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розпізнавання об’єктів контролю комплексу «Асболіт» , «Методи, алгоритми та
архітектури реального часу для пошуку, генерації, тривимірної реконструкції й
моделювання зображень складних об'єктів», «Ефективні алгоритми індексації й
виконання запитів у глобальних графічних й відео- базах даних, обробки і
генерації зображень», «Ефективні методи і архітектури обчислювальних систем
аналізу, генерації та пошуку тривимірних зображень об'єктів», «Система
інтерактивного візуального моделювання навколишнього простору для
симуляторів технічних об'єктів та процесів на базі GPU-кластерів»,
«Алгоритмічні методи підвищення ефективності паралельних комп'ютерних
систем при моделюванні  динамічних об'єктів», «GameHub: University-
enterprises cooperation in game industry in Ukraine» (Європейський проект
561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP співробітництва між
університетами і підприємствами в області ігрової індустрії України),
результати яких становлять основну частину дисертаційної роботи.

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків та
рекомендацій.
В дисертації роботі представлені нові ідеї, методи та засоби,

впровадження яких забезпечує значне підвищення ефективності і
продуктивності засобів реалістичної просторової 3D-візуалізації для
обчислювальних систем тривимірної комп'ютерної графіки різноманітних
галузей. Теоретичні та експериментальні дослідження здобувачем виконані
самостійно та у повному обсязі.

Наукові положення дисертаційної роботи дають повне уявлення про зміст
та суть досліджень, їх новизну і практичну цінність та повністю розкрито у
62 друкованих роботах, серед них 2 монографії, 29 публікацій в наукових
фахових виданнях, які включено до наукометричних баз даних: INDEX

COPERNICUS, ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY, CITE FACTOR, GET CITED, DIRECTORY OF
OPEN ACCESS JOURNALS, SCI-RATE, SCIENTIFIC INDEXING SERVICES, EBSCO RESEARCH

DATABASES, IET INSPEC, SCRIBD, GOOGLE SCHOLAR, РИНЦ, ВИНИТИ. Матеріали
теоретичних та експериментальних досліджень дисертації пройшли апробацію
на 31 міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях.

Наукова новизна дисертаційної роботи:
– уперше запропонована загальна концепція подання тривимірної

дискретної об'ємної сцени (об’єктного простору) і синтезу 3D- зображень у
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воксельній системі об'ємної просторової візуалізації, що забезпечує смислову
категоризацію, інтерпретацію і структурний базис організації систем об'ємної
просторової візуалізації;

– уперше 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 та виконувати ефективні практичні реалізації систем
об'ємної 3D- візуалізації шляхом їх відображення на архітектури паралельних
обчислювальних систем;

– уперше запропоновано і розроблено узагальнений метод цифрової
апроксимації графічних просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв, і,
на його основі, високопродуктивні методи і алгоритми генерації воксельних
представлень базових графічних просторових 3D- примітивів, які дозволяють
більш ніж в 3 рази зменшити час генерації;

– удосконалено прискорювальну техніку рейтрейсингу пошуку
перетинань променів з об'єктами сцени за рахунок модифікації техніки BVH-
AABB, що підвищує швидкість та ефективність визначення перетинань
(швидкодію) при багатопоточних обчисленнях у середньому на 30% у
порівнянні з базовим варіантом і дає середнє прискорення при реалізації на
тестових паралельних обчислювальних системах з GPU в 7,5 разів;

– 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 від 3 до
5 разів;

– 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, та її відображення на
архітектуру GPGPU-CUDA, що дозволяє зменшити час синтезу і візуалізації
(загальне середнє досягнуте прискорення при багатопотоковій реалізації на
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тестових GPU склало 7,5 разів);
– 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 зображень в 5-24
разів і 1,3-5,3 рази при синтезі 3D- псевдо стерео відео та уможливлює
реалізацію процесу синтезу UHD 3D- псевдо стерео кадру в реальному часі;

–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, чим удалося підвищити ефективність, інформативність, зручність і
якість візуалізації і ідентифікації даних у спеціалізованих підсистемах
візуалізації сигналів інформаційних систем виявлення і моніторингу
радіоелектронної обстановки.

