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ГЕНЕРАЦІЯ ВУЗЛОВИХ ТА СКІНЧЕННОЕЛЕМЕНТНИХ СІТОК В 

ПРОСТОРІ 
 

Розроблено алгоритми для вузлового покриття опуклих 

багатогранних областей в тривимірному випадку: алгоритм на 

основі перерізів, алгоритм на основі генератору псевдовипадкових 

чисел. Розроблено алгоритм вузлації межі опуклої багатогранної 

області на основі повороту площини. Програмно реалізовано 

інкрементний алгоритм тетраедризації.  
Ключові слова: вузлова сітка; безсітковий метод; тетраедр; метод скін-

ченних елементів. 
 

Разработаны алгоритмы узлового покрытия выпуклых 

многогранных областей в трёхмерном случае: алгоритм с 

использованием сечений, алгоритм с использованием генератора 

псевдослучайных чисел. Разработан алгоритм узловой 

дискретизации границы выпуклой многогранной области с 

использованием поворота плоскостей. Програмно реализовано 

инкрементный алгоритм генерации тетраэдрной сетки метода 

конечных элементов. 
Ключевые слова: узловая сетка; безсеточный метод; тетраэдр; метод ко-

нечных элементов. 
 

Algorithms (the algorithm based on cross sections and the algorithm 

based on pseudorandom number generator) for nodal coverage convex 

polyhedral domains in three-dimensional case have been created. The 

algorithm based on the plane turn for nodal coverage multiface of 

convex region has been created too. Incremental algorithm of 

tetrahedronation of a set of points has been implemented. 
Key words: mesh of nodes; meshfree method; tetrahedron; finite elements 

method. 
 

На сьогодні серед чисельних методів розв’язування крайових задач мате-

матичної фізики все більшої популярності набувають безсіткові методи [1, 2, 

7, 8]. Для застосування безсіткових методів область, в якій шукається 
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розв’язок задачі, покривається вузловою сіткою. Зараз немає єдиного уні-

версального методу вузлації. Кожен із існуючих методів має свої переваги та 

недоліки. Тому використовують способи вузлації відповідно до геометричної 

та топологічної форм області, вимог щодо швидкості роботи алгоритму, рів-

номірності та густоти покриття, простоти програмної реалізації. В даній 

статті розглянуто декілька алгоритмів вузлації. 

Метод скінченних елементів (МСЕ) широко використовується в галузях 

проектування, будівництва, при розв’язуванні крайових задач математичної 

фізики, відшукання розв'язків інтегральних рівнянь [6, 9]. Саме тому дослі-

дження та розробка алгоритмів скінченноелементного покриття областей бу-

ла і залишається актуальною проблемою прикладної математики. Загалом 

задачі вузлації та скінченноелементного розбиття взаємопов’язані – ви-

рішення однієї з них дозволяє вирішити іншу. 

Розглянемо задачу вузлації однозв’язних областей в тривимірному 

випадку. Нехай маємо деяку скінченну множину точок nizyxP iiii ,1),,,( == , 

які утворюють опуклу многогранну замкнену область. Внутрішність та пове-

рхню даної області потрібно вкрити вузлами. Задача визначення опуклої 

оболонки вказаної множини точок не ставиться. Тобто, окрім заданих вер-

шин, відразу задаються і всі грані області та точки, що ці грані формують. 

Надалі, не зменшуючи загальності, вважаємо, що всі грані многогранної об-

ласті є трикутниками. 

Алгоритм випадкового покриття вузлами на основі генератору псевдо-

випадкових чисел є відносно простим в реалізації і не є ресурсозатратним. В 

його основі лежать наступні кроки: 1) вписання області Ω  в прямокутний 

паралелепіпед з межами по максимальних і мінімальних  значеннях коорди-

нат всіх точок її межі; 2) генерація внутрішніх вузлів за допомогою генерато-

ру псевдовипадкових чисел в межах утвореного прямокутного паралелепіпе-

да; 3) видалення вузлів, які не належать області Ω . У представленій модифі-

кації методу є можливість задавати найменшу відстань згенерованого вузла 

до інших точок, що дає можливість керувати рівномірністю покриття. Вузли 

на межі Γ  області Ω  генеруються за допомогою будь-якого методу двовимі-

рної вузлації [5]. На рис. 1 зображений результат роботи алгоритму. Викори-

стовувалися два алгоритми видалення вузлів, які не належать області Ω : 

1) алгоритм перетину перпендикуляра, опущеного з точки на грань; 

2) алгоритм порівняння з точкою, належною області. 

Алгоритм перетину перпендикуляра, опущеного з точки на грань. 

