
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

 

 

 

ЗОРІ  СЕРГІЙ  АНАТОЛІЙОВИЧ   
 

 

УДК 004.92 
 

 

ВИСОКОПРОДУКТИВНІ МЕТОДИ ТА АПАРАТНО-ПРОГРАМНІ ЗАСОБИ 

РЕАЛІСТИЧНОЇ ПРОСТОРОВОЇ ВІЗУАЛІЗАЦІЇ ДЛЯ СИСТЕМ 

ТРИВИМІРНОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРАФІКИ 

 

 

Спеціальність 05.13.05 – комп’ютерні системи та компоненти 

 

 

 

АВТОРЕФЕРАТ 

дисертації на здобуття наукового ступеня 

доктора технічних наук 

 

 

 

 

 
 

Красноармійськ – 2016   



Дисертацією є рукопис. 
Роботу виконано на кафедрі прикладної математики і інформатики Державного 
вищого навчального закладу «Донецький національний технічний університет», 
Міністерства освіти і науки України, м. Красноармійськ. 
 
Науковий 
консультант: 

доктор технічних наук, професор 
Башков Євген Олександрович 
проректор з наукової роботи, 
професор кафедри прикладної математики і інформатики  
Державного вищого навчального закладу «Донецький 
національний технічний університет»,  МОН України, 
м. Красноармійськ. 
Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки. 
Заслужений діяч науки і техніки України. 
 

Офіційні 
опоненти: 

доктор технічних наук, професор 
Романюк Олександр Никифорович 
перший проректор з науково-педагогічній роботи по організації 
навчального процесу і його науково-методичного забезпечення, 
професор кафедри програмного забезпечення Вінницького 
національного технічного університету, МОН України, м. Вінниця; 
 
доктор технічних наук, професор 
Антощук Світлана Григорівна 
завідувач кафедри інформаційних систем Одеського національного 
політехнічного університету, МОН України, м. Одеса; 
 
доктор технічних наук, професор 
Кривуля Геннадій Федорович 
професор кафедри автоматизації проектування обчислювальної 
техніки Харківського національного університету 
радіоелектроніки, МОН України, м. Харків. 

 
Захист відбудеться «  02  »       листопада       2016 р. о    11    годині на засіданні 
спеціалізованої вченої ради Д 11.052.03 Державного вищого навчального 
закладу «Донецький національний технічний університет» за адресою: 85300, 
м. Красноармійськ, пл. Шибанкова, 2, корп. I, ауд. 1.113. 

 
З дисертацією можна ознайомитися у бібліотеці Державного вищого 
навчального закладу «Донецький національний технічний університет» 
за адресою: 83500, м. Красноармійськ, пл. Шибанкова. 2, корп. III. 

 
Автореферат розісланий «  21  »      вересня     2016 р. 

 
Учений секретар спеціалізованої 
вченої ради Д 11.052.03, 
кандидат технічних наук, доцент  Г.В. Мокрий 



 

1 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

 
Актуальність теми. Стрімкий розвиток комп'ютерної індустрії визначає 

необхідність ефективного забезпечення обчислювальних процесів машинної 
графічної візуалізації, що пропонують для користувачів найвищий рівень 
інформативності та наочності відображення найважливіших аспектів явищ і 
процесів, що відбуваються. Основні напрямки досліджень у цій галузі пов'язані з 
радикальним підвищенням продуктивності та реалістичності візуалізації. Протягом 
останнього десятиліття завдання реалістичної візуалізації і генерації статичних та 
динамічних реалістичних зображень об'єктів і сцен навколишнього оточення 
комп'ютерними системами як і раніше не тільки зберігають свою актуальність, але й 
переходять на новий якісний рівень - об'ємну візуалізацію.  

Об'ємна візуалізація дозволяє підвищити реалістичність занурення у 
віртуальну реальність та якість візуальних відчуттів від взаємодії з нею. Сферами 
застосувань об'ємної візуалізації є як традиційні для комп'ютерної графіки галузі, 
так і практично будь-які інші задачі, що виникають у науковій, дослідницькій та 
практичній діяльності людини, що потенційно вимагають на сьогоднішній день 
якісно нового рівня відображення результатів комп'ютерної симуляції і 
моделювання, ступеня занурення у віртуальну реальність і добротності візуальних 
відчуттів від взаємодії з нею. Сюди можна віднести: 

- системи комп'ютерної графіки, синтезу та обробки зображень; 
- системи тривимірного комп'ютерного моделювання в різних галузях; 
- системи віртуальної і розширеної реальності; 
-  багатоцільові симулятори й імітатори; 
- системи медичної діагностики та автоматизації виконання операцій; 
- системи візуалізації багатомірних і просторових наукових даних в 

астрономії, метеорології, географії, геології й інших наукових областях; 
- системи моделювання та візуалізації в хімії, фізиці, кристалографії; 
- кінематографія та індустрія розваг; 
- комп'ютерні ігри; 
- та багато інших. 
Задача реалістичної просторової візуалізації на пристроях об'ємного 

відображення сьогодні активно обговорюється, наявні результати її рішення 
інтенсивно впроваджуються в практичну сферу. Розробці ефективних методів і 
засобів об'ємної (просторової) 3D- візуалізації присвячено низку досліджень у світі, 
наприклад, B.G. Blundell, N.A. Dodgson, L. Duncan, G.J. Dunnet, V.A. Ezhov, G.E. 
Favalora, J. Fisher, J. Geng, H.H. Grun, B. Javida, Gee Young Sung і інших. Але, 
незважаючи на це, єдиного ефективного підходу та узагальнених методик реалізації 
якісного об'ємного відображення (як і відповідних універсальних масових 
технологій і пристроїв) на сьогоднішній день поки що не існує. 

Організація систем реалістичної об'ємної просторової візуалізації передбачає 
принципово нову організацію обчислювального процесу, відмінну від стандартного 
графічного 3D- конвеєру, і застосування складних методів синтезу та візуалізації 
(таких, як трасування променів та ін.) для підвищення реалістичності просторового 
синтезу 3D- зображень. У зв'язку із цим, сучасні комп'ютерні системи синтезу 
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зображень і візуалізації навколишнього оточення вимагають якісного та 
ефективного застосування і поєднання методів реалістичної тривимірної графіки як 
із традиційним механізмом візуалізації, так і поки ще нетрадиційними методами 
об'ємної 3D- візуалізації. 

Необхідно відзначити, що методи та алгоритми, що забезпечують високу 
реалістичність синтезованих зображень і застосовуються в таких системах, мають 
велику часову складність, вимагають обов'язкової сучасної апаратної підтримки 
синтезу на багатоядерних центральних і графічних процесорах, підтверджуючи 
таким чином, що підвищення швидкості та реалістичності синтезу в системах 3D- 
візуалізації, як і раніше, є важливою, актуальною і перспективною задачею. 

Науково-методичною основою досліджень, що представлені у дисертаційній 
роботі,  є роботи  вітчизняних  і закордонних вчених і фахівців. Вагомий внесок у 
рішення проблем алгоритмічних і архітектурних реалізацій реалістичної 
тривимірної візуалізації для систем комп'ютерної графіки внесли Башков Є. О., 
Баяковський Ю. М., Боресков О. В., Боюн В. П., Васюхин М. І., Вельтмандер П. В., 
Галактионов В. О., Гусятин В. М., Ігнатенко О. В., Лі В. Г., Погорелий С. Д., 
Полташев Т. Т., Романюк О. Н., Томилін А. М., Фролов О. І., Фролов В. О.,  
Шикін Є. В. та ін.. Серед вчених далекого зарубіжжя найбільш відомими в 
досліджуваних напрямках є роботи T. Akenine-Moller, B.G. Blundell, D. Cohen,  
L. Duncan, G.E. Favalora, J.D. Foley, V. Foley, W.K. Giloi, , P. Kauff, А. Kaufman,  
D.F. Rogers та ін.. 

Проведені дослідження та їхній аналіз свідчать, що об'ємна візуалізація 
вимагає істотного ускладнення обчислювального процесу за рахунок трудомістких 
процедур модельної 3D- генерації і тривимірної просторової обробки, що значно 
обмежує швидкодію формування об'ємних зображень графічних сцен і, у свою 
чергу, робить практично неможливою реалізацію динамічних режимів генерації 
зображень у реальному часі.  

Таким чином, проблема, що пов'язана з невідповідністю реалістичності та 
продуктивності формування тривимірних об'ємних графічних зображень вимогам 
більшості додатків і систем реалістичної просторової 3D- візуалізації реального 
часу, не вирішена і передбачає розробки нових теоретичних засад і апаратно-
програмних засобів. Все це актуалізує і породжує спрямованість теоретичних і 
прикладних досліджень дисертаційної роботи, що присвячена створенню 
ефективних і високопродуктивних засобів та паралельних архітектур програмно-
апаратних комплексів, для вирішення задач реалістичної просторової 3D- 
візуалізації.  

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 
робота виконувалася відповідно до планів науково - дослідницьких робіт 
Донецького національного технічного університету в рамках наступних НДР (у 
перших шести НДР здобувач був виконавцем, в інших – відповідальним виконавцем 
НДР):  Н-22-2010 «Програмне забезпечення високопродуктивних обчислювальних, 
інтелектуальних та моделюючих систем» (номер держреєстрації 0110U006207),  
Н-7-2015 «Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних та графічних 
моделюючих систем» (номер держреєстрації 0116U005345), 04–291 “Розробка і 
удосконалення методів і алгоритмів підвищення точності і достовірності даних 

http://www.amazon.com/James-D.-Foley/e/B000AQ6STQ/ref=pd_sim_14_bl_1?_encoding=UTF8&refRID=1ZWND9FKCX0HYHVR3TZW
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вимірювальних каналів і підсистем візуалізації оперативного стану об'єктів 
контролю комплексу “Кольчуга” (номер держреєстрації 0104U005750), 07-291 
«Розробка та удосконалення методів аналізу і алгоритмів обробки сигналів  для 
виявлення і розпізнавання об’єктів контролю комплексу «Асболіт» (номер 
держреєстрації 0108U001958), Д-2-03 «Методи, алгоритми та архітектури реального 
часу для пошуку, генерації, тривимірної реконструкції й моделювання зображень 
складних об'єктів» (номер держреєстрації 0103U001322), Д-2-06 «Ефективні 
алгоритми індексації й виконання запитів у глобальних графічних й відео- базах 
даних, обробки і генерації зображень» (номер держреєстрації 0106U001265), Д-1-09 
«Ефективні методи і архітектури обчислювальних систем аналізу, генерації та 
пошуку тривимірних зображень об'єктів» (номер держреєстрації 0108U010907),  
Д-6-13 «Система інтерактивного візуального моделювання навколишнього простору 
для симуляторів технічних об'єктів та процесів на базі GPU-кластерів» (номер 
держреєстрації 0113U000881), Д-02-15 «Алгоритмічні методи підвищення 
ефективності паралельних комп'ютерних систем при моделюванні  динамічних 
об'єктів» (номер держреєстрації 0115U001173) і Європейського проекту 561728-
EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP європейського співробітництва між 
Університетами і підприємствами в області ігрової індустрії України (“GameHub: 
University-enterprises cooperation in game industry in Ukraine”). 

Мета і задачі дослідження. Метою роботи є підвищення продуктивності і 
реалістичності формування тривимірних зображень в обчислювальних системах 
просторової 3D- візуалізації за рахунок розробки методів та архітектурних засобів 
прискорення обчислювального процесу та апаратної підтримки 3D- візуалізації. 

Для досягнення поставленої мети в роботі необхідно розв’язати такі задачі: 
- аналіз існуючих методів і засобів організації реалістичної просторової 3D- 

візуалізації з використанням технологій об'ємного відображення; 
- розробка загальної концепції та узагальненого методу синтезу тривимірних 

зображень дискретної 3D- об'ємної сцени в системах об'ємної просторової 
візуалізації; 

- дослідження і розробка високопродуктивних методів генерації 3D- графічних 
примітивів для пристроїв відображення 3D- контексту; 

- розробка принципів організації високопродуктивної реалістичної 3D- стерео 
візуалізації тривимірних сцен прискореним методом трасування променів; 

- розробка засобів організації високопродуктивної 3D- псевдо стерео 
візуалізації графічного і відео контенту; 

- розробка та використання ефективних методів псевдо-просторового подання 
графічної інформації для спеціалізованих систем аналізу і моделювання наукових 
даних; 

- розробка архітектур високопродуктивних паралельних обчислювальних 
систем на основі запропонованих методів і алгоритмів для вирішення задач 
генерації графічних 3D- примітивів об'ємного контексту в системах 3D- об'ємної 
просторової візуалізації, синтезу високоякісних 3D- стерео зображень тривимірних 
сцен у системах просторової 3D- стерео візуалізації, синтезу 3D- псевдо стерео 
зображень у системах 3D- візуалізації 2D- графічного і відео контенту,  просторової 
візуалізації графічної інформації в спеціалізованих системах аналізу і моделювання 
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наукових даних, інтерактивного просторового 3D- моделювання і візуалізації 
навколишнього оточення в спеціалізованих симуляторах і тренажерах; 

- розробка конкурентно-здатних практичних реалізацій запропонованих 
засобів тривимірної візуалізації  для систем комп'ютерної графіки та візуального 3D- 
моделювання. 

