Міжвузівський збірник "Комп’ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво " 173
Луцьк, 2011. Випуск №6
УДК 514.18
А.П.Мотайло
Херсонський національний технічний університет
ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАЗИСІВ ІКОСАЕДРА
У роботі виконаний порівняльний аналіз обчислювальних властивостей різних базисів
ікосаедра. За основу досліджень обрано такі локальні характеристики як величини визначників
матриць Грама та числа обумовленості цих матриць.
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Постановка проблеми. У методах інтерполювання функцій у 3D, зокрема у методі
скінченних елементів, перевагу надають тілам Платона у формі тетраедра та гексаедра. Перші
вдалі спроби використання октаедра (третього тіла Платона) в якості комірки просторової решітки
в задачах чисельного моделювання призвели до ідеї вивчення можливостей інтерполювання
функцій на ікосаедрі (четвертого тіла Платона). І, як наслідок, неоднозначність вирішення задачі
побудови системи базисних функцій на цьому багатограннику стала мотивом для порівняльного
аналізу обчислювальних характеристик базисів ікосаедра.
Аналіз попередніх публікацій, ціль статті. З появою октаедра у вигляді 7–вузлового
скінченого елемента у роботах [1, 2], 6–вузлового – у роботах [3, 4] та їх порівняльного аналізу [5]
стало зрозуміло, що цей елемент наділений навіть кращими за гексаедр інтерполяційними
характеристиками. А використання обчислювального шаблону у формі гексаедра та октаедра,
вписаних у кулю, в задачі Діріхле для рівняння Лапласа [6] дозволяє отримати точний розв’язок в
контрольних точках вертикального діаметра всередині кулі. Застосування ікосаедра в якості
обчислювального шаблону для розв’язуваної задачі Діріхле стало можливим завдяки появі базисів
12–вузлового ікосаедра [7–10]. У роботі [7] систему базисних функцій нецентрованого ікосаедра
(12 вузлів) було отримано в результаті застосування процедури конденсації [11] до центрованого
ікосаедра (13 вузлів), базисні функції якого були побудовані методом Уачспресса "множення
площин" (або "product of planes") [12]. Базис [8] отриманий на основі гармонічних поверхонь
обертання третього порядку, а базиси [9, 10] – на основі комбінації поверхонь обертання другого
порядку та площин. Такі геометричні підходи до побудови базисних функцій ікосаедра дозволили
отримати базиси, що відрізняються не тільки формоутворенням відповідних поверхонь рівня,
степенем та компактністю структури поліномів базисних функцій, а й деякими інтерполяційними
якостями.
Ціль статті – порівняти різні базиси ікосаедра на основі локальних характеристик у вигляді
визначника матриці Грама та числа обумовленості матриці Грама.
Основна частина. У роботах [7–10] розглядається ікосаедр, вписаний у сферу одиничного
радіуса з вузлами, розташованими у вершинах багатогранника. У роботі [7] прямокутну систему
координат обрано так, що осі проходять через середини попарно паралельних ребер ікосаедра, а
саме, вісь Ox – через середини ребер 3–4 та 8–9, вісь Oy – через середини ребер 2–10 та 5–7, вісь
Oz – через середини ребер 1–11 та 6–12 (рис.1). У роботах [8–10] систему координат обрано таким
чином, що вісь Oz проходить через вузли 11, 12, вісь Ox – через середини середніх ліній
паралельних граней 1–8–9 та 3–4–6, а вісь Oy – через середини паралельних ребер ікосаедра
(рис.2). У кожному випадку початок системи координат співпадає із барицентром ікосаедра.
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Рис.1. Ікосаедр, асоційований із групою
обертань порядку 2

Рис.2. Ікосаедр, асоційований із групою
обертань порядку 5

Базиси 12–вузлового ікосаедