


 

Саме створення єдиного підходу до математичного моделювання і 

розв’язання оптимізаційних задач упаковки тривимірних тіл на базі арсеналу 

засобів, розвинених в рамках теорії оптимізаційного геометричного 

проектування, дозволяє подивитися на дану проблему з єдиних позицій і 

залучити до розв’язання даного класу задач всю міць апарату сучасного 

математичного програмування. Тому розвиток теорії оптимізаційного 

геометричного проектування, розробка методології математичного та 

комп'ютерного моделювання оптимальної упаковки тривимірних тіл, з 

урахуванням їх неперервної трансляції, обертання, гомотетії та допустимих 

відстаней,  а також розробка методів розв’язання цих задач, є надзвичайно 

важливою і актуальною проблемою, що і визначило мету даної роботи. 

 Наукова новизна одержаних результатів:  

➢ набув подальшого розвитку метод Ф-функції Стояна Ю.Г., що 

полягає в побудові нових класів функцій:   

▪ класу Ф-функцій для орієнтованих тривимірних тіл,  поверхня 

яких утворена циліндричними, конічними, сферичними  

поверхнями та площинами; 

▪ класу Ф-функцій та квазі-Ф-функцій для неорієнтованих 

тривимірних тіл, поверхня яких утворена циліндричними, 

конічними та сферичними  поверхнями; 

➢ вперше побудовано математичну модель загальної задачі 

оптимальної упаковки неорієнтованих тривимірних тіл, поверхня яких 

утворена циліндричними, конічними, сферичними  поверхнями і 

площинами та різні її реалізації в залежності від:  

▪ форми та особливостей  характеристик тривимірних тіл 

(конгруентні, орієнтовані, неорієнтовані (неперервно чи 

дискретно)); 

▪ виду контейнеру (прямий паралелепіпед, пряма призма, основа 

якої утворена дугами кіл та відрізками прямих, куля); 

▪ функції цілі (мінімізація висоти контейнеру, мінімізація об’єму 

контейнеру, максимізація кількості упакованих тіл); 

▪  технологічних обмежень (мінімально допустимі відстані, зони 

заборони); 

➢ вперше розроблено єдину методологію  розв’язання задач 

оптимальної упаковки тривимірних тіл, що допускають одночасно 

неперервні повороти та трансляції, яка ґрунтується на  підходах до 

пошуку упаковки орієнтованих та неорієнтованих тривимірних тіл; 

➢ розроблено нові стратегії розв’язання задач упаковки 

тривимірних тіл, що ґрунтуються на: 

▪ послідовній статистичній оптимізації за допомогою методу 

околів, що звужуються; 

▪ гомотетичних перетвореннях та пошуку перспективних 

початкових точок; 

▪ багатоетапному методі мультістарту. 

➢ набули подальшого розвитку та удосконалення методи 



 

розв’язання оптимізаційних задач упаковки тривимірних тіл, які 

враховують неперервні повороти та трансляції:  

▪ методи побудови допустимих початкових точок для пошуку 

локальних екстремумів (регулярних розміщень, гомотетичних 

перетворень об’єктів, кластеризації); 

▪ методи локальної оптимізації, які грунтуються на використанні 

методу внутрішньої точки та методу можливих напрямів разом зі 

стратегіями активного набору, вибору підобластей  та декомпозиції  

задачі на задачі меншої розмірності й обчислювальної складності; 

▪ методи пошуку  наближень до глобального екстремуму задач 

упаковки (модифікації методу околів, що звужуються, та методу 

побудови перспективних розміщень і організації переходів до 

локальних екстремумів з кращими значеннями функції цілі).  

Практичне значення одержаних результатів. Наукові результати 

дисертаційної роботи є подальшим розвитком математичного моделювання і 

обчислювальних методів в геометричному проектуванні: створено нові 

математичні моделі, розроблено нові методи та сучасні інформаційні 

технології розв'язання оптимізаційних задач упаковки тривимірних тіл. 

Світовий рівень створених засобів математичного моделювання 

підтверджено публікаціями у високорейтингових міжнародних і українських 

журналах, апробацією на міжнародних конференціях та симпозіумах, 

довідками про використання у виробництві, актами впровадження у 

навчальний процес і свідоцтвами про реєстрацію авторського права на твір.  

Сукупність розроблених математичних моделей, методів, алгоритмів та 

програмних комплексів може використовуватися у вигляді оптимізаційного 

ядра в системах автоматизованого проектування наступних класах задач. 