Об'єкт дослідження – процес реалістичної просторової візуалізації для 
обчислювальних систем тривимірної комп'ютерної графіки. 

Предметом дослідження є методи, алгоритми і архітектури обчислювальних 
засобів, що забезпечують підвищення ефективності функціонування 
обчислювальних систем реалістичної просторової 3D- візуалізації. 

Методи досліджень. У процесі досліджень використовувалися: теорія 
алгоритмів, чисельні методи, теорія інтерполяції функцій, методи аналітичної 
геометрії, лінійної алгебри, диференціального та інтегрального числення для 
розробки моделей і методів генерації та рендерингу просторових тривимірних 
зображень; комп'ютерне моделювання для аналізу і перевірки вірогідності та 
характеристик отриманих теоретичних положень. 

Наукова новизна одержаних результатів. У дисертаційній роботі розроблені 
теоретичні основи та підходи до їхньої реалізації для вирішення актуальної наукової 
проблеми підвищення продуктивності та реалістичності просторової візуалізації 
систем тривимірної комп'ютерної графіки. 

Основні наукові результати роботи: 
Уперше: 
- сформульовано узагальнений підхід до вирішення задачі просторової 3D- 

візуалізації на основі виконаної класифікації основних способів її реалізації, що 
дозволяє розробляти архітектурно-алгоритмічні засоби організації систем 3D- 
синтезу і просторової візуалізації виділених класів, запропоновані узагальнені 
структури і основні етапи синтезу тривимірних зображень у таких системах; 

- запропонована загальна концепція подання тривимірної дискретної об'ємної 
сцени (об’єктного простру, «світу») і синтезу 3D- зображень у воксельній системі 
об'ємної просторової візуалізації, дані її основні визначення, характеристики та 
особливості, що забезпечує концептуальну категоризацію, смислову інтерпретацію 
та структурний базис організації систем об'ємної просторової візуалізації; 

- на основі запропонованої концепції подання тривимірного дискретного 
об'єктного простору розроблено узагальнений метод вирішення статичної задачі 
синтезу об'ємного 3D- зображення воксельної дискретної сцени та швидкий 
інкрементний алгоритм траверсу просторово - дискретного променя, які шляхом 
сполучення просторово-дискретного подання сцени і просторово-дискретизованого 
трасування променів дозволяють потенційно ефективно та досить просто 
алгоритмічно виконувати синтез об'ємного 3D- зображення в системах об'ємної 
просторової візуалізації; 

- на основі розроблених концепції, методу та алгоритмів запропонована 
узагальнена архітектура синтезу об'ємного зображення для воксельних 3D- об'ємних 
систем відображення інформації, що при рішенні двох основних задач - ефективної 
генерації воксельних представлень об'єктів просторово-дискретного світу і 
виконання дискретного трасування променів - дозволяє виконувати ефективні 
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практичні реалізації систем об'ємної 3D- візуалізації; 
- розроблено узагальнений метод цифрової апроксимації графічних 

просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв, що дозволяє розробляти 
високопродуктивні алгоритми генерації основних 3D- графічних примітивів для 
систем об'ємної просторової 3D- візуалізації; 

- розроблені високопродуктивні методи і алгоритми генерації воксельного 
представлення графічних просторових 3D- примітивів для систем об'ємної 3D- 
візуалізації - просторового сферичного трикутника, відсікання просторового 
параболоїда, плоского просторового трикутника, довільної просторової кривої, 
відрізка прямої, що дозволяють суттєво зменшити час (збільшити продуктивність) 
генерації; 

- розроблена архітектура паралельної комп'ютерної системи 3D- об'ємної 
просторової візуалізації на основі розроблених алгоритмів генерації воксельних 
представлень графічних 3D- примітивів об'ємного контексту та відображення 
процесу їхньої генерації на технологію GPGPU-CUDA, що забезпечує прискорення 
процесу синтезу графічних 3D- примітивів; 

- розроблена узагальнена архітектура паралельної обчислювальної системи 
реалістичної 3D- стерео візуалізації тривимірних сцен на основі запропонованої 
процедури 3D- стерео синтезу і модифікації прискорювальної техніки трасування 
променів, виконане її відображення на архітектуру GPGPU-CUDA, що дозволяє 
істотно зменшити час синтезу і візуалізації; 

- розроблена узагальнена архітектура паралельної обчислювальної системи 
генерації 3D- псевдо стереозображень і відео на основі розробленого 
алгоритмічного забезпечення та його відображення на архітектуру GPGPU-CUDA, 
що забезпечує підвищення ефективності роботи системи при процедурі 3D- псевдо - 
стерео генерації. 

Одержали подальший розвиток: 
- загальна теорія синтезу зображень у системах машинної графіки в плані 

особливостей організації рендерингу та реалізації основних етапів синтезу 
зображень у системах просторової 3D- візуалізації, що дозволяє розробити 
структурно - алгоритмічну базу для реалізації архітектур систем просторового 3D- 
синтезу і візуалізації; 

- методика узагальненого визначення часової складності трасування променів 
на основі розгляду та узагальнень особливостей процесів, методів і технік 
трасування променів, що дає можливість оцінки і вибору придатних технік 
рейтрейсингу в умовах невизначеності та обмеженості часових і технічних вимог до 
ресурсів системи синтезу і візуалізації; 

- теоретичні основи і підходи до генерації воксельних представлень 3D- 
об'ємних об'єктів, що дозволяє розробляти високопродуктивні методи цифрової 
апроксимації графічних просторових 3D- примітивів для систем 3D- об'ємної 
візуалізації; 

- методика підвищення візуальної реалістичності синтезу 3D- зображень у 
графічних системах відображення об'ємної інформації за рахунок запропонованого 
якісно-адекватного подання значень (характеристик) воксельних представлень 
об'єктів 3D- дискретної сцени, що дає можливість досить просто враховувати 
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візуальні характеристики моделей для підвищення реалістичності та швидкості 
генерації синтезованого зображення. 

Удосконалені: 
- прискорювальна техніка рейтрейсингу пошуку перетинань променів з 

об'єктами сцени за рахунок модифікації техніки BVH-AABB у плані усунення 
логічних розгалужень, що підвищує швидкість визначення перетинань при 
багатопоточних паралельних обчисленнях; 

- метод одержання 3D- псевдо стерео зображень на основі застосування 
сучасних підходів до процесу і часткового спрощення алгоритмів реалізації етапів з 
метою прискорення генерації, що, при використанні засобів паралельної апаратної 
підтримки, забезпечує організацію реалістичної 3D- псевдо стерео візуалізації в 
реальному часі; 

- способи подання і візуалізації графічної інформації в спеціалізованих 
системах аналізу і моделювання наукових даних на основі запропонованих нових 
форм візуального псевдо-просторового подання інформації, чим удалося підвищити 
ефективність, інформативність, зручність і якість візуалізації і ідентифікації даних у 
спеціалізованих інформаційних системах, а також реалізації засобів їх паралельної 
апаратної підтримки, що дозволяє проводити синтез і візуалізацію таких зображень 
у реальному часі. 

Достовірність наукових положень, висновків і рекомендацій дисертаційної 
роботи підтверджується: коректністю постановки завдань досліджень і теоретичних 
положень, на яких ґрунтується їхнє рішення з врахуванням загальноприйнятих або 
обґрунтованих припущень, результатами комп'ютерних експериментів, перевіркою 
адекватності моделей, що відповідають задачам досліджень, результатами 
комп'ютерного моделювання та впровадження запропонованих засобів і технологій 
у науково-дослідний, виробничий і навчальний процеси. 

Практичне значення одержаних результатів роботи.  Практичне значення 
одержаних результатів роботи полягає в тому, що на основі одержаних і викладених 
у дисертації теоретичних наукових положень, висновків, пропозицій і рекомендацій 
розроблено працездатні високопродуктивні практичні програмно-апаратні засоби 
для синтезу зображень у спеціалізованих системах 3D- просторової візуалізації 
різних прикладних галузей, що дозволяють підвищити ефективність використання 
спеціалізованих паралельних обчислювальних систем 3D- просторової візуалізації за 
рахунок підвищення швидкості синтезу і реалістичності зображень в них. 

Результати дисертаційної роботи впроваджено в науково - дослідних 
організаціях, у технологічних процесах промислових підприємств, використаються 
для практичної реалізації цілей Європейського проекту співробітництва між 
Університетами і підприємствами України в галузі ігрової індустрії, а також для 
підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України. Впровадження 
підтверджуються відповідними актами і використовуються на наступних 
підприємствах і в організаціях: 

- акціонерному товаристві "Спеціальне конструкторське бюро радіотехнічних 
приладів" (державний акціонерний холдинг концерн ГАХК «Топаз») при практичній 
реалізації програмної спеціалізованої підсистеми аналізу, візуалізації й ідентифікації 
сигналів на основі їхніх частотно-часових характеристик у складі інформаційної 
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системи виявлення і моніторингу радіоелектронної обстановки комплексів 
“Кольчуга”; 

- на підприємстві «ЗАТ Донецька інжинірингова група» при розробці 
технічних вимог і архітектури промислового симулятора-тренажера для підприємств 
гірничодобувної промисловості; 

- у ТОВ «АМ Інтегратор груп» при розробці дослідницьких зразків підсистем 
відображення графічної інформації для використання в системах візуалізації «Digital 
Signage», які розробляються та виробляються компанією; 

- у Європейському проекті співробітництва між Університетами і 
підприємствами України в галузі ігрової індустрії “GameHub” при розробці 
технологій візуального віртуального моделювання для технічних, освітніх і ігрових 
систем; 

- у навчальних процесах кафедри прикладної математики і інформатики, 
комп'ютерної інженерії Донецького національного технічного університету при 
викладенні курсів «Спеціалізовані комп'ютери», «Методи інтеграції апаратно-
програмних систем», «Системи віртуальної реальності», «Комп'ютерна графіка», 
«Сучасні інформаційні технології та комп'ютерний ринок». 

Особистий внесок здобувача. Усі основні положення і результати 
дисертаційної роботи, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. У 
роботах, які опубліковані в співавторстві, здобувачеві належать: [1] – основні 
положення організації спеціалізованої підсистеми візуалізації і аналізу сигналів та 
псевдо-просторових форм візуального подання характеристик сигналів; [2] - 
теоретичні положення організації реалістичної візуалізації з використанням 
технологій об'ємного відображення; методи і алгоритмічні підходи до воксельної 
генерації деяких просторових графічних примітивів в об'ємних 3D- пристроях 
відображення; методи, алгоритми і архітектури обчислювальних систем для 
організації реалістичної стерео- візуалізації тривимірних сцен методом трасування 
променів; [3, 4, 12, 32 - 35] - модифікований растровий алгоритм для генерації 
зображень поверхонь, що встеляють, і архітектура паралельної обчислювальної 
системи на його основі; [5, 8, 12, 24, 32, 33, 35] - алгоритм обчислення горизонтів 
для генерації зображень земної поверхні і архітектура паралельної обчислювальної 
системи на його основі; [6, 7, 9, 10, 12, 25, 36 - 40, 44, 47, 52] – основні положення і 
розроблені модифіковані алгоритми реконструкції 3D- геометричних структур 
об'єктів з фотографічних знімків для просторового 3D- моделювання сцен та основні 
підходи до відображення запропонованих алгоритмічних засобів на архітектуру 
паралельної обчислювальної системи; [41, 54] – алгоритм сегментації і обробки 
зображень та спосіб його відображення на архітектури паралельних 
обчислювальних систем; [11 - 14, 31, 42, 43] - основні положення організації 
структури спеціалізованої підсистеми аналізу, візуалізації і ідентифікації сигналів на 
основі їхніх частотно-часових характеристик у складі інформаційної системи 
виявлення і моніторингу радіоелектронної обстановки; алгоритмічна і практична 
організація псевдо-просторових форм візуального подання характеристик сигналів 
для підсистеми візуалізації; [15, 27, 31, 49, 51, 53] - відображення алгоритму ROAM 
синтезу зображень рельєфів і ландшафтів на кластерну і CUDA- архітектури 
паралельних обчислювальних систем, дослідження його ефективності; [20 - 22, 26, 
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28 - 31, 45, 46, 48, 50, 53, 57 – 59] - деякі положення організації реалістичної 
просторової візуалізації з використанням технологій об'ємного відображення; 
методи, алгоритми і архітектури обчислювальних систем для організації 
реалістичної 3D- стерео- візуалізації тривимірних сцен методом трасування 
променів; практична реалізація розроблених алгоритмічних і структурних засобів 
об'ємного відображення на архітектурі GPGPU; [17, 19, 31, 61, 62] - узагальнена 
структура системи 3D- моделювання і візуалізації інтерактивного симулятора 
«Віртуальна шахта», методи оптимізації процесів 3D- моделювання віртуальних 
сцен для підвищення продуктивності і якості візуалізації, наукове керівництво й 
аналіз результатів; [18, 29, 31] - модифікований алгоритм пошуку перетинань із 
використанням дворівневої ієрархії обмежуючих обсягів і AABB; [20, 60] - алгоритм 
воксельної апроксимації довільної просторової кривої, [21, 59] – загальна методика 
організації псевдо 3D- стерео- візуалізації і її відображення на архітектуру GPGPU, 
наукове керівництво й аналіз результатів. 

Апробація результатів роботи.   Основні  положення  і  результати роботи 
доповідалися, обговорювалися і одержали позитивну оцінку на 35-и наступних 
міжнародних наукових конференціях і семінарах: міжнародній науково-практичній 
конференції «Моделювання і комп'ютерна графіка» (2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 
2015, Донецьк, Україна), міжнародній науково-практичній конференції «Людина і 
космос» (1999, 2005, Дніпропетровськ, Україна), міжнародній науково-практичній 
конференції під егідою Російського космічного агентства «Комп'ютерні технології: 
геометричне моделювання і віртуальна реальність» (1999, Таганрог, Росія), 
міжнародній науковій конференції «Комп'ютерні  і інформаційні технології в науці, 
інженерії і керуванні» (2010, 2012, 2013, Таганрог, Росія), симпозіумах 
Simulationstechnik ASIM (2000, 2003, Hamburg, Germany); Simulation und 
Visualisierung (2001, Magdeburg, Germany), науково-практичній конференції 
«Донбас-2020: наука і техніка – виробництву» (2004, 2006, Донецьк, Україна), 
науково-практичному семінарі «Практика і перспективи розвитку партнерства в 
сфері вищої школи» (2005, Донецьк, Україна), міжнародній науково-технічній 
конференції студентів, аспірантів і молодих учених «Інформатика та комп’ютерні 
технології» (2008, 2009, 2010, 2011, 2012, Донецьк, Україна), міжнародній 
конференції «Conference international scientifique et méthodique «Les problèmes 
contemporains du technoshère et de la formation des cadres d’ingénieurs» (2009, 2010, 
2011, Tunisie), всеукраїнській  науково-технічній конференції студентів, аспірантів 
і молодих учених «Інформаційні управляючі системи та комп’ютерний моніторинг 
(ІУС та КМ)» (2010, 2011, 2012, 2013, 2014, Донецьк, Україна), науково-практичній 
конференції «Комп’ютерна графіка та розпізнавання зображень» (2012, Вінниця, 
Україна), науково-практичній конференції «Дні науки в ДонНТУ» (2015, 
Красноармійськ, Україна), Всеукраїнському науково-практичному форумі «ТАК» 
(2015, Красноармійськ, Україна), науковому семінарі спец. ради по захисту 
дисертацій Д 05.052.01 ВНТУ (2016, Вінниця, Україна). 

Публікації. По темі дисертації після захисту кандидатської дисертації 
опубліковано 62 наукові роботи, з яких дві монографії [1 - 2], 29 наукових статей у 
журналах і збірниках [3 - 31], що включено до міжнародних наукометричних баз 
(Index Copernicus, Ulrich’s Periodicals Directory, Get Cited, Google Scholar, SCI-Rate, 
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Cite Factor, Scientific Indexing Services, Directory of Open Access Journals, EBSCO 
ResearchDataBases, IET Inspec, ScriBD, РИНЦ, ВИНИТИ, Научная библиотека 
eLIBRARY.RU), 31 публікація за матеріалами симпозіумів і конференцій [32 - 62]. У 
виданнях, що входять у Перелік наукових фахових видань ДАК МОН України, 
опублікована 21 наукова стаття [3 - 23]; 5 статей та доповідей опубліковано в 
зарубіжних наукових виданнях англійською мовою.  Наукові публікації повною 
мірою висвітлюють усі положення, які виносяться на захист. 

Структура і об'єм дисертаційної роботи.  Дисертаційна робота складається із 
вступу, п'яти розділів, основних висновків, переліку використаної літератури і 
додатку. Загальний обсяг роботи складає  398 сторінок, з них: основний текст –
 315 сторінок, 189 рисунків (з них - 36 на 30 окремих аркушах), 29 таблиць, перелік 
використаної літератури з  315 найменувань на  41 сторінках і додаток 
на 12 сторінках.  

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
 

 
У вступі викладена загальна характеристика роботи, проаналізовано 

сучасний стан проблеми дисертаційного дослідження, обґрунтована актуальність 
теми, сформульована мета та задачі досліджень, викладені основні теоретичні і 
практичні результати, що отримані в роботі, наведені відомості про апробацію 
роботи, відзначено особистий внесок  здобувача в публікаціях зі співавторами. 

У першому розділі на основі аналізу та огляду літературних джерел розкрито 
стан проблеми, пов'язаної з необхідністю підвищення ефективності методів і 
апаратно-програмних засобів реалістичної просторової візуалізації.  

У даний час склалася така укрупнена класифікація систем синтезу і візуалізації 
зображень, що реалізуються системами комп'ютерної графіки і відображення 
інформації - СКГ/СВІ (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Укрупнена класифікація СКГ/СВІ 

При цьому «класична» 
комп'ютерна тривимірна графіка і 
системи візуалізації 
навколишнього оточення (СВО) 
мають справу з віртуальним 
тривимірним простором сцени, що 
відображується, зображення якої 
розраховується залежно від 
положення спостерігача і 
характеристик освітлення сцени та 
відображається на плоскій, двомір- 

ній поверхні екрана пристрою відображення. У цьому випадку ефекти 
«тривимірності» зображення людина сприймає за рахунок розрахованих і 
згенерованих ефектів перспективи, перекриття об'єктів, затемнень і затінень. Синтез 
зображення, по суті, складається в розрахунку монокулярної проекції сцени на 
площину екрана, а саме синтезоване зображення, як і спосіб його відображення 
(візуалізації), є плоским, двовимірним. На відміну від цього, тривимірна просторова 

Тривимірна 
комп'ютерна  графіка 

Монокулярна 3D- 
комп'ютерна  графіка 
("класична" СКГ/СВІ) 

Просторова (об'ємна)  3D- 
комп'ютерна  графіка 

(3D- СВІ) 
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візуалізація (рис. 2) припускає таке комп'ютерне перетворення моделі сцени 
(просторовий 3D- синтез, рендеринг), що дозволить створити повністю тривимірний  
візуальний об'ємний образ (3D- 
зображення) у специфічному 
пристрої просторового 
відображення (пристрої 3D- 
візуалізації, 3D- моніторі). 3D- 
зображення (просторовий 
візуальний образ) потім деяким 
способом відображається в 
екранному просторі 3D- дисплея, і 
людина сприймає його (можливо, з 
використанням додаткових засобів 
сполучення) в об'ємному виді. При 
рішенні задачі тривимірної просто- 

 
Рис. 2. Тривимірна просторова візуалізація 

рової візуалізації й організації виконання процедур просторового 3D- синтезу 
принциповими є способи завдання інформації про об'єкти візуалізації (сцени), а 
також спосіб просторової об'ємної візуалізації пристрою відображення (3D- 
дисплею), на якому буде виконуватися 3D-візуалізація. Виконаний аналіз методів і 
засобів 3D- просторової візуалізації дозволив визначити їх основні класи, тенденції 
розвитку, і сформулювати основні вимоги до систем візуалізації на їх основі. 
Підвищення реалістичності просторового 3D- синтезу графічних сцен у системах 
тривимірної комп’ютерної графіки, віртуального моделювання та симуляторах 
різного роду вимагає принципово нової організації процесу синтезу, відмінної від 
стандартного графічного 3D конвеєру, із застосуванням складних і витратних 
методів реалістичного синтезу і візуалізації (трасування променів та ін.), і їх 
модифікації для просторового об'ємного синтезу. 

Запропоновано класифікацію 
основних способів 3D- синтезу і 
просторової візуалізації (рис. 3) і 
визначені три основних 
практичних класи таких систем: 

 - системи 3D- об'ємної 
просторової візуалізації; 

- системи 3D- стереоскопічної 
візуалізації; 

- системи псевдо 3D- (стерео) 
візуалізації. 

 
Рис. 3. Способи просторового 3D-синтезу 

Запропоновано формальний підхід до вирішення задачі просторового 3D- 
синтезу та візуалізації на основі виконаної класифікації. Визначено основні способи 
організації сучасних систем 3D візуалізації - системи стереоскопічної 3D- 
візуалізації (3D- stereoscopic visualization) і системи просторової об'ємної 3D- 
візуалізації (3D- volumetric visualization). 

Показано, що на цей час переважна більшість 3D СВІ й 3D- дисплеїв 

Просторовий 3D- синтез 
і візуализація 

"Реальне" 3D 
(з використанням 

моделі сцени) 

Створення 3D- 
візуального образа 

моделі сцени у 
пространстві 3D- 

пам'яти 3D- дисплею 

Створення комплексів 
проекційних 3D- 

зображень моделі сцени 
у екранному просторі  

3D- дисплею 

"Псевдо" 3D 
(без використання 

моделі сцени) 

Відтворення 3D- 
зображень  у 

екранному просторі 3D- 
дисплею на основі  

готових 2D- зображень   
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використовують спосіб стереоскопічної 3D- візуалізації, що дає «прийнятний  
компроміс» між якістю, швидкістю та ціною 3D- візуалізації. Однак підвищення 
швидкості і реалістичності синтезу в таких системах, як і раніше, є актуальною і 
перспективною задачею. Системи об'ємної просторової 3D- візуалізації і дисплеї не 
дозволяють на сьогодні одержувати повноцінні і високореалістичні 3D-зображення, 
мають високу вартість і обмежене коло користувачів. Для них не вирішено питання 
стандартизації подання 3D- інформації, не визначено типові 3D- графічні примітиви 
та алгоритми їх генерації, що робить актуальною розробку методів просторової 3D- 
апроксимації об'єктів 3D- сцен. 

Виконано аналіз функціонально-архітектурної побудови систем візуалізації 
навколишнього оточення сучасних промислових тренажерів і симуляторів, що 
забезпечують якісний тренінг і підготовку фахівців у потенційно небезпечних 
областях діяльності людини, який показав, що високоякісні промислові системи 
цього класу сьогодні будуються із застосуванням, в основному, проекційних і 
колімаційних екранів. Істотні недоліки існуючих систем генерації зображень і 
проекційних пристроїв відображення - паралаксні помилки і монокулярний принцип 
3D- синтезу зображень, не дають можливості проводити геометрично коректну і 
високореалістичну візуальну симуляцію. Характерною є висока вартість таких 
екранів і систем візуалізації на їх основі. У зв’язку з цим, для підвищення ступеня 
реалізму зображень, що синтезуються і візуалізуються, перспективним напрямом є 
об'ємний 3D- синтез і візуалізація.  

Відзначено, що організація комп'ютерного синтезу динамічних сцен у 
системах 3D- просторової візуалізації будь-якого класу висуває ще більш жорсткі 
вимоги до продуктивності графічних систем і посилює протиріччя, яке полягає  у 
невідповідності існуючого рівня  реалістичності і продуктивності формування таких 
зображень вимогам реального часу. 

Таким чином, підвищення продуктивності і реалістичності формування 
тривимірних об'ємних зображень є важливою та актуальною проблемою, тому що 
існуючі на сьогоднішній день рішення не є у своїй більшості повноцінними, 
стандартизованими та такими, що забезпечують геометрично коректну і реалістичну 
візуалізацію у реальному часі, мають високу вартість. Вирішення цієї проблеми 
активізує нові напрямки прикладних досліджень, пов'язані зі  створенням 
ефективних високопродуктивних методів і паралельних архітектур обчислювальних 
комплексів для реалізації систем реалістичної просторової візуалізації з 
використанням технологій об'ємного відображення. На основі проведеного аналізу 
сформульовані мета і задачі досліджень. 

У другому розділі подальшого розвитку отримали теоретичні основи 
високопродуктивного рендерингу реалістичних тривимірних зображень у системах 
комп'ютерної графіки та підвищення продуктивності засобів об'ємної просторової 
візуалізації. 

Для вирішення задачі ефективного синтезу зображень у системах об'ємної 
просторової візуалізації запропоновано узагальнену концепцію подання дискретної 
об'ємної тривимірної сцени (світу, world) і синтезу 3D- об'ємних зображень (рис. 4). 
Дискретний воксельний об’єктний простір (світ, сцена) Wd розглядається як об'ємне 
дискретно-просторове подання  геометрії  (Gd)  і  енергетичних  характеристик  (Ed)  
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тривимірного простору «реального» світу Wr  (𝑾𝒓
𝑮𝒅,𝑬𝒅
����𝑾𝒅),  і задається об'ємними 

воксельними моделями (апроксимаціями) об'єктів і навколишнього 3D- простору 
сцени.  Задані: 

- воксельне подання простору сцени S  як масив 𝕊  вокселів 𝓢𝒍,𝒎,𝒏, де l,m,n – 
індекси вокселя в  𝕊 , що відповідають координатам XYZ  у світовій системі 
координат (ССК); значення вокселя 𝓢𝒍,𝒎,𝒏 задає деяку характеристику «повітря» 
простору сцени у об’ємі даного вокселя (наприклад, коефіцієнт поглинання, і т.п.); 

- воксельні подання об'єктів Оi  як множина (масив) 𝕆𝒊 вокселів 𝓞𝒍,𝒎,𝒏, таких, 
що 𝓞𝒍,𝒎,𝒏 ∈ Оi, де l,m,n – індекси вокселя в 𝕆𝒊  , що відповідні координатам ХоiYoiZoi  

у системі координат об'єкта (СКО); значення вокселя 𝓞𝒍,𝒎,𝒏 суть деяка 
характеристика об'єкта в цьому «елементарному» об’ємі (колір, прозорість та ін.); 

- джерела світла Lj - задані в ССК своїм місцем розташування (ХLj,YLj,ZLj) і 
енергетичними характеристиками (колір, інтенсивність та ін.) для точкових джерел і 
додатково геометричним описом поверхні (аналогічно Оi) для неточкових джерел; 

- спостерігач – E зі своєю системою координат спостерігача (СКС) OХEYEZE,  
напрямком погляду (візування) – VE  і сектором просторового огляду SE ; 

- об'ємний дисплей VDE , що відображає геометричну частину об'ємного 
простору VSE (видимий об’єм, видовий простір) світу S, VSE ∈ S,  що є видимий 
спостерігачеві E. Видимий об’єм VSE задається як масив 𝕍  вокселів 𝓥𝒍,𝒎,𝒏, що 
повністю покривають (заповняють) VSE . 
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Рис. 4. Концепція подання дискретного тривимірного об'ємного світу і синтезу зображень 
в 3D- об'ємній СВІ 
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Задачею об'ємної візуалізації є створення об'ємного просторово-
дискретизованого образу сцени – об'ємного зображення ℙ, що є видимим 
спостерігачеві з його позиції в напрямку візування у просторі об'ємного дисплея. 
Тобто, для кожного моменту часу знайти таку множину вокселів  𝕻𝒍,𝒎,𝒏 (рис. 5), що: 

𝕻𝒍,𝒎,𝒏 ∈ ℙ , ℙ =   𝕍 ∩  𝕊 ∩𝑖=1𝑁  𝕆𝒊       (1) 
 

P

P

P

P P

P P P

P P P P

P P P P

P P P P

P P P P

P P P P

P P P P

P P P P

S

V
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VEE

SE

 
Рис. 5. Об'ємне зображення 

При цьому кожний воксель об'ємного 
зображення 𝕻𝒍,𝒎,𝒏 повинен отримати 
значення (характеристику) 𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏, з 
урахуванням характеристик вокселів 
об'єктів 𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏 , що потрапили у 
видовий об'єм VSE об'ємного дисплея 
VDE, джерел світла 𝑪𝐋𝒋  і характеристик 
вокселів простору сцени  𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏: 

 

𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 =   𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏  ⋃   𝑪𝐋𝒋  ⋃𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏    (2) 

Тут необхідно відзначити головну особливість такого підходу до об'ємної 
просторової візуалізації - фактично, при наявності готових просторово-
дискретизованих (воксельних) моделей об'єктів світу створення зображення можна 
звести до визначення видимих спостерігачеві вокселів моделей об'єктів сцени, що 
потрапили у видовий просторовий об'єм 3D-дисплею, з подальшим урахуванням у їх 
характеристиках параметрів освітлення та інших візуальних властивостей 
внутрішнього навколишнього простору дискретного воксельного світу.  

У рамках запропонованої концепції розроблено узагальнений метод синтезу 
об'ємного зображення дискретного воксельного світу для 3D- СВІ. Запропоноване 
об'єднання просторово-дискретного подання сцени та просторово- дискретизованого 
трасування променів дозволяє потенційно досить просто алгоритмічно виконати 
синтез об'ємного зображення: 

1. Виконати побудову вокселізованої моделі світу - воксельних представлень 
(моделей) навколишнього простору і об'єктів, їх просторового розміщення в сцені.  

Даний етап - сценарний процесинг - для статичної задачі синтезу об'ємного 
зображення (геометрія об'єктів і світу не змінюється) виконується один раз і може 
бути винесений за рамки основного процесу (препроцесинг). 

2. Виконати процедуру трасування променів візування із заданим кроком 
просторової дискретизації по видимому спостерігачеві об’єму об’єктного простору 
до першого перетинання з вокселем деякого об'єкту, що і буде безпосередньо 
видимий спостерігачеві в даній позиції.  

3. Визначити для цього вокселя характеристики освітлення (трасувати від 
нього світлові (тіньові) промені до джерел світла і модифікувати вихідні енергетичні 
характеристики матеріалу вокселя (колір і ін.) з урахуванням характеристик джерел 
світла та навколишнього середовища (спец. ефекти та ін.)). 

4. Для знайденого воксельного елемента об'єкту можна також обчислювати й 
більш складні характеристики освітлення - фотореалістичні ефекти переломлень і 
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відбиття, використовуючи аналогічні техніки методів трасування променів, що 
застосовуються в традиційній тривимірній графіці. 

Розроблено швидкий інкрементний алгоритм траверсу просторово- 
дискретного променя. На основі розроблених концепції подання дискретного 
тривимірного об'ємного світу, узагальненого методу рішення статичної задачі 3D- 
синтезу та візуалізації і алгоритму траверсу просторово- дискретного променя 
запропонована узагальнена архітектура синтезу об'ємного зображення у воксельній 
3D- об'ємної СВІ (рис. 6).   

Трасування
дискретних 

променів

Об’ємна 
дискретна 

геометрія світу

Енергетичні
власт. об’єктів

(колір, матеріали)

Джерела світла

Перетинання

Освітлення

Промені  видового 
простору

Промені

Тіньові, переломлен., 
відбит. промені

Спостерігач
(модель 
об’ємної 

візуалізації)

Вокселі видового 
простору 

3D об’ємна 
дискретна сцена

Воксельні 
моделі 
об’єктів

Геометричні 
перетворювання

Об’ємне
зображення

 
 

Рис. 6. Архітектура синтезу 3D- об'ємного зображення 
дискретної воксельної сцени 

Сформульовано дві основні 
задачі для ефективної 
реалізації запропонованих 
засобів синтезу 3D- 
об'ємного зображення 
дискретного воксельного 
світу -  ефективна генерація 
воксельних представлень 
об'єктів просторово-
дискретного світу та 
ефективне виконання 
процедури дискретного 
трасування променів. 

Запропоновано якісно-адекватне подання значень (характеристик - параметрів) 
вокселів об'єктів світу 𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏 , що дозволяє робити розрахунок освітленості вокселів 
𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 об'ємного зображення 𝕻𝒍,𝒎,𝒏 з урахуванням характеристик джерел світла 𝑪𝐋𝒋  і 
характеристик вокселів простору сцени 𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏 (𝑪𝕻𝒍,𝒎,𝒏 =   𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏  ⋃   𝑪𝐋𝒋  ⋃𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏 ), 
що включає такі ознаки і значення (рис. 7): 

F R N M
Mr Mrf

CO

...Other
Mc

 
Рис. 7. Подання характеристик 
𝑪𝓞𝒍,𝒎,𝒏вокселів об’єктів  𝓞𝒍,𝒎,𝒏 

- ознака F (face) вокселю (воксель зовнішньої 
утворюючої поверхні об'єкта (F=1) / воксель 
внутрішнього об’єму  (F=0)); 

- частка R (rate) одиничного об’єму в цьому 
вокселі (R=1, якщо F=0 і R = частка об'ємної 
площини поверхні об'єкта в цьому вокселі, якщо 
F=1); 

- нормаль N (normal) до поверхні об'єкту; 
- енергетичні характеристики матеріалу М (material) вокселя - колір матеріалу 

Mc (наприклад, в RGB), характеристики відбиття Mr і переломлення Mrf матеріалу 
або їхнє спрощення; 

- інші (Other) необхідні характеристики. 
За аналогією і з використанням спрощень можна підійти і до завдання значень 

вокселів внутрішнього простору сцени 𝑪𝓢𝒍,𝒎,𝒏 і джерел світла   𝑪𝐋𝒋.  
Характеристики вокселів 𝑪 визначаються (заповнюються) на етапі генерації 

моделей сцени. Облік характеристик вокселів 𝑪 світу при синтезі об'ємних 
зображень методами 3D- воксельного трасування променів виконується відповідно 
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до основних етапів запропонованого методу рішення статичної задачі синтезу 
об'ємного зображення вокселізованого світу. При цьому використовуються 
аналогічні традиційній тривимірній комп'ютерній графіці техніки визначення 
освітленості залежно від використаної реалізації методу рейтрейсингу. Для 
прискорення синтезу динамічних зображень (динаміка об'єктів, спостерігача, 
освітлення), можна використовувати відомі в комп'ютерній графіці підходи - 
розпаралелювання, тимчасову і просторову декомпозицію процесу обробки. 

У рамках розглянутої задачі просторового 3D- синтезу та візуалізації метод 
трасування променів відіграє ключову роль - як для воксельних систем 3D- об'ємної 
просторової візуалізації, так і для систем 3D стерео- синтезу і візуалізації зображень. 
У зв'язку із цим, підвищення продуктивності алгоритмічних і архітектурних засобів 
реалізації рейтрейсингу є актуальною і перспективною задачею.  

Основні тимчасові витрати і складності, що пов'язані з візуальними 
артефактами методів трасування променів, напряму залежать від реалізації двох 
основних етапів процесу синтезу - пошуком перетинань променів з об'єктами сцени 
та обчисленням глобальної освітленості. Пошук перетинань променів з 
геометричними об'єктами виконується найбільш часто та завжди є вузьким 
місцем рейтрейсингу (до 75% часу формування зображення). Для прискорення 
рішення цієї процедури використовують прискорювальні структури. 

Запропоновано класифікацію прискорювальних технік трасування променів 
(рис. 8), наведено аналіз особливостей і характеристики основних прискорювальний 
технік. 

 
Рис. 8. Класифікація прискорювальних технік 

рейтрейсингу 

Для підвищення 
ефективності виконання 
рейтрейсингу запропоновано 
у якості прискорювальної 
техніки використовувати 
структуру BVH з AABB 
через простоту та швидкість 
її реалізації.  

Розроблено модифікацію 
техніки BVH-AABB для 
прискорення реалізації 
процедури при багато-
поточних обчисленнях. 

Розглянуті методи та техніки трасування променів дозволили виконати 
узагальнення процесу та запропонувати визначення теоретичної узагальненої 
часової складності рейтрейсингу: 

 

𝑇𝑅𝑇 =  𝑇𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑝𝑝 + 𝑟𝑒𝑠𝑥 × 𝑟𝑒𝑠𝑦  ×  �𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑝𝑟  × 𝑇𝑝𝑟 + 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑐  × 𝑇𝑠𝑐�+ 𝑇𝑖𝑚   (3) 
 

де: 
𝑇𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑝𝑝  - час створення і підготовки (препроцесинг) моделі сцени; 
𝑟𝑒𝑠𝑥, 𝑟𝑒𝑠𝑦 - роздільна здатність екрану; 
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𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑝𝑟  - кількість генерацій (семплів) первинних променів; 
𝑇𝑝𝑟  - час трасування первинного променя; 
𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒𝑠𝑐  - кількість генерацій (семплів) вторинних променів; 
𝑇𝑠𝑐  - час трасування вторинного променя; 
𝑇𝑖𝑚 - час формування зображення в буфері кадру. 
Кількість семплів променів визначається конкретним алгоритмом трасування 

променів (наприклад, для алгоритму Уіттеда становить 1, для трасування шляхів 
Монте-Карло і середньостатистичної сцени для досягнення прийнятної якості 
використовують мінімум 150 первинних і 1500 вторинних променів).  

Час формування і препроцесингу сцени залежить від конкретного алгоритму 
та застосування конкретної прискорювальної структури. При застосуванні BVH-tree: 

 

𝑇𝑠𝑐𝑒𝑛𝑒𝑝𝑝 = 𝑁𝑜 ×  log2 𝑁𝑜  ×  𝜏𝑑                                                    (4) 
 

де: 
𝑁𝑜  - кількість об'єктів у сцені; 
𝜏𝑑   - час однієї ітерації підрозбиття простору; 
 

Час трасування первинного променя можна визначити так:  
 

𝑇𝑝𝑟 = 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟 +  𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐                                                          (5) 
 

де: 
𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟  - час знаходження перетинання первинного променя з об'єктами  сцени; 
𝑇𝑙𝑡𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐   - час обчислення локального освітлення (світловий/тіньовий промінь) 
𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟  і    𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐  визначимо в такий спосіб: 

 

𝑇𝑖𝑛𝑡𝑝𝑟 =  ⌈𝑁𝑜 ×  𝜏𝑖𝑛𝑡   (без використання прискорювальних структур); ⌉              
⌊log2 𝑁𝑜  ×  𝜏𝑖𝑛𝑡                               (з використанням 𝐵𝑉𝐻 − 𝑡𝑟𝑒𝑒)⌋      (6) 

 

де 𝜏𝑖𝑛𝑡  - час обчислення перетинання променя з одним об'єктом . 
 

𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐 = 𝑁𝑙 × 𝜏𝑙𝑡_𝑠ℎ                                                          (7) 
 

де: 
𝑁𝑙 - кількість джерел світла в  сцені; 
𝜏𝑙𝑡_𝑠ℎ  - час обчислення локального освітлення (світловий або тіньовий промінь) 
 

Час 𝑇𝑠𝑐, необхідний для трасування вторинних променів: 
 

𝑇𝑠𝑐 = 𝑇𝑖𝑛𝑡𝑠𝑐 + 𝑇𝑙𝑡_𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐 + 𝑙 × ( 𝑇𝑟𝑒𝑓 + 𝑇𝑠𝑐)                                        (8) 
 

де: 
𝑇𝑖𝑛𝑡𝑠𝑐  - час знаходження перетинання вторинного променя з об'єктами  сцени; 
𝑇𝑙𝑡𝑠ℎ𝑙𝑜𝑐- час обчислення локального освітлення вторинного променя, аналог. (7); 
𝑙     -       глибина трасування шляхів; 
𝑇𝑟𝑒𝑓 – час трасування вторинних променів переломлення (аналогічно  𝑇𝑠𝑐). 
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Як видно, в обчисленнях вторинних променів присутня рекурсія. Наведені 
оцінки часової складності алгоритмів трасування променів показують істотні часові 
витрати на їхню реалізацію навіть із використанням модифікованих і оптимізованих 
методів трасування, що унеможливлює рішення задачі синтезу в реальному часі без 
застосування засобів високопродуктивної апаратної підтримки і підтверджує 
актуальність досліджень щодо ефективної організації обчислювального процесу у 
системах просторового синтезу високо реалістичних тривимірних зображень. 

Сформульовані задачі генерації 3D- графічних примітивів для пристроїв 
об'ємного відображення і розроблено методи генерації зображень для об'ємних 3D- 
дисплеїв на їх основі. Запропоновано базовий метод генерації графічних 
просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв (рис. 9). Виконано оцінку 
похибок і часових витрат методів воксельної апроксимації 3D- примітивів.  

 
Вхідні дані: ),,( zyxΡ , ),,( zyxΦ  
Вихідні дані: масив вокселів  )(kV  
Begin 

Завдання матриці збільшень M ; 
wave =  1; 
End_wave = 1 ; ознака продовження «хвиль» 
Визначення Nw  початкових wavekV )( ; 
While End_wave = 1 
 End_wave = 0 ; ознака завершення хвиль 
 //Наступна хвиля 
 Loop перебір по  i, j, k всіх вокселів з Ω  
  If Wvi, j, k = wave  then 
  End_wave = 1; 

If Pri, j, k = 0  then 
  Do q = 1,2,3,…,26 
  qkV )( := )(kV  + ><qM ; 
  Визначення qk )(

Λ ; 
  If ),,()( zyxqk Φ∈Λ  then 

Обчислення qkD )( ; 

  If qkD )(
<0.866  then 

 Pri, j, k = 1 ; 

 Di, j, k = qkD )( ; 
 Wvi, j, k = wave  +1; 

Else 
 Pri, j, k = -2 ; 

End_If 
Else 

Pri, j, k = -1 ; 
 End_If 

End_Do 
End_If 

End_If 
End_Loop 
End_While 
Loop перебір по i, j, k усіх вокселей з Ω  

If Pri, j, k = 1  then 
Nneb = 0; 
Do q = 1,2,3,…,26 
If Prq  =1 then Nneb = Nneb +  1; 
While Nneb> 8 then 

Відкинути воксель  з максимальним Dq; 
 Prq  = -2 ; 
Nneb = Nneb - 1; 

End_While 
End_Do 
End_If 

 End_Loop 
//Сформовано множину вокселів  

)(kV  
End 

Рис. 9. Алгоритмічний опис базового методу генерації графічних просторових  примітивів 
для об'ємних  3D- дисплеїв 

Запропоновано організацію обчислювального процесу в системах псевдо 3D- 
візуалізації, що генерують візуальні 3D- образи на основі готових зображень (image 
based 3D- synthesis) без використання 3D- моделі сцени. Суть процесу складається в 
одержанні («реставрації») 3D- стереопари зображень в екранному просторі 3D- 
стерео дисплею з отриманих раніше тим або іншим способом 2D- зображень сцени 
(генерація по 3D- моделі, результати фото/відео зйомки та ін.). Методи, що 
застосують при організації псевдо 3D- синтезу, використовують специфічні 
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алгоритми аналізу зображень і створення їх мап глибини, на основі яких вихідне 
зображення трансформується в стереопару. Визначено базові етапи і запропоновано 
прискорені алгоритми їх реалізації для синтезу 3D- псевдо стерео зображень.  

Сформульовано основні напрями підвищення продуктивності реалістичного 
комп'ютерного синтезу тривимірних зображень для основних типів систем 3D- 
візуалізації. Головними ключовими моментами тут є продуктивний традиційний і 
об'ємний рейтрейсинг на основі спрощень у моделі трасування променів і 
прискорення пошуку перетинань, швидкої генерації вокселізованих 3D- моделей 
світу та 3D- графічних примітивів, швидкого синтезу на основі готових зображень, і 
можливостей їх розпаралелювання та відображення на паралельні архітектури 
обчислювальних систем.  

Запропоновано узагальнені архітектури паралельних обчислювальних систем 
для апаратної підтримки основних типів 3D- візуалізації (рис. 10). 
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Архітектура обчислювальної системи 3D- об'ємної просторової візуалізації 

 

Рис. 10. Запропоновані архітектури паралельних обчислювальних систем 3D- просторового 
синтезу і візуалізації зображень 

Визначено два основних шляхи апаратного підвищення продуктивності систем 
3D- візуалізації для організації роботи в реальному часі – реалізація на 
спеціалізованих процесорах і використання апаратного забезпечення паралельних 
графічних процесорів (GPU) і GPU- кластерів. Зазначено, що реалізація апаратного 
прискорення задачі 3D- синтезу і візуалізації зображень через розробку 
спеціалізованих процесорів є хоч і максимально ефективною, але дорогою і 
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практично недоступною. У зв'язку із цим, запропоновано напрямок реалізації 
апаратного прискорення задач у 3D- СВІ - використання апаратного забезпечення 
паралельних графічних процесорів як найпоширенішого, не дорогого та доступного 
варіанту реалізації. 

Третій розділ присвячено розробці високопродуктивних методів синтезу 3D- 
зображень для систем об'ємної 3D- візуалізації. 

Розроблено методи генерації воксельного подання графічних просторових 3D- 
примітивів - просторового сферичного трикутника, відсікання просторового 
параболоїда, плоского просторового трикутника, довільної просторової кривої, 
відрізка прямої (рис. 11), що засновані на запропонованому узагальненому методі 
генерації графічних просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв. У 
загальному випадку усі алгоритми будуються на вирішенні таких підзадач: 

підзадача 1: визначення проекції 
ljiV ,,
 на ),,( zyxΡ ; 

підзадача 2: оцінка належності 
ljiV ,,
на ),,( zyxΡ  примітиву ),,( zyxΓ ;. 

підзадача 3: визначення відстані від вокселю 
ljiV ,,
з Ω  до ),,( zyxΡ . 

Алгоритми генерації воксельного подання конкретних графічних  примітивів 
),,( zyxΓ , що розроблено та запропоновано, враховують особливості виду та способу 

завдання як провідної поверхні ),,( zyxΡ , так і їх границь ),,( zyxΦ . Алгоритм 
воксельної апроксимації довільної просторової кривої наведено на рис. 12. 
Виконано експериментальне дослідження запропонованого алгоритму воксельної 
генерації довільної просторової кривої і аналіз отриманих даних, які дозволяють 
стверджувати таке: 
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д) просторовий відрізок 

Рис. 11. До воксельного представлення графічних просторових 3D- примітивів 
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Begin 
Завдання довільної кривої 
Завдання початкової S і кінцевої E точок; 
𝑉𝑆𝐸

(𝑘) =  𝑆 
while 𝑉𝑆𝐸

(𝑘) не включає E 
розрахунок компонентів дотичній �⃗�  к 𝑉𝑆𝐸

(𝑘)  
формування  𝑀(𝑘) 
for q:= 0, 1,… 6 do 

𝑉𝑆𝐸𝑞
(𝑘+1) =  𝑉𝑆𝐸

(𝑘) + 𝑀𝑞
(𝑘) 

обчислення 𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1)  

𝑞∗ = 𝑎𝑟𝑔 (min
𝑞

𝐷𝑖𝑠𝑡
𝑞

(𝑘+1)) 

𝑉𝑆𝐸
(𝑘) = 𝑉𝑆𝐸𝑞∗

(𝑘+1) 
end for 

end while 
end 

Рис. 12. Алгоритм воксельної апроксимації 
просторової кривої 

- використання чисельного методу 
обчислення компонент дотичної не 
викликає втрати працездатності 
алгоритму, але приводить до деякого 
зниження якості апроксимації; 

- застосування більш точних 
алгоритмів обчислення відстані між 
кривої і довільним вокселем у всіх 
випадках зменшує середню помилку, 
що свідчить про більш високу якість 
апроксимації; 

- при збільшенні локальної 
кривизни (крутіння) кривій і 
збільшенні розподільної здатності 3D- 
пристрою алгоритм може втратити 
працездатність (максимальна помилка 
перевищить  0,866). 

 

Подальші дослідження і удосконалення алгоритму варто проводити у двох 
напрямах - забезпечення вимоги сусідства тільки двох вокселів послідовності, що 
генерується, та виконання попередньої оцінки та автоматичного обліку 
максимальної кривизни і крутіння кривої при генерації для прийнятної якості 
апроксимації кривих,що динамічно змінюються. 

Запропоновано методи воксельного розкладання відрізка прямої в 3D 
просторі, що засновані на послідовному просуванні уздовж відрізка з урахуванням 
мінімальності відстані наступного вокселю до відрізка, і їх алгоритмічні модифікації 
зі зменшеною кількістю кроків. Запропоновані засоби дозволяють більш ніж в 3 рази 
зменшити час генерації; найбільш швидким є параметричний метод, що більш ніж в 
5 разів зменшує часові витрати в порівнянні з базовим методом.  

Проведено чисельні експерименти по реалізації запропонованих методів і 
алгоритмів генерації графічних просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв, 
що підтвердили їхню працездатність і ефективність (рис. 13). 

 

 
а) просторовий 

сферичний трикутник 
б) просторовий 

еліптичний параболоїд 

 
в) просторовий 

плоский трикутник 

 

г) просторова крива 

Рис. 13. Експериментальна воксельна генерація просторових 3D- примітивів 
 

Запропоновано модифікований алгоритм перевірки перетинання променя з 
AABB для організації реалістичної 3D- стерео візуалізації тривимірних сцен 
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методом трасування променів, у якому для підвищення ефективності його реалізації 
при багатопоточних обчисленнях підвищена лінійність логіки пошуку перетинань 
променів із прискорювальною структурою на основі перебудови порядку обчислень 
у базовому алгоритмі та переміщення усіх перевірок наявності перетинань у кінець 
даної процедури (рис. 14).  
 
bool Intersect(AABB &bbox, Ray3 &ray)  
{ 
// Відстані до перетинань із ближніми і дальніми 
площинами ААВВ, що є перпендикулярними осям 
    Vector3 nearPlaneDistances = (bbox.Min - ray.Origin) * 
ray.InversedDirection; 
    Vector3 farPlaneDistances = (bbox.Max - ray.Origin) * 
ray.InversedDirection; 
    float nearDistance, farDistance; 
// Уточнення відстані до найближчого перетинання 
   nearDistance = min(nearPlaneDistances.X, 
farPlaneDistances.X); 
   nearDistance = max(nearDistance, 
min(nearPlaneDistances.Y, farPlaneDistances.Y)); 
   nearDistance = max(nearDistance, 
min(nearPlaneDistances.Z, farPlaneDistances.Z)); 
// Уточнення відстані до найдальнішого перетинання 
    farDistance = max(nearPlaneDistances.X, 
farPlaneDistances.X); 
    farDistance = min(farDistance, max(nearPlaneDistances.Y, 
farPlaneDistances.Y)); 
    farDistance = min(farDistance, max(nearPlaneDistances.Z, 
farPlaneDistances.Z)); 
// Оновлення поточної інформації про перетинання 

return  farDistance >= nearDistance && farDistance >= 0; 
} 

Рис. 14. Модифікований алгоритм пошуку 
перетинання променю з AABB 

Виконано експериментальне 
дослідження модифікованого 
алгоритму пошуку перетинання 
променю з ААВВ у порівнянні з 
базовим варіантом при 
однопотоковій CPU- реалізації. 
Результати свідчать про таке: 

- PTX-код, що згенерований 
компілятором CUDA, показав, що 
розгалуження в модифікованому 
варіанті дійсно відсутні; 

- для тестових сцен отримане 
прискорення процесу пошуку 
перетинань променів з об'єктами 
становить від 3 до 11%, однак суть 
проведених модифікацій дозволяє 
сподіватися на одержання більш 
вагомих прискорень при багато-
поточних реалізаціях на архітек-
турах багатоядерних CPU і GPU; 

- використання модифікованого 
алгоритму для тестових сцен 
дозволяє скоротити час пошуку 
перетинань  у  середньому  від  4,5 

до 24 разів у порівнянні з варіантами без прискорювальної структури; 
- реалізація системи рейтрейсингу з виконаною модифікацією не дозволяє 

синтезувати зображення в реальному часі, у зв'язку з чим необхідна реалізація 
алгоритмічної бази на паралельній обчислювальній системі. 

Запропоновано узагальнений метод синтезу 3D- стереокадру з 2D зображення 
для організації 3D- псевдо стерео візуалізації графічного і відео контенту (рис. 15).  
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Рис. 15. Запропонована схема генерації 3D- псевдо стерео з 2D зображення 

 
Розроблено детальні алгоритми етапів перетворення 2D- зображень в 3D- 

псевдо стерео на основі сучасних підходів до процесу і їх часткового спрощення для 
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прискорення генерації. Виконано експериментальне дослідження розроблених 
алгоритмів перетворення 2D- зображень в 3D- псевдо стерео на CPU тестових 
стендів (рис. 16), які показали, що запропонований загальний підхід до генерації 3D- 
псевдо стерео зображень із 2D зображень є працездатним, а також, що: 

 

 
Рис. 16. Час синтезу псевдо 3D- з 2D зображення 

- запропоновані алгоритми 
реалізації етапів, що базуються 
на відомих розглянутих 
методах, показують досить гарні 
і якісні практичні результати, 
при цьому виконані спрощення 
роблять їх менш обчислювально 
витратними і відносно 
універсальними; 

- генерація псевдо 3D- стерео 
зображень для кадрів високої 
роздільної  здатності  у реально- 

му часі є неможливою, у зв'язку з чим необхідна організація засобів паралельної 
апаратної підтримки. 

Для підвищення ефективності, інформативності та достовірності візуалізації в 
спеціалізованих системах аналізу і обробки наукових даних необхідне застосування 
просторової і псевдо-просторової форм візуального подання графічної інформації. 
Для подання образів інформації в підсистемі візуалізації просторово-часових 
сигналів електронних полів об’єктів спостереження спеціалізованої інформаційної 
системи виявлення і моніторингу радіоелектронної обстановки запропоновані 
розроблені режими (рис. 17) псевдо-просторової геометричної візуалізації 
(частотно-часові розподіли представляються у вигляді тривимірної поверхні або 
набору кривих, які виводяться в косокутній проекції на екран) і псевдо-просторової 
візуалізації у вигляді колірного поля (частотно-часові розподіли виводяться у 
вигляді колірної матриці агрегованих значень характеристик сигналу). 

 

 
  

а) зрізи поверхні а) набір кривих а) колірна поверхня 

Рис. 17. Псевдо-просторові форми візуалізації сигналу 
 

Розроблено основи роботи підсистеми візуалізації, подання та обробки 
інформації для виконання візуалізації запропонованими способами. Показано, що 
псевдо-просторова візуалізація у вигляді колірної поверхні дає добре уявлення про 
загальну форму сигналу, дозволяє виявити ділянки і значення відхилень від 
агрегації, що показуються градієнтом кольору, і може бути використана для 
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виконання первинного аналізу та прискореного перегляду сигналу. Режим псевдо 
просторової геометричної візуалізації дає досить добре і повне уявлення про сигнал, 
забезпечує можливість детального аналізу окремих зрізів і порівняльного аналізу 
декількох послідовних зрізів характеристик сигналів та може бути використаний для 
виконання прискореного і/або детального перегляду сигналу. 

Четвертий розділ присвячено питанням організації архітектур 
обчислювальних систем об'ємної 3D- візуалізації з використанням розроблених 
теоретичних засобів. 

Запропоновано організацію обчислювальних процесів для паралельних систем 
просторової 3D- візуалізації на основі розроблених методів і алгоритмів та їх 
реалізацію на архітектурі GPGPU-CUDA. Розроблена GPU- реалізація генерації 3D- 
графічних примітивів об'ємного контексту для комп'ютерних систем об'ємної 
просторової візуалізації на основі розроблених алгоритмів генерації воксельного 
представлення графічних 3D- примітивів (відрізків прямої) - запропонована загальна 
послідовність відображення і виконання розроблених алгоритмів на GPU, а також 
GPU- реалізація методу перпендикулярних площин, параметричного методу та 
методу великих вокселів для окремого відрізка та множини відрізків. Виконано 
експериментальне дослідження запропонованих реалізацій. Аналіз отриманих 
експериментальних даних дозволяє зробити наступні висновки: 

- генерація послідовності одиночних відрізків прямої не дозволяє виконувати 
обчислення швидше, ніж на CPU для кожного із запропонованих методів, тому що 
більша частина часу витрачається на копіювання даних з хосту на відеокарту 
(використання обчислювальних ресурсів GPU при цьому не перевершує 25%); при 
«одночасному» виконанні воксельної генерації множини відрізків завантаження 
обчислювальних ресурсів графічного процесора підвищується до 100%; 

- модифіковані методи (алгоритми з 4 вокселями - претендентами) при їх 
реалізації на архітектурі CUDA практично не мають переваг порівняно з базовими  
(7 претендентів), як це спостерігалося при реалізації засобами CPU; 

- найбільшу швидкість CUDA- реалізації на тестових стендах показав 
параметричний метод (до 40 MVPS), як і при реалізації на CPU (близько 10 MVPS); 

- загальне досягнуте прискорення при використанні параметричного методу 
порівняно з базовим на тестовому стенді склало більш ніж 17 разів. 

Виконано відображення запропонованої архітектури паралельної 
обчислювальної системи реалістичної 3D- стерео візуалізації тривимірних сцен 
прискореним методом трасування променів на GPU і відображення узагальненої 
процедури 3D- стерео синтезу на GPU/GPС (рис. 18).  

Розроблено відображення на архітектуру GPU запропонованої модифікації 
алгоритму знаходження перетинань променів з ААВВ (рис. 19), виконане 
дослідження її ефективності при реалізації на GPU порівняно з однопотоковою та 
богатопоточними реалізаціями на СPU тестових стендів (рис. 20, 21): 

- модифікований алгоритм дає приріст продуктивності від 27% до 32% 
відносно базового варіанта його реалізації на GPU тестового стенда; 

- результати оцінок продуктивності програмних реалізацій запропонованого 
модифікованого алгоритму дозволили порівняти між собою часові показники, які 
були отримані при виконанні алгоритму при однопотоковій реалізації на CPU, 
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чотирьох потоках CPU і на GPU з підтримкою 16 CUDA ядер - загальне середнє 
досягнуте прискорення при багатопотоковій реалізації становить близько 7,5 разів 
на тестовому GPU і 1,55 рази на тестовому СPU; 

- показано, що отримані оцінки можуть бути істотно поліпшені при реалізації 
на нових архітектурах GPU з більшою кількістю обчислювальних ядер і 
мультипроцесорів, а також шляхом проведення оптимізації конфігурації 
обчислювальної CUDA- мережі. 

 

CPU
Синхронизація усіх блоків;
Копіювання кадрів (GPU) у кадри (CPU);
Видалення виділеної для GPU пам’яти;

GPU

StRT

grid

block (0)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC/2-1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC-1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC/2)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...
... ...

BLF BRF

CPU
Введення, розміщення у пам’яти та ініціалізація необхідних даних задачі;
//Обчислення розмірності задачи для GPU - Nst (Nx и Ny – растр зображення):
Nst:=2*Nx*Ny;
//Завдання кількості ніток Т у блоці – TpB (T<=maxThreadsPerBlock для GPU)
TpB:=T;
//Визначення кількості блоків B для задачи – BC:
//усього блоків: B[0...BC-1]
//блоків для лівого кадру: BLF[0…(BC/2-1)]
//блоків для правого кадру: BRF[BC/2...BC-1]
BC:=Nst/TpB;
Виділення пам’яти на GPU;
Конфігурування  GPU-сітки:   blocks=BC  threads=TpB;
//Виклик паралельної функції стерео-трасування  - StRT
Kernel <<<BC,TpB>>> (StRT_Data);

 

Рис. 18. Відображення процедури 3D- стерео 
синтезу на GPU/GPС 

CPU
Синхронизація усіх блоків;
Отримання результатів з GPU;
Видалення виділеної для GPU пам’яти;

GPU

Intersect(AABB,Ray) 

grid
block (0)

thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

...

block (BC-1)
thread 0

thread TpB-1

thread 1

......

CPU
Введення, розміщення у пам’яти та ініціалізація необхідних даних задачі;
//Обчислення розмірності задачи GPU - Rays (Nx и Ny – растр зображення):
Rays:=Nx*Ny;
//Завдання кількості ніток Т у блоці – TpB (T<=maxThreadsPerBlock для GPU):
TpB:=T;
//Визначення кількості блоків B для задачи – BC:
BC:=Rays/TpB;
Виділення пам’яти на GPU;
Конфігурування GPU-сітки:  blocks=BC,  threads=TpB;
//Виклик паралельної функції пошуку перетинів  - Intersect(AABB,Ray) 
Kernel <<<BC,TpB>>> (Intersect_Data);

 
 

Рис. 19. Відображення процедури 
обчислення перетинань на GPU 

 
Рис. 20. Час пошуку перетинань на 

багатопоточних CPU і GPU 

 
 

Рис. 21. Прискорення при багато-потоковій 
реалізації на CPU і GPU 

Для підвищення продуктивності роботи системи 3D- псевдо стереовізуалізації 
графічного і відео контенту запропонована організація засобів паралельної 
апаратної підтримки для розробленого алгоритмічного забезпечення на архітектурі 
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GPGPU - CUDA. Виконано аналіз можливості реалізації на цій архітектурі кожного 
етапу 3D- псевдо стереосинтезу. Показано, що етап генерації мапи глибини 
неефективно транслювати на CUDA-синтаксис; для реалізації ітеративного 
Inpainting-алгоритму запропоноване спрощене алгоритмічне рішення, що істотно не 
впливає на якість процесу, і дозволяє реалізувати його на GPU. Виконана CUDA- 
реалізація етапів процесу, виконане дослідження ефективності реалізації 
запропонованої алгоритмічної бази синтезу 3D- псевдо стерео зображень на GPU 
тестової системи. Результати експериментів показують, що (рис. 22, 23): 

 

 
 

Рис. 22. Досягнуте прискорення 3D- псевдо- 
стерео синтезу (анагліф, анаморф) 

 
 

Рис. 23. Прогноз росту продуктивності при 
реалізації на сучасних GPU- системах 

 
- запропонована адаптація генерації 3D- псевдо стереозображень на 

архітектуру паралельної апаратної підтримки GPU- систем є працездатною і дає 
істотне збільшення продуктивності за винятком етапу генерації мапи глибини, що 
має виключно послідовний механізм обробки та не дає приросту продуктивності; 

- досягнуте прискорення обчислювальних процедур 3D- псевдо стереосинтезу 
для анагліфного і анаморфного форматів 3D- стереокадру без виконання 
оптимізаційних процедур у середньому становлять 11 і 54 разів для тестових GPU; 

- показано, що варіація розмірів блоків CUDA- мережі дає додаткове 
прискорення в середньому в 1,25 рази для тестових GPU, що підтверджує 
актуальність правильного вибору конфігурації обчислювальної мережі й інших 
оптимизацій; 

- виконано прогноз росту продуктивності процесу залежно від кількості ядер 
GPU (який, однак, не враховує такі визначальні характеристики GPU, як тип 
мікроархітектури, частоту роботи GPU, пам'яті та ін.); показано, що реалізація 
системи на сучасних GPU (більше 2000 ядер) уможливлює реалізацію процесу 
синтезу 3D- псевдо - стерео зображень в реальному часі. 

Для рішення задачі реалістичної 3D- візуалізації рельєфів і ландшафтів у 
спеціалізованих системах аналізу і моделювання наукових даних реального часу 
виконано дослідження ефективності її реалізації методом ROAM на засобах 
високопродуктивної паралельної апаратної підтримки - розроблено відображення 
алгоритму на архітектуру GPU (CUDA) і кластерну архітектуру NeClus (MPI). 
Проведено дослідження ефективності реалізації алгоритму на цих архітектурах, 
отримані тимчасові характеристики процесу. Аналіз результатів (рис. 24, 25) 
показав, що: 
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Рис. 24. Архітектурна реалізація ROAM на 
кластері NeClus 

 

 
Рис. 25. Характеристики реалізації 

ROAM на архітектурі NeClus 
 

- через відсутність підтримки технологією CUDA рекурсивних обчислень, 
динамічних деревоподібних структур і необхідність обміну великими обсягами 
даних між оперативною пам'яттю і пам'яттю GPU (через специфіку задачі), 
використання CUDA для реалізації ROAM є малоефективним (обчислення 
виконуються в 5 разів швидше, ніж на тестовому CPU, однак часте завантаження-
вивантаження великих обсягів даних займає до 70% загального часу); 

- експериментально показано, що використання обчислювального кластеру 
NeClus-MPI для організації паралельних обчислень є ефективним і дозволяє 
задовольнити вимоги реального часу; 

- через незалежність і повну процедурну ідентичність синтезу ракурсів 
стереокадру, ефективна організація процесу 3D- стерео візуалізації рельєфів і 
ландшафтів на паралельній архітектурі обчислювального кластера також не 
становить труднощів і дозволяє проводити процес у реальному часі. 

У п'ятому розділі розглянуто розробку практичних реалізацій запропонованих 
високопродуктивних засобів 3D- візуалізації для систем тривимірної комп'ютерної 
графіки і візуального 3D- моделювання. 

Розроблено експериментальний прототип програмної системи 3D- стерео 
візуалізації методом трасування променів з використанням запропонованих 
алгоритмічних і архітектурних засобів, що успішно вирішує задачу синтезу 3D- 
стерео зображень. Приклади сформованих тестових зображень наведено на рис. 26. 