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробці:
– розроблено прикладні основи та працездатні високопродуктивні

практичні реалізації програмно-апаратних засобів синтезу зображень у
спеціалізованих системах 3D- просторової візуалізації різних прикладних
галузей за рахунок запропонованих методів та засобів підвищення швидкості
синтезу і реалістичності зображень;

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

– розроблено технічні вимоги і архітектури дослідного зразка
промислового симулятора-тренажера для підприємств гірничодобувної
промисловості на підприємстві «ЗАТ Донецька інжинірингова група»;

– розроблено дослідні зразки програмно-апаратних підсистем
відображення графічної інформації для використання в системах візуалізації
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«Digital Signage», що розробляються та виробляються компанією
«АМ Інтегратор груп»;

– розроблено технології візуального віртуального моделювання для
технічних, освітніх і ігрових систем у рамках Європейського проекту
співробітництва між Університетами і підприємствами України в галузі ігрової
індустрії “GameHub: University-enterprises cooperation in game industry in
Ukraine”.

Зазначені результати наукових та практичних досліджень дисертаційної
роботи мають підтверджене впровадження.

Відповідність автореферату змісту дисертації відображена в основних
положеннях автореферату, зокрема, в меті, науковій новизні, практичній
цінності, змісті розділів, висновках, списку опублікованих за темою дисертації
робіт, характеристиці особистого внеску здобувача, які повністю відповідають
аналогічним позиціям дисертаційної роботи.

Загальна характеристика дисертації.
Дисертаційне дослідження складається зі 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 сторінці і додаток
на 12 сторінках.

Дисертація має всі ознаки, що притаманні роботі за кваліфікаційним
рівнем докторських дисертації, яка за своєю суттю відповідає паспорту
спеціальності 05.13.05 – комп'ютерні системи та компоненти.

Зміст дисертації відповідає поставленій меті. Викладення матеріалу
послідовне та логічне, надається досконалою технічною мовою. Оформлення
дисертаційної роботи відповідає вимогам Міністерств освіти і науки України.

Перший розділ дисертації на основі огляду літературних джерел
розкриває стан проблеми, пов'язаної з необхідністю підвищення ефективності
методів і апаратно-програмних засобів реалістичної просторової візуалізації,
дає аналіз існуючих методів і засобів, що використаються для організації



6

систем 3D- просторової візуалізації. На основі проведеного аналізу встановлено
невідповідність реалістичності та продуктивності формування тривимірних
об'ємних графічних зображень вимогам більшості додатків і систем
реалістичної просторової 3D- візуалізації реального часу. Отже, визначено
нагальну потребу в розробці нових теоретичних засад і апаратно-програмних
засобів підвищення продуктивності та якості синтезу і просторової 3D-
візуалізації зображень, що і визначає сутність наукової проблеми, яка
розв’язується у цій дисертації.

Другий розділ роботи присвячений подальшому розвитку теоретичних
основ високопродуктивного рендерингу реалістичних тривимірних зображень у
системах комп'ютерної графіки та підвищенню 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 і синтезу 3D-
об'ємних зображень, розроблено узагальнений метод синтезу об'ємного
зображення дискретної воксельної сцени для 3D- СВІ. Запропоновано базовий
метод генерації графічних просторових примітивів для об'ємних 3D- СВІ, який
дозволяє виконувати ефективні алгоритмічні апроксимації базових об'ємних
3D- примітивів на його основі. Запропоновано класифікацію прискорювальних
технік трасування променів, запропоновано спосіб визначення теоретичної
узагальненої часової складності рейтрейсингу. Сформульовано основні
напрями підвищення продуктивності реалістичного комп'ютерного синтезу
тривимірних зображень для основних типів систем 3D- візуалізації,
запропоновано узагальнені архітектури паралельних обчислювальних систем
для апаратної підтримки основних типів 3D- візуалізації.