1. Задачі оптимізації компоновочних рішень. До таких задач можна 

віднести задачі автоматизованого компонування різного обладнання, 

компонування приладів відсіків літальних апаратів, автоматичного 

проектування генеральних планів на етапі компонування, об'ємно-

планувального рішення цехів промислового підприємства, 

конструкторського проектування теплоенергетичних комплексів і т.д. 

Здебільшого такі задачі, як правило, відрізняються величезною кількістю 

можливих варіантів допустимих розв’язків, невідомими характеристиками 

ідеального варіанта, великим об'ємом вхідної цифрової інформації, 

складністю реалізації кожного окремого варіанта. Складність задач 

компонування змушує постійно вдосконалювати методи оптимального 

проектування, адже підвищення якості проектних робіт з одночасним 

скороченням строків проектування можливе тільки на основі широкого 

використання сучасної обчислювальної техніки в процесі пошуку 

оптимальних проектних рішень. 

2.  Комп’ютерне моделювання у матеріалознавстві, порошковій 

металургії та  нанотехнологіях. Методи моделювання матеріалів активно 

використовуються в освіті, науці та промисловості. Багатьма науковцями 

давно досліджуються різні особливості побудови моделей і застосування 



 

чисельних методів для віртуального проектування нових матеріалів. 

Дослідникам дуже часто доводиться стикатись з матеріалами, в структурі 

яких переважають частинки складної форми. Можна відзначити наступні 

задачі, в яких знаходять застосування задачі упаковки тривимірних тіл: 

імітаційне моделювання наноструктурованих матеріалів; візуалізація 

тривимірних структур; дослідження властивостей фільтруючих матеріалів; 

дослідження властивостей матеріалів в порошковій металургії; дослідження 

властивостей твердого ракетного палива; оптимізація пористої структури 

вогнетривких матеріалів; моделювання газопроникності полідісперсійних 

порід; моделювання структури мікроплівок; дослідження властивостей 

провідності електродів; дослідження нафтоносних порід; моделювання 

сучасних теплоізоляційних матеріалів (пінобетон, пінопласт та ін.). 

3. Оптимізація процесу 3D-друку для SLS технології адитивного 

виробництва. 

 Основною перешкодою для широкого впровадження адитивних 

технологій у виробництво є  їх висока вартість, обумовлена витратами на 

закупівлю, супровід та експлуатацію 3D-принтеру. Тому на сьогоднішній 

день актуальним питанням є розробка інформаційних технологій, які 

дозволять суттєво зменшити фінансові витрати та вдосконалити процес 

промислового виробництва, що застосовують сучасні адитивні технології, за 

рахунок економії часу, енергії та видаткового матеріалу. Процедура 3D-

друку з використанням SLS-технології  є досить тривалою за часом (багато 

годин або навіть днів) та потребує великих фінансових витрат, пов’язаних із 

запуском принтеру, нагрівом камери та стабілізацією температури. 

Необхідно відзначити, що час, необхідний для спікання порошку, є значно 

меншим, ніж час, необхідний для підготовки кожного  шару порошку. 

Математичні моделі та методи оптимізації упаковки тривимірних тіл можуть 

бути успішно застосовані для оптимізації процесу 3D-друку за наступними 

показниками: максимізувати кількість виробів, що можуть одночасно 

вироблятись за один запуск принтера; мінімізувати висоту зайнятої частини 

робочої камери принтеру; оптимізувати топологію геометрії промислових 

виробів, забезпечивши збереження їх міцності та підвищення якості друку. 

Результатом застосування моделей та методів упаковки тривимірних тіл 

стане мінімізація часу та вартості створення промислових виробів за 

рахунок:  істотного скорочення циклів друку та кількості запусків принтеру; 

забезпечення необхідної міцності конструкцій та економії матеріалу під час 

їх виробництва. 

4. Інформаційно-логістичні системи, що забезпечують 

оптимізацію перевезення та зберігання різних вантажів. На сьогоднішній 

день розробляється багато інформаційно-логістичних систем, в яких однією 

із задач є пошук оптимального розміщення вантажів на складах або 

розв’язання задачі пошуку щільної упаковки вантажів у контейнери та 

пошуку оптимального завантаження цих контейнерів у транспортні засоби з 

метою скорочення фінансових витрат на перевезення та зберігання вантажів. 

З аналізу публікацій можна зробити висновок, що цей клас задач є найбільш 



 

поширеним серед дослідників. Програмне забезпечення, що реалізує 

запропоновані в дисертації моделі та методи, може бути використано в якості 

оптимізаційного ядра в таких системах. 