Даний алгоритм перевірки приналежності довільної точки опуклій багатог-

ранній області є авторським. В його основі лежить перевірка на перетин пер-

пендикуляра, опущеного з точки, належність якої досліджується, на грань, з 

іншими гранями опуклої оболонки. Одним із етапів роботи алгоритму є ви-

значення координат проекції точки );;( 111 zyx1X  на площину 

0=+++ DzCyBxA . Для цього можна використати формули [3, 4]: 
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Рис. 1. Робота алгоритму вузлації на основі генератору псевдовипадкових чисел 
 

Суть алгоритму – визначення належності проекції точки для трикутних 

граней опуклої оболонки. Перевірку можна здійснити через порівняння пло-

щі трикутної грані та сум площ трикутників, на які грань розбивається спрое-

ктованою точкою. Якщо проекція точки не належить жодній грані області Ω , 

тоді дана точка гарантовано лежить поза межами вказаної області. Якщо ж 

існує кілька граней, яким належить проекція досліджуваної точки, тоді виби-

рається та спроектована точка, відстань від якої до досліджуваної найменша. 

Наступний етап – перевірка на перетин променя, який проходить через дослі-

джувану та спроектовану точки, з іншими гранями опуклої оболонки. Коор-

динати точки перетину обчислюються за формулами: 
 

CKBRA
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x
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=

)()( 1111 , 11)( yxxRy +−= , 11)( zxxKz +−= ,    (2) 

де )()(;)()( 12121212 xxzzKxxyyR −−=−−= ; );;( 111 zyx1X , );;( 2222 zyxX  – до-
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сліджувана та спроектована точка. 

Якщо вказаний промінь перетинає ще хоча б одну грань опуклої оболонки 

у внутрішній точці – тоді досліджувана точка не належить внутрішності об-

ласті. В протилежному випадку – належить. 

Загалом потрібне удосконалення даного алгоритму для його застосування 

у випадку не опуклих областей. 

Алгоритм порівняння з точкою, належною області. Даний алгоритм є 

авторським. В його основі лежить порівняння обчисленого значення лівої ча-

стини рівняння площини, якій належить грань, 0=+++ DzCyBxA  в точці 

);;( 111 zyx1X , яка перевіряється на належність, з точкою );;( 2222 zyxX , яка га-

рантовано належить області. Якщо знаки обчислених виразів однакові, тоді 

точка належить області, різні – не належить. Коефіцієнти A , B , C , D  об-

числюються за допомогою формул 
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де );;( iii zyxiX , );;( jjjj zyxX , );;( kkkk zyxX  – координати вершин трикутної 

грані. 

Координати точки 2X , яка гарантовано знаходиться всередині оболонки, 

обчислюються як середнє арифметичне відповідних координат заданих вер-

шин оболонки. Оскільки оболонка опукла, то дана точка буде гарантовано 

належати внутрішності. 

Алгоритм покриття на основі перерізів області площинами. Даний ал-

горитм є авторським. Він базується на перерізах опуклої області площинами, 

паралельними деякій заданій площині (в розглядуваному випадку площина 

0=z ). Відстань між перерізами є фіксованою. Отримані перерізи-

многокутники далі покриваються вузлами за допомогою будь-яких алгорит-

мів вузлації опуклих многокутників в двовимірному випадку [5]. Даний алго-

ритм складається з кількох етапів: 

1. Знаходження точок перетину площин, паралельних площині 0=z , з реб-

рами многогранника. Координати точки перетину прямої, якій належать точ-

ки );;( 111 zyx1X  та );;( 2222 zyxX  з площиною, що задається рівнянням 

0=+++ DzCyBxA , визначаються за допомогою формул (2). Щоб переві-

рити на умову належності точки C  відрізку AB  потрібно перевірити вико-

нання рівності 

BCACAB += . 

 

2. Утворення з отриманих вузлів правильної послідовності точок, які утво-

рюють межу многокутника. Дана операція виконується і досить легко реалі-
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зується за допомогою просто алгоритму утворення опуклої оболонки з набо-

ру точок. В його основі лежить перебір і знаходження мінімального кута сто-

рони AB  ще з однією майбутньою стороною AC  за допомогою формули 

 

2
2

2
2

2
2

2
1

2
1

2
1

212121),cos(
zyxzyx

zzyyxx
ACAB

++++

++
= , 

 

де ;;; 111 bababa zzzyyyxxx −=−=−=  cacaca zzzyyyxxx −=−=−= 222 ;; . 

3. Вузлація утворених многокутників одним з відомих алгоритмів вузлації в 

двовимірному випадку [5]. 

4. «Розкидування» точок відносно відповідного перерізу по координаті z . 