Дослідження роботи системи показало, що: 
- біля 70% часу в середньому витрачається на обчислення, значна частина часу 

при рішенні задачі (до 30%) витрачається на пересилання даних між CPU і 
графічною відеокартою для обчислень і виконання процесу візуалізації; 

- при використанні однієї відеокарти і обчисленнях GPGPU, процеси 
розрахунку сцени, постобробки і візуалізації фактично відбуваються послідовно, що 
в підсумку сповільнює увесь процес. 
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а) лівий ракурс б) правий ракурс в) 3D- стерео (анагліф) 

   
а) лівий ракурс б) правий ракурс в) 3D- стерео (анагліф) 

    
а) лівий ракурс б) правий ракурс в) 3D- стерео 

кольоровий анагліф 
д) 3D- стерео чорно-

білий анагліф 

Рис. 26. Синтезовані 3D- стерео зображення тестових сцен 
 

Розроблено експериментальний прототип спеціалізованої апаратно-програмної 
системи 3D- псевдо стереосинтезу зображень і відео на основі розроблених засобів 
генерації 3D- псевдо стерео з 2D зображень, а також їх адаптації на архітектуру 
GPU. Результати експериментальних досліджень системи показали її працездатність 
і функціональність. Приклади деяких сформованих системою тестових зображень і 
відео наведені на рис. 27 і 28. Дослідження роботи системи показало, що: 

- застосування засобів апаратної підтримки GPU тестових систем дозволило 
одержати середнє прискорення повної реалізації процесу синтезу в 5 - 24 разів при 
синтезі зображень і 1,3 - 5,3 разів при синтезі відео; 

- час обробки відео прямо залежить від роздільної здатності відео, кількості 
кадрів на секунду та тривалості відео, і, власне сценарного контенту кадрів; 

- більша частина часу роботи при GPU- реалізації витрачається не на сам 
процес обробки кадрів відео, а на постійний поточний процес обміну даними між 
відеокартою, процесором і оперативною пам'яттю; 

- переважна частина загального часу синтезу результуючого відео в 
програмній системі витрачається на процес кодування відео стандартним кодеком і 
дискові операції читання/запису відеопотоків. 

Розроблено систему 3D- моделювання і візуалізації інтерактивного симулятора 
технічних об'єктів і процесів для підприємств гірничодобувної промисловості 
«Віртуальна шахта» на базі графічного обчислювального кластера університету та 
засобів інтерактивної взаємодії з оператором MicrosoftKinect, а також підсистему 
візуалізації на плазмові панелі в традиційному і псевдо 3D- стерео режимі (рис. 29). 
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а) вхідне зображення б) анагліфне стереозображення в) анаморфна SBS стереопара 

Рис. 27. Результати 3D- псевдо стерео синтезу тестових зображень 
 

  
анаморф SBS анагліф 

Рис. 28. Синтезоване 3D- псевдо стерео відео 
 

 

 

 

Рис. 29. Симулятор «Віртуальна шахта» 
 

Виконано класифікацію шахтного простору і устаткування та їх модельна 3D- 
реалізація. Виконано аналіз оптимізації процесів, що моделюються, для підвищення 
продуктивності і якості візуалізації віртуальної сцени. Аналіз показав, що: 

- рекомендації з оптимізації дозволяють підвищити швидкодію симулятора за 
рахунок незначного зниження якості текстур, деталізації тіней, оптимізації кількості 
полігонів для складних об'єктів, а також статичної пакетної обробки об'єктів; 

- вдалося підвищити кількість FPS в 3 рази після проведення запропонованих 
оптимизацій, досягаючи компромісу між реалістичністю і продуктивністю; 
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- створений симулятор забезпечив швидкість візуалізації від 40 до 60 FPS при 
максимальній якості візуального моделювання в повноекранному режимі, що є 
гарним показником порівняно з деякими віртуальними шахтними симуляторами; 

- запропоновані засоби оптимізації можуть бути застосовані і до інших 
симуляторів з відкритим вихідним кодом для підвищення ефективності їх роботи. 

Розроблено практичну реалізацію програмної спеціалізованої підсистеми 
аналізу, візуалізації і ідентифікації сигналів на основі їх частотно-часових 
характеристик у складі інформаційної системи виявлення та моніторингу 
радіоелектронної обстановки на основі запропонованих псевдо-просторових форм 
візуального подання характеристик сигналів. Запропоновано програмну систему 
динамічної візуалізації частотно-часових характеристик сигналу і його ідентифікації 
на основі наявних у базі даних інформації про характеристики типових 
ідентифікованих сигналів. Розроблено підсистему візуалізації географічного місця 
розташування об'єкта-джерела сигналів.  

Проведено моделювання роботи системи для різних режимів псевдо-
просторової візуалізації, що підтвердило її працездатність. Розроблена система 
візуалізації дозволяє підвищити інформативність і зручність візуального подання та 
розпізнавання спеціалізованої інформації операторові автоматизованої 
інформаційної системи, має інтуїтивно зрозумілий інтерфейс, органи керування і 
навігацію. Приклади скриншотів роботи програмної системи для різних 
розроблених режимів візуалізації представлені на рис. 30. 

 

 
 

  
 

Рис. 30. Система візуалізації і ідентифікації реальних сигналів на основі їх частотно-
часових характеристик 
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У висновку сформульовано основні результати наукових досліджень та 
практичну значимість роботи. 

У додатку наведено акти впровадження результатів дисертаційної роботи. 
 

 

ОСНОВНІ ВИСНОВКИ І РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ 
 

У роботі виконано теоретичне узагальнення і нове рішення важливої науково-
технічної проблеми підвищення продуктивності засобів реалістичної просторової 
3D- візуалізації для систем тривимірної комп'ютерної графіки. У ході досліджень 
були отримані такі основні наукові і практичні результати: 

1. Виконано аналіз сучасних теоретико-методичних і практичних концепцій 
побудови систем 3D- візуалізації, що дав можливість визначити основні класи 
систем 3D- просторової візуалізації та сформулювати основні вимоги до таких 
систем. Відзначено, що системи просторової 3D- візуалізації і 3D-дисплеї є 
перспективним напрямком практичної реалізації сучасних засобів візуалізації, 
однак, не дозволяють поки одержувати повноцінні і високоякісні 3D- зображення в 
реальному часі, мають високу вартість і обмежене коло користувачів. Для них 
характерна відсутність стандартизації подання 3D- інформації, не вироблені 
визначення типових 3D графічних примітивів і методів їхньої генерації. Показано, 
що підвищення реалістичності просторового 3D- синтезу графічних сцен у системах 
3D- просторової візуалізації передбачає організацію обчислювального процесу, 
відмінну від стандартного графічного 3D конвеєру, із застосуванням складних 
методів синтезу і візуалізації, і їх модифікацій для просторового об'ємного синтезу.  

Проведені дослідження і їх аналіз свідчать, що об'ємна візуалізація передбачає 
істотне ускладнення обчислювального процесу за рахунок трудомістких процедур 
модельної 3D- генерації і тривимірної просторової обробки (рендерингу), що значно 
обмежує швидкодію формування об'ємних зображень графічних сцен і, у свою 
чергу, робить практично неможливою реалізацію динамічних режимів реального 
часу. У зв'язку із цим, підвищення продуктивності і якості формування тривимірних 
зображень є важливою проблемою, рішення якої породжує нові напрямки 
прикладних досліджень по створенню ефективних методів і паралельних архітектур 
обчислювальних комплексів для реалізації об'ємного відображення в системах 
просторової 3D- візуалізації. 

2. Сформульовано узагальнений підхід до вирішення задачі просторової 3D- 
візуалізації на основі виконаної класифікації основних способів її реалізації, що 
дозволяє розробляти архітектурно-алгоритмічні засоби організації систем 3D- 
синтезу та просторової візуалізації виділених класів, запропоновано узагальнені 
структури і визначено основні етапи синтезу тривимірних зображень у таких 
системах. 

3. Для систем об'ємної просторової візуалізації і синтезу зображень вперше 
розроблено, розвинуто і удосконалено: 

3.1 Уперше запропонована загальна концепція подання тривимірної 
дискретної об'ємної сцени (об’єктного простору тривимірного дискретного 
об'ємного світу) і синтезу 3D- зображень у воксельній системі об'ємної просторової 
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візуалізації, що забезпечує концептуальну категоризацію, смислову інтерпретацію і 
структурний базис організації систем об'ємної просторової візуалізації.  

3.2 На основі запропонованої концепції вперше розроблено узагальнений 
метод вирішення статичної задачі синтезу об'ємного 3D- зображення воксельної 
дискретної сцени та швидкий алгоритм траверсу просторово - дискретного променя, 
які дозволяють потенційно ефективно і досить просто алгоритмічно виконувати 
генерацію об'ємного 3D- зображення в системах об'ємної просторової візуалізації.  

3.3 Одержала подальший розвиток методика підвищення візуальної 
реалістичності синтезу 3D- зображень у графічних системах відображення об'ємної 
інформації за рахунок запропонованого якісно-адекватного подання значень 
(характеристик) воксельних представлень об'єктів 3D- дискретної сцени, що дає 
можливість досить просто враховувати візуальні характеристики моделей для 
підвищення реалістичності і швидкості генерації синтезованого зображення. 

3.4 Уперше на основі розроблених концепції, методу і алгоритмів 
запропонована узагальнена архітектура синтезу об'ємного зображення для 
воксельних 3D- об'ємних систем відображення інформації, що при рішенні двох 
основних задач - ефективної генерації воксельних представлень об'єктів просторово-
дискретного світу і виконання дискретного трасування променів - дозволяє 
виконувати ефективні практичні реалізації систем об'ємної 3D- візуалізації. 

3.5 Уперше розроблено узагальнений метод цифрової апроксимації графічних 
просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв, і, на його основі, уперше 
запропоновані і розроблені високопродуктивні методи і алгоритми генерації 
воксельного представлення графічних просторових 3D- примітивів - просторового 
сферичного трикутника, відсікання просторового параболоїда, плоского 
просторового трикутника, довільної просторової кривої і відрізка прямій, які 
дозволяють істотно збільшити продуктивність генерації. Запропоновані методи і 
алгоритми дозволяють більш ніж в 3 рази зменшити час генерації. 

4. Одержали подальший розвиток напрямки підвищення продуктивності 
методів трасування променів: 

4.1 Одержала подальший розвиток методика узагальненого визначення часової 
складності трасування променів на основі розгляду та узагальнень особливостей 
процесів, методів і технік трасування променів, що дає можливість оцінки і вибору 
оптимальних технік рейтрейсингу в умовах невизначеності або обмеженості часових 
і технічних ресурсів системи синтезу і візуалізації зображень. 

4.2 Удосконалено прискорювальну техніку рейтрейсингу пошуку перетинань 
променів з об'єктами сцени за рахунок модифікації техніки BVH-AABB у плані 
усунення логічних розгалужень, що підвищує швидкість визначення перетинань при 
багатопоточних паралельних обчисленнях. Розроблений модифікований алгоритм 
дозволяє підвищити ефективність (швидкодію) пошуку при багатопоточних 
обчисленнях у середньому на 30% у порівнянні з базовим варіантом і досягти 
середнього прискорення при реалізації на GPU тестового стенду в 7,5 разів. 

5. Удосконалено метод одержання 3D- псевдо стереозображень на основі 
застосування сучасних підходів до процесу і часткового спрощення алгоритмів 
реалізації етапів з метою прискорення генерації, що, при використанні засобів 
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паралельної апаратної підтримки, забезпечує організацію 3D- псевдо стерео 
візуалізації в реальному часі. 

6. Удосконалено способи подання і візуалізації графічної інформації в 
спеціалізованих системах аналізу і моделювання наукових даних на основі 
запропонованих нових форм візуального псевдо-просторового подання інформації - 
псевдо-просторової геометричної візуалізації і псевдо-просторової візуалізації у 
вигляді поля кольоровості, чим удалося підвищити ефективність, інформативність, 
зручність і якість візуалізації і ідентифікації даних у спеціалізованих підсистемах 
візуалізації сигналів інформаційних систем виявлення і моніторингу 
радіоелектронної обстановки.  

7. Уперше запропоновані узагальнені архітектури паралельних 
обчислювальних систем для апаратної підтримки основних типів 3D- просторової 
візуалізації, які, при використанні апаратного забезпечення паралельних графічних 
систем GPU як найпоширенішого, не дорогого і доступного варіанта реалізації, 
дозволяють проводити високопродуктивний синтез 3D- зображень: 

7.1 Уперше розроблена архітектура паралельної комп'ютерної системи 3D- 
об'ємної просторової візуалізації на основі розроблених методів і алгоритмів 
генерації воксельних представлень графічних 3D- примітивів об'ємного контексту та 
відображення процесу їх генерації на технологію GPGPU-CUDA, що забезпечує 
прискорення процесу синтезу графічних 3D- примітивів. Загальне прискорення для 
розроблених алгоритмів генерації 3D- графічних примітивів досягло від 3 до 5 разів. 

7.2 Уперше розроблена узагальнена архітектура паралельної обчислювальної 
системи реалістичної 3D- стерео візуалізації тривимірних сцен на основі 
запропонованої процедури 3D- стерео синтезу і модифікації прискорювальної 
техніки трасування променів, виконане її відображення на архітектуру GPGPU-
CUDA, що дозволяє зменшити час синтезу і візуалізації. Загальне середнє досягнуте 
прискорення при багатопотоковій реалізації на тестовому GPU склало 7,5 разів. 