Деякі отримані результати було впроваджено на етапі 

конструкторського проектування при розв’язанні задач компонувального 

синтезу для авіаційної промисловості та у логістичних задачах на 

державному підприємстві “Харківський машинобудівний завод ”ФЕД”, про 

що свідчить акт впровадження результатів досліджень. 

Короткий зміст роботи. Для розробки ефективних методів, які 

грунтуються на застосуванні сучасних методів локальної та глобальної 

оптимізації, потрібна побудова адекватних математичних моделей, 

заснованих на аналітичному описі відносин реальних (без попередньої 

апроксимації) просторових форм об’єктів та врахуванні їх неперервних 

поворотів та трансляцій. Аналітичний опис взаємодії між тривимірними 

тілами є однією з найбільш важливих і складних задач комп'ютерного та 

математичного моделювання задач упаковки тривимірних тіл.  

В роботі побудовано нові класи Ф-функцій та квазі Ф-функцій як для 

орієнтованих, так і неорієнтованих тривимірних тіл, поверхня яких 

сформована циліндричними, конічними, сферичними  поверхнями та 

площинами. 

Побудовано математичну модель загальної задачі оптимальної 

упаковки неорієнтованих тривимірних тіл, поверхня яких сформована 

циліндричними, конічними, сферичними  поверхнями і площинами.  

Основною перевагою побудованої математичної моделі є те, що вона 

представлена у вигляді задачі нелінійного програмування.  Цей факт 

дозволяє розробити підходи до розв’язання задач упаковки тривимірних тіл з 

використанням сучасних NLP солверів. На основі побудованих класів Ф-

функцій в залежності від форми та особливостей характеристик тривимірних 

тіл, виду контейнеру, функції цілі та технологічних обмежень побудовано 

реалізації загальної математичної моделі для таких задач: упаковки 

максимальної кількості конгруентних циліндрів у багатозв’язну область; 

компоновки тривимірних тіл з урахуванням допустимих відстаней та зон 

заборони; упаковки неорієнтованих паралелепіпедів та куль; упаковки тіл, 

поверхня яких формується циліндричними, конічними та сферичними 

поверхнями; упаковки паралелепіпедів з урахуванням їx ортогональних 

поворотів; упаковки опуклих неорієнтованих гомотетичних багатогранників; 

упаковки неопуклих неорієнтованих багатогранників. 

Завдяки тому, що математична модель загальної задач упаковки 

тривимірних тіл побудована у вигляді задачі математичного програмування, 

в роботі була розроблена єдина  методологія розв’язання задач упаковки, на 

всіх етапах якої застосовуються сучасні методи нелінійної оптимізації. 

Запропонована методологія використовує декілька підходів, принципова 

відмінність яких полягає в можливості зміни орієнтації тривимірних тіл під 

час пошуку розв’язку задач, адже довільні повороти об’єктів значно 

ускладнюють розв’язання задач та вимагають використання інших методів. 



 

Через це методологія використовує два основних підходи до розв’язання 

задач: упаковки орієнтованих тривимірних тіл та упаковки неорієнтованих 

тривимірних тіл.  

Підхід до розв’язання задачі упаковки орієнтованих тіл використовує 

стратегію, що ґрунтується на послідовній статистичній оптимізації. Підхід до 

розв’язання задачі упаковки неорієнтованих тіл використовує дві різні 

стратегії пошуку наближення до глобального розв’язку, які обираються в 

залежності від форми тіл. У випадку, якщо тіла мають опуклу форму, 

використовується стратегія, яка ґрунтується на гомотетичних перетвореннях 

та пошуку перспективних точок. Оскільки при упаковці тривимірних тіл 

неопуклої форми складність задачі значно підвищується, то для її 

розв’язання використовується багатоетапна стратегія мультістарту, яка на 

початковому етапі використовує стратегію упаковки неорієнтованих опуклих 

тіл.  Кожна із запропонованих стратегій грунтується на використанні 

послідовності таких методів: 1) методу побудови допустимих точок з області 

припустимих розв’язків; 2) методу локальної оптимізації; 3) методу 

глобальної оптимізації. Для кожної з запропонованих стратегій було 

розроблено свій набір методів, що враховує особливості задач, які необхідно 

розв’язати.  

Основна ідея стратегії, що ґрунтується на послідовній статистичній 

оптимізації, орієнтована на оптимізацію функції цілі, заданої на множині 

переставлень. Для побудови допустимих початкових точок з області 

припустимих розв’язків  застосовуються методи, які використовують 

послідовність розміщення тривимірних тіл або послідовність координат їх 

центрів.  

Усі методи стратегії, що ґрунтується на гомотетичних перетвореннях, 

використовують розширення розмірності задачі за рахунок введення змінних 

метричних характеристик об'єктів та іх гомотетичних перетвореннях. 

Багатоетапна стратегія мультістарту орієнтована на пошук 

оптимальних розміщень неорієнтованих неопуклих тіл, що значно ускладнює 

процес розв’язання. Тому для скорочення значних обчислювальних та 

часових витрат виконується декомпозиція розв’язання задачі на декілька 

крупних етапів (підготовчий та багаторазового запуску) та їх підетапів.  На 

підготовчому етапі виконується розв’язання серії допоміжних задач 

нелінійного програмування, які дозволяють визначити множину кластерів  

для побудови початкових точок основної задачі упаковки. На етапі 

багаторазового запуску відбувається побудова різних початкових 

допустимих точок та відповідних їм локальних мінімумів. Слід відзначити, 

що для побудови початкових точок розв’язується задача упаковки множини 

кластерив. Для розв’язання цієї задачі використовується стратегія, що 

ґрунтується на гомотетичних перетвореннях та побудові перспективних 

точок. 

 Для застосування методів локальної оптимізації необхідно побудувати 

початкові точки, які належать області припустимих розв’язків. Однією з 

вимог до методів побудови початкових точок для задач упаковки 



 

тривимірних тіл є забезпечення генерації різноманіття точок та зменшення 

обчислювальних витрат з метою їх швидкої побудови. В роботі були 

розроблені такі методи: для упаковки конгруентних тривимірних тіл  - метод 

регулярних розміщень; для опуклих тіл, поверхня яких утворена конічними, 

циліндричними та сферичними поверхнями, – метод гомотетичних 

перетворень; для неопуклих багатогранних тіл – метод кластеризації.  

Аналіз особливостей математичних моделей задач упаковки показав, що 

область припустимих розв’язків описується дуже великою кількістю 

нелінійних нерівностей. Цей факт потребує розробки методів, які дозолять 

ефективно розв’язати проблему великої розмірності задач. Основна ідея 

запропонованих методів локальної оптимізації ґрунтується на декомпозиції 

основної задачі на підзадачі зі значно меншою кількістю обмежень та меншої 

розмірності. Для цього виконуються такі етапи: послідовна генерація 

підобластей області допустимих розв’язків, які містять початкову точку; 

визначення підсистеми − активних обмежень; пошук за допомогою 

сучасних НЛП солверів другого порядку локальних екстремумів на обраних 

підобластях; організація переходу до інших підобластей.  

Однією з важливих властивостей задач упаковки є їх NP-складність. 

Через це здійснити повний перебір локальних екстремумів не можливо. Тому 

для пошуку розв’язку таких задач в основному використовується 

стохастичний пошук, який не гарантує знаходження оптимального розв’язку.  

В роботі запропоновано методи глобальної оптимізації, які дозволяють 

знаходити наближення до глобальних екстремумів, використовуючи такі 

методи: 1) послідовної статистичної оптимізації за допомогою методу околів, 

що звужуються; 2) побудови перспективних розміщень та організації 

переходів до локальних екстремумів з кращими значеннями функції цілі. У 

першому випадку використовувалась модифікація методу околів, що 

звужуються. Цей метод дозволяє здійснити спрямований випадковий перебір 

локальних екстремумів та орієнтований на оптимізацію функцій, які задано 

на множині переставлень. Метод заснований на властивостях ймовірнісного 

розподілу локальних екстремумів функції цілі. Для його реалізації введено 

метрику на просторі перестановок. Пошук кращих значень функції мети 

здійснюється в околах, заданих на множині перестановок. На кожному кроці 

методу, виходячи з накопиченої в процесі роботи методу інформації, 

обираються центри й радіуси нових околів. Якщо при переході до чергового 

кроку методу значення функції цілі не покращується, то радіус околів 

зменшується. 

Ключова ідея методу побудови перспективних розміщень та організації 

переходів до локальних екстремумів з кращими значеннями функції цілі 

полягає у здійсненні багаторазових переходів від одного локального 

екстремуму до іншого, в якому значення функції цілі задачі буде покращено. 

З метою здійснення таких переходів виконується пошук нових 

“перспективних” початкових точок, завдяки розв’язанню серії допоміжних 

задач з гомотетичними перетвореннями тіл. Для цього у точці поточного 

локального екстремуму, визначаються 2 групи об'єктів: 1) об'єкти, "навколо" 



 

яких існує вільний простір, а значить на їх місце можна встановити об'єкти, 

що мають більший об’єм; 2) об'єкти, навколо яких утворилося дуже щільне 

заповнення області розміщення, що не дозволяє покращити функцію цілі. 