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, що засновані на запропонованому узагальненому методі генерації
графічних просторових примітивів для об'ємних 3D- дисплеїв. Запропоновані
засоби дозволяють зменшити час генерації. Запропоновано модифікований
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алгоритм перевірки перетинання променя з AABB для організації реалістичної
3D- стерео візуалізації тривимірних сцен методом трасування променів,
використання якого для тестових сцен дозволяє суттєво скоротити час пошуку
перетинань. Запропоновано узагальнений метод і детальні алгоритми етапів
синтезу 3D- стереокадру з 2D зображення для організації 3D- псевдо стерео
візуалізації графічного і відео контенту, що добре відображуються на
паралельні архітектури обчислювальних систем. Запропоновано нові форми
псевдо-просторового візуального подання графічної інформації, що
підвищують ефективність, інформативність та достовірність візуалізації в
спеціалізованих системах аналізу і обробки наукових даних (сигналів).

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, 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. Для підвищення продуктивності роботи системи 3D-
псевдо стереовізуалізації графічного і відео контенту запропонована організація
засобів паралельної апаратної підтримки для розробленого алгоритмічного
забезпечення на архітектурі GPGPU – CUDA, удосконалено архітектуру засобів
паралельної апаратної підтримки для рішення задачі реалістичної 3D-
візуалізації рельєфів і ландшафтів у спеціалізованих системах аналізу і
моделювання наукових даних.

П'ятий розділ дисертації присвячено практичній реалізації засобів
тривимірної візуалізації для систем комп'ютерної графіки, віртуального
моделювання і симуляторів технологічних процесів на основі запропонованих і
розроблених високопродуктивних архітектурно-алгоритмічних підходів.
Результати експериментальних досліджень і моделювання показали, що
розроблені методи і засоби забезпечують достатньо високу технічну
ефективність комп’ютерних систем 3D- просторової візуалізації.
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Зауваження до змісту й оформленню дисертаційної роботи.
1. У розділі 1 дисертаційної роботи бажано було б  провести  більш

детальний порівняльний аналіз запропонованого та існуючих методів
візуалізації зображень 3D- воксельних сцен.

2. У другому розділі роботи при вирішення  задачі  трасування променів
візування  відсутній опис   суттєвих  відмінностей   запропонованого
модифікованого  алгоритма пошуку перетинань променя з ААВВ, що
трасується,  від відомого оптимізованого рішення, що широко використається
на практиці. При цьому виникає питання,  яка є  можливість  для теоретичної
оцінки  прискорювання запропованої  модифікації.

3. У розділі 3 (табл. 3.8) приведені  характеристики тестових сцен. Однак
автор дисертаційної роботи недостаньо обгрунтував  вибір характеристик
тестових сцен як по формі, так і за кількістю об’єктів у тестових сценах.

4. При експериментальній  генерації 3D- псевдо стерео зображень
 (розділ 4 )досліджується синтез анагліфного та анаморфного форматів стерео-
кадрів. Відомо, що перший формат не забезпечує достатню колірну якість
зображень, а другий має зменшену роздільну здатність кадрів. Виникає
питання, чому  автор не  виконав  синтез повної 3D- стереопари зображення.

5. У розділі 4 (рис. 4.36, 4.41)  приведена кількість полігонів для  тестової
рельєфної поверхні. При цьому вибрана кількість полігонів може бути
недостаньою   для реальних відображень цифрових моделей місцевості й
сформовані зображення будуть низько реалістичними.

6. У п’ятому розділі  запропоновані архітектури паралельних
комп’ютерних систем 3D- просторової візуалізації кожного типу, які  мають
складну структуру та мають  значну кількість функціональних блоків.  Для
визначення  загальної працездатності та комплексних показників  комп’ютерної
системи  доцільно було б  провести комплексне функціональне моделювання
роботи структурних  блоків запропонованих  архітектур.

7. Одним із значних практичних результатів роботи є створення
алгоритмічних і архітектурних засобів симулятора «Віртуальна шахта» для
підприємств гірничодобувної промисловості, але в  роботі практично не
розглянуті теоретичні основи розробки застосованих методів, алгоритмів та
інших базових засобів, що використано при розробці симулятора.
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