобщенную постановку задачи оптимального размещения
плоских неориентированных объектов с кусочно-нелинейными границами в
многосвязных областях, из которой вытекают 6 частных.
Разработана обобщенная модель оптимального размещения плоских
неориентированных объектов с кусочно-нелинейными границами в
многосвязной прямоугольной области переменной длины и исследованы ее
особенности, которые заключаются в следующем: целевая функция –
неаналитическая; ограничения модели являются, в общем случае, кусочно2
нелинейными; общее количество ограничений равно C N
 N  1  N R  ; область
допустимых решений задачи определяется в многомерном пространстве R3 N 1
и, при этом, ограничена и несвязная. Это позволило построить частные модели
оптимального размещения неориентированных и ориентированных объектов
как в многосвязных, так и в односвязных областях.
Впервые разработан метод геометрического моделирования сечений
поверхности касания двух плоских неориентированных геометрических
объектов с кусочно-нелинейными границами, а также сечений поверхности
касания плоского неориентированного объекта с кусочно-нелинейными
границами и прямоугольной многосвязной области размещения переменной
длины. Это позволило получить геометрическую интерпретацию ограничений
обобщенной оптимизационной модели и разработать обоснованные методы
оптимального размещения плоских неориентированных геометрических
объектов с кусочно-нелинейными границами в многосвязных областях.
Разработан модифицированный метод ветвей и границ, а также
модифицированный метод имитации отжига для оптимизации размещения
плоских неориентированных объектов с кусочно-нелинейными границами в
прямоугольных многосвязных областях переменной длины. Полученные
оценки
сложности
разработанных
методов
свидетельствуют
о
целесообразности использования для решения прикладных задач именно
модифицированного метода имитации отжига.
Разработано алгоритмическое и программное обеспечение, осуществлено
компьютерное
моделирование
оптимального
размещения
плоских
неориентированных геометрических объектов с кусочно-нелинейными
границами в прямоугольных односвязных и многосвязных областях
переменной длины. Это позволило с позиций прикладной геометрии
рассматривать широкий круг практических задач, которые в своих постановках
могут
быть
сведены
к
задачам
оптимизационного
размещения
неориентированных объектов, а также осуществить более экономное
использование материала по сравнению с размещением аналогичных
ориентированных объектов (достигается уменьшение целевой функции от
13,3% до 24,3%).
Практическая значимость результатов исследования подтверждается их
внедрением в производство и учебный процесс.
Ключевые слова: неориентированный объект с кусочно-нелинейными
границами, многосвязная область размещения, метод геометрического
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моделирования.
ABSTRACT
Bezugla Yu.S. Geometric modeling the placement of non-oriented objects
with sectional nonlinear borders in multiply connected areas. – The manuscript.
Thesis for a Doctor of Philosophy degree in specialty 05.01.01 – Applied
geometry, engineering graphics. – Oles Honchar Dnipropetrovsk National University
of Ministry of Education and Science of Ukraine, Dnipro, 2016.
The work is aimed to develop a geometric modeling method of contact surface
sections for non-oriented flat objects with sectional nonlinear borders and its
application to optimize the placement of these objects in multiply connected areas.
The model of optimization placement of non-linear flat objects with sectional
nonlinear borders in rectangular multiply connected areas with variable length is
developed and their features are researched. The modified branch and bound method
and simulated annealing method are created. The estimates of complexity for the
methods are given. Development of algorithm and software allows make the
computer modeling of optimum placement of non-linear flat objects with sectional
nonlinear borders in rectangular multiply connected areas with variable length.
Keywords: non-oriented object with sectional nonlinear borders, multiply
connected area, geometric modeling method.
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