7.3 Уперше розроблена узагальнена архітектура паралельної обчислювальної 
системи генерації 3D- псевдо стерео зображень і відео на основі розробленого 
алгоритмічного забезпечення та його відображення на архітектуру GPGPU-CUDA, 
що забезпечує підвищення ефективності (швидкодії) роботи системи при 3D- 
псевдо- стерео генерації анагліфного і анаморфного форматів 3D- стерео кадру в 
середньому в 11 і 54 разів для використаних тестових GPU. Реалізація системи на 
сучасних GPU (більше 2000 ядер) уможливлює реалізацію процесу синтезу UHD- 
кадру в реальному часі. Застосування розроблених засобів апаратної підтримки 
дозволило одержати середнє прискорення повної реалізації процесу в 5-24 рази при 
синтезі зображень і 1,3-5,3 рази при синтезі відео. 

7.4 Удосконалено архітектуру засобів паралельної апаратної підтримки для 
рішення задачі реалістичної 3D- візуалізації рельєфів і ландшафтів у 
спеціалізованих системах аналізу і моделювання наукових даних на основі 
розроблених відображень методу ROAM на кластерну архітектуру NeClus, що 
дозволяє проводити синтез і візуалізацію таких зображень у реальному часі. 

8. Виконано практичну реалізацію засобів тривимірної візуалізації для систем 
комп'ютерної графіки, віртуального моделювання і симуляторів технологічних 
процесів на основі запропонованих і розроблених високопродуктивних 
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архітектурно-алгоритмічних підходів: 
8.1 Розроблено експериментальний прототип програмної системи 3D- стерео 

візуалізації методом трасування променів з використанням запропонованих 
алгоритмічних і архітектурних засобів, що успішно вирішує задачу синтезу 3D- 
стерео зображень. 

8.2 Розроблено експериментальний прототип спеціалізованої апаратно-
програмної системи 3D- псевдо стерео синтезу зображень і відео на основі 
запропонованого методу генерації 3D- псевдо стерео і його відображення на 
архітектуру апаратної підтримки GPU. Розроблена програмна система є 
працездатною і функціональною. 

8.3 Розроблено систему 3D- моделювання і візуалізації інтерактивного 
симулятору технічних об'єктів і технологічних процесів для підприємств 
гірничодобувної промисловості «Віртуальна шахта» на базі графічного 
обчислювального кластера і засобів інтерактивної взаємодії оператора із системою, 
а також підсистема візуалізації в традиційному і псевдо 3D- стерео режимі. 

8.4 Розроблено практичну реалізацію програмної підсистеми аналізу, 
візуалізації і ідентифікації сигналів на основі їх частотно-часових характеристик у 
складі інформаційної системи виявлення і моніторингу радіоелектронної обстановки 
на базі запропонованих алгоритмічних і структурних засобів, що дозволяє 
підвищити інформативність і зручність візуального подання та розпізнавання 
спеціалізованої інформації операторові інформаційної системи, має інтуїтивно 
зрозумілий інтерфейс, керування і навігацію. 

9. Результати досліджень і розробок дисертаційної роботи впроваджені в 
науково - дослідницьких організаціях, на промислових підприємствах, 
використовуються для реалізації цілей Європейського проекту співробітництва між 
Університетами і підприємствами України в галузі ігрової індустрії, а також для 
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АНОТАЦІЯ 
 

Зорі С.А. Високопродуктивні методи і апаратно-програмні засоби 
реалістичної просторової візуалізації для систем тривимірної комп'ютерної 
графіки. - На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 
спеціальністю 05.13.03 – комп’ютерні системи та компоненти – 
ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», м. Красноармійськ, 2016. 

Дисертаційна робота присвячена проблемі підвищення ефективності і 
продуктивності засобів реалістичної просторової 3D- візуалізації для 
обчислювальних систем тривимірної комп'ютерної графіки. 

Сформульовано узагальнений підхід до вирішення проблеми просторової 3D- 
візуалізації, що дозволяє використати його для розробки структурно- алгоритмічних 
засобів реалізації систем просторового 3D- синтезу зображень. Запропоновано 
узагальнені структури систем просторової 3D- візуалізації і основні етапи синтезу 
3D- зображень у них. Уперше розроблена і запропонована загальна концепція 
подання тривимірної дискретної об'ємної сцени і синтезу 3D- зображень для 
воксельних систем об'ємної просторової візуалізації. На її основі розроблено 
узагальнений метод вирішення статичної задачі синтезу об'ємного 3D- зображення 
дискретної воксельної сцени, запропоновано якісно-адекватне подання 
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характеристик вокселів об'єктів. На базі розроблених засобів запропонована 
узагальнена архітектура синтезу об'ємного зображення у воксельній 3D- об'ємній 
системі візуалізації для високопродуктивних практичних реалізацій таких систем.  

Уперше розроблено узагальнений метод цифрової апроксимації просторових 
графічних 3D- примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв, розроблені високопродуктивні 
алгоритми генерації воксельного подання базових графічних 3D- примітивів. 

Розроблена модифікація процедури пошуку перетинань променів з об’єктами 
сцен, що дозволяє підвищити швидкість її виконання при багатопотокових 
обчисленнях. Запропоновано методику визначення загальної часової складності 
трасування променів, що дає можливість вибору раціональних технік рейтрейсингу. 

Запропоновані нові форми візуального псевдо-просторового подання 
інформації у спеціалізованих інформаційних системах, запропоновано засоби 
апаратної підтримки візуалізації у системах аналізу і обробки наукових даних. 

На основі розробленого алгоритмічного забезпечення синтезу і технології 
GPGPU розроблено архітектури систем апаратної підтримки генерації 3D- 
графічних примітивів об'ємного контексту для систем об'ємної просторової 
візуалізації, реалістичної 3D- стерео візуалізації тривимірних сцен прискореним 
методом трасування променів і генерації 3D- псевдо стереозображень для 
високопродуктивного синтезу зображень у системах 3D- просторової візуалізації. 

Виконано практичні розробки систем комп'ютерної графіки, віртуального 3D- 
моделювання і симулятора технологічних процесів на основі запропонованих 
високопродуктивних засобів, що підтвердили їхню високу ефективність. 

Ключові слова: тривимірна просторова візуалізація, 3D дисплей, воксельне 
представлення, трасування променів, 3D стерео зображення, 3D псевдо- стерео, 
генерація, високопродуктивні обчислення, графічний процесор, архітектура 
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Зори С.А. Высокопродуктивные методы и аппаратно-программные 
средства реалистичной пространственной визуализации для систем трехмерной 
компьютерной графики. – На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук по 
специальности 05.13.05 – Компьютерные системы и компоненты. - ГВУЗ «Донецкий 
национальный технический университет», г. Красноармейск, 2016. 

Диссертационная работа посвящена проблеме повышения эффективности и 
производительности средств реалистичной пространственной 3D- визуализации для 
вычислительных систем трехмерной компьютерной графики. 

Сформулирован обобщенный подход к решению проблемы пространственного 
3D- синтеза и визуализации изображений на основе выполненной классификации 
основных способов их выполнения, что позволяет разрабатывать структурно- 
алгоритмические средства для реализации систем пространственного 3D- синтеза и 
визуализации. Предложены обобщенные структуры систем пространственной 3D- 
визуализации и определены основные этапы синтеза 3D- изображений в них. 

Впервые разработана и предложена общая концепция представления 
трехмерной дискретной объемной сцены и синтеза 3D- изображений для воксельных 
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систем объемной пространственной визуализации, которая обеспечивает 
концептуальную категоризацию, смысловую интерпретацию и структурный базис 
организации таких систем. На основе предложенной концепции разработан 
обобщенный метод решения статической задачи синтеза объемного 3D- 
изображения дискретной воксельной сцены. Предложено качественно-адекватное 
представление характеристик вокселей объектов 3D- сцены, которое позволяет 
достаточно просто учитывать их для повышения визуальной реалистичности и 
скорости генерации изображения. На базе разработанных средств предложена 
обобщенная архитектура синтеза объемного изображения в воксельной 3D- 
объемной системе отображения информации для высокопроизводительных 
практических реализаций систем объемной пространственной 3D- визуализации.  

Впервые разработан обобщенный метод цифровой аппроксимации 
графических пространственных 3D- примитивов для объемных 3D- дисплеев и 
алгоритмы воксельной генерации базовых графических 3D- примитивов на его 
основе, позволяющие существенно увеличить производительность визуализации. 

Усовершенствована методика ускоряющих техник трассировки лучей - 
разработана модификация процедуры поиска пересечений луча с объектами сцены, 
позволяющая повысить скорость ее выполнения при многопоточных вычислениях. 
Предложена методика определения общей временной сложности трассировки лучей, 
что дает возможность выбора техник рейтрейсинга в условиях неопределенности 
или ограниченности временных и технических ресурсов системы 3D- визуализации. 

На основе разработанного алгоритмического обеспечения синтеза и 
технологии GPGPU разработаны архитектуры систем высокопроизводительной 
аппаратной поддержки генерации 3D- графических примитивов объемного 
контекста для систем объемной пространственной визуализации, реалистичной 3D- 
стерео визуализации трехмерных сцен ускоренным методом трассировки лучей и 
генерации 3D- псевдо стерео изображений, которые позволяют проводить 
высокопроизводительный синтез в системах 3D- пространственной визуализации. 

Усовершенствованы способы визуального представления и 
высокопроизводительной визуализации графической информации в 
специализированных системах анализа и обработки научных данных. 
Предложенные новые формы визуального псевдо-пространственного представления 
информации позволяют повысить эффективность, информативность, удобство и 
качество визуализации и идентификации данных в специализированных 
информационных системах; реализация предложенных средств параллельной 
аппаратной поддержки позволяет проводить синтез и визуализацию изображений в 
системах анализа и обработки научных данных в реальном времени. 

Выполнены практические разработки систем компьютерной графики, 
виртуального 3D- моделирования и симулятора технологических процессов на 
основе предложенных высокопроизводительных архитектурно-алгоритмических 
средств, подтвердившие их работоспособность и высокую эффективность. 

Ключевые слова: трехмерная пространственная визуализация, 3D- дисплей, 
воксельное представление, трассировка лучей, 3D стерео изображение, 3D псевдо- 
стерео, генерация, высокопроизводительные вычисления, графический процессор, 
архитектура 
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ABSTRACT 
 

Zori S.A. High-performance methods and their hardware-software realizations 
for realistic spatial visualization in computer 3D graphics systems. - Manuscript. 

Thesis for the Degree of Doctor of Technical Sciences in specialty 05.13.05 – 
Computer Systems and Components – State Higher Educational Establishment «Donetsk 
National Technical University», Krasnoarmiysk, 2016. 

This thesis is devoted to the problem of increasing the efficiency and performance of the 
means of realistic spatial 3D-visualization for three-dimensional computer graphics systems.  

A generalized approach to solving the problem of spatial 3D-synthesis and visualization 
was formulated. It can be used in developing structural and algorithmic tools for realization 
of spatial 3D-synthesis and visualization systems. The thesis provides generalized structures 
and basic stages of spatial 3D-visualization systems.  

This paper is the first to propose a general concept of representing a three-dimensional 
discrete volumetric scene (the world) and 3D-image synthesis for voxel systems of 
volumetric spatial visualization. The concept was used to develop: a generalized method of 
solving the static problem of the discrete voxel world volumetric 3D-image synthesis and a 
model of visual features of voxel representations of 3D-scene objects. A generalized 
architecture of volumetric image synthesis in a voxel 3D-visualization system has been 
suggested. A generalized method of digital approximation of graphic spatial 3D-primitives 
for volumetric 3D-displays has been originally developed. It was used to develop high-
performance algorithms for generating the voxel representation of basic graphic spatial 3D-
primitives, which help to increase visualization performance. 

The acceleration technique of ray tracing methods has been improved by modifying the 
procedure of searching the ray intersection with AABB, which allows increasing its speed 
during multithreaded computations. A method for defining the total time complexity of ray 
tracing has been provided, making it possible to choose a retracing technique under 
uncertain or limited technical requirements to 3D-visualization system resources.  

The developed synthesis algorithms and GPGPU technology were used to work out the 
architectures of high-performance hardware support systems of generating 3D-graghic 
primitives for the systems of volumetric spatial visualization, realistic 3D-stereo- 
visualization of 3D scenes using a fast method of ray tracing and generation of 3D-pseudo 
stereo-images with algorithms adapted for parallel implementation.  

The new forms of visual pseudo-spatial representation of information have been 
developed that will help to increase the performance, informativity, convenience and quality 
of data visualization and identification in specialized computer systems. The described 
means of parallel hardware support can be implemented for synthesis and visualization of 
images in the real time systems of research data analysis and processing. 

The suggested architecture-algorithmic tools were used for practical development of 
systems of computer graphics and 3D-modeling and a simulator of technological processes, 
and their high performance was confirmed. 

Keywords: 3D-spatial visualization, 3D-display, voxel representation, ray tracing, 3D 
stereo-image, 3D pseudo-stereo, image generation, high performance computation, graphic 
processor, architecture 
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