Завдяки організації перестановки таких об'єктів можна здійснити перехід до 

нового локального екстремуму. Для визначення таких об'єктів розв’язуються 

допоміжні задачі НЛП в яких тривимірні тіла допускають гомотетичні 

перетворення.  

Достовірність отриманих у роботі результатів має високий рівень  і 

підтверджується аргументованим викладенням матеріалу, застосуванням 

надійних конструктивних засобів математичного моделювання, 

використанням сучасних методів нелінійної оптимізації і геометричного 

проектування, проведенням ряду обчислювальних експериментів, у ході яких 

було проведено порівняння отриманих результатів з аналогічними 

результатами зарубіжних дослідників та отримано покращення як результатів 

(покращення сягає до  20 % від світових результатів) так і часу розв’язання 

задач (для деяких задач покращення досягає 70%). На рис.1 наведено деякі 

результати отриманих оптимальних розміщень тривимірних об’єктів. 

                

 
 

Рис. 1. Приклади отриманих результатів розміщень 

  

 Основні наукові та практичні результати роботи:  

✓ на основі єдиного підходу вирішена важлива науково-технічна 

проблема, що полягає в розробці ефективних методів пошуку оптимальної 

упаковки неорієнтованих тривимірних тіл; 

✓ отримано нові результати у класі задач оптимальної упаковки 

тривимірних тіл за рахунок одночасного врахування неперервних трансляцій 

і поворотів  та використання на всіх етапах розв’язання задач сучасних НЛП 

солверів; 



 

✓ побудовано нові класи Ф-функцій як для орієнтованих, так і 

неорієнтованих тривимірних тіл, поверхня яких утворена циліндричними, 

конічними, сферичними  поверхнями та площинами; 

✓ побудовано загальну математичну модель задачі оптимальної 

упаковки тривимірних тіл, поверхня яких утворена циліндричними, 

конічними, сферичними  поверхнями і площинами та різні її реалізації; 

✓ проведено дослідження властивостей побудованих математичних 

моделей; 

✓ розроблено загальну методологію  розв’язання задач упаковки 

тривимірних тіл, яка ґрунтується на підходах пошуку оптимальної упаковки 

орієнтованих та неорієнтованих тривимірних тіл; 

✓ розроблено нові стратегії розв’язання задач упаковки тривимірних 

тіл, які ґрунтуються на гомотетичних перетвореннях об’єктів, пошуку 

перспективних початкових точок та послідовній статистичній оптимізації: 

✓  набули подальшого розвитку та удосконалення методи розв’язання 

оптимізаційних задач упаковки тривимірних тіл, а саме: методи побудови 

допустимих початкових точок для пошуку локальних екстремумів; 

модифікації методів локальної оптимізації, засновані на використанні методу 

внутрішньої точки та методу можливих напрямів разом зі стратегіями 

активного набору, вибору підобластей  та декомпозиції основної задачі на 

задачі меншої розмірності й обчислювальної складності; методи пошуку  

наближень до глобального екстремуму задач упаковки; 

✓ створено програмне забезпечення з використанням технології 

паралельних обчислень, що реалізує розроблені методи розв’язання задач 

оптимальної упаковки тривимірних тіл; 

✓ ефективність запропонованих засобів підтверджується рядом 

обчислювальних експериментів, у ході яких було проведено порівняння 

отриманих результатів з аналогічними результатами зарубіжних дослідників 

та отримано покращення результатів як за функцією цілі, так і за часом 

розв’язання; 

✓ отримані результати є теоретичною і практичною основою для 

проведення інженерних розрахунків при автоматизації та моделюванні 

процесів розміщення різних об'єктів; 

✓  деякі отримані результати було впроваджено на етапі 

конструкторського проектування при розв’язанні задач компонувального 

синтезу для авіаційної промисловості та у логістичних задачах на 

державному підприємстві “Харківський машинобудівний завод ”ФЕД”. 

 

Кількість публікацій: 64, в т.ч. 1 монографія (зарубіжне видання),  32 

статті (8 – у зарубіжних виданнях). Згідно бази даних Scopus загальна 

кількість посилань на публікації автора, представлені в роботі, складає 73, h-

індекс (за роботою) = 5;  згідно бази даних Google Shcolar загальна кількість 

посилань - складає 191, h-індекс (за роботою) = 7.  

  
 