Дану операцію потрібно виконувати, оскільки без неї утворені вузли будуть 

скупчуватися в зоні перерізу. Дана проблема зображена на рис. 2. Авторами 

запропоновано два алгоритми розкидування: 

 

 
 

Рис. 2.  Демонстрація проблеми алгоритму на основі перерізу площинами 
 

1) додавання та віднімання третини відстані між перерізами до коорди-              

нати z  кожної третьої точки в перерізі. В результаті цього третина точок за-

лишається в площині в перерізу, третина – нижче, ще одна третина – вище 
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даного перерізу. Результат роботи зображено на рис. 3; 2) додавання або від-

німання псевдовипадкового числа, згенерованого в межах від 0 до половини 

відстані між перерізами.  

Однак, окрім вузлації внутрішності опуклої багатогранної області, така ж 

задача стоїть і щодо її межі. Як вказувалось раніше, дана межа є сукупністю 

трикутних граней, що, в принципі, не зменшує загальності задачі. 
 

 

Рис. 3.  Демонстрація вирішення проблеми перерізів площинами 

 

Авторами розроблено алгоритм вузлації межі опуклої області на  ос-

нові повороту площин. Він базується на повороті грані-трикутника на напе-

ред визначений кут навколо прямої перетину площини, якій належить дана 

грань, і площини XOY . Кут повороту вибирається з умови, що образ грані 

буде лежати в площині XOY . Після цього даний трикутник покривається ву-

злами за допомогою одного з алгоритмів вузлації многокутника у двовимір-

ному випадку [5]. Далі утворені точки разом з точками трикутника поверта-

ються в початкове положення за допомогою повороту на протилежний кут. 

На рис. 4 зображений результат роботи алгоритму.  
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Рис. 4. Результат роботи алгоритму вузлації межі опуклої області 
 

Якщо область Ω  та її межа Γ  вкриті вузлами nizyxP iiii ,1),,,( == , тоді 

можна розв’язати іншу задачу – задачу тетраедризації. Існуючі вузли потрі-

бно об’єднати в тетраедрну сітку при дотриманні двох важливих вимог: 

1) ребра тетраедрів не мають жодних спільних точок, окрім вузлів; 

2) сумарний об’єм утворених тетраедрів повинен дорівнювати об’єму опуклої 

фігури, утвореної з початкової множини точок.  

Для розв’язання поставленої задачі використовувався інкрементний ал-

горитм тетраедризації множини точок. Даний алгоритм – це аналог інкре-

ментного алгоритму в двовимірному просторі. 

Спочатку ініціалізується список тетраедрів, список точок-вершин, список 

ребер. Далі визначаються грані «супертетраедра» – тетраедра, в якому повні-

стю будуть лежати всі точки з множини. Наступним кроком є додавання ве-

ршин супертетраедра до кінця списку вершин. Після цього супертетраедр до-

дається до списку тетраедрів. Далі кожна нова точка із початкової множини 

точок перевіряється на те, чи задовольняють умову Делоне сусідні тетраедри 

з даною точкою. Якщо точка лежить за межами описаних сфер сусідніх тет-

раедрів, то ребра цих тетраедрів утворюють з даною точкою  нові тетраедри, 

які додаються до відповідного списку. Якщо ж вказана умова не виконується 

– сусідні тетраедри видаляються і на їх місці утворюються нові, які задоволь-
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няють умову Делоне. Це повторюється із всіма точками. Після цього видаля-

ються тетраедри, які містять грані  чи ребра супертетраедра і сам супертетра-

едр. 

Основним завданням статті був огляд деяких алгоритмів для вузлового 

покриття тривимірних багатогранних опуклих областей. Однак, відомо, якщо 

область покрита вузлами, то існує можливість побудови тетраедрної сітки з 

вершинами в даних вузлах. Тому в статті паралельно ставилось завдання 

реалізації алгоритмів скінченноелементної тетраедризації за заданою 

вузловою сіткою. Вузлові та відповідні їм тетраедрні сітки будуть 

корисними, наприклад, при порівнянні наближених чисельних 

розв’язків крайових задач математичної фізики сітковими (метод скі-

нченних елементів) [6, 9] та безсітковими методами [1, 2, 7, 8]. 
Багато питань залишились в даній статті поза увагою авторів: 

1) теоретичні дослідження складності запропонованих алгоритмів; 

2) вузлація неопуклих областей; 3) різні способи задання тривимірних облас-

тей та їх вплив на необхідність модифікації алгоритмів вузлації. Ці питання 

потребують вирішення і можуть визначати напрямки подальших дослі-

джень. 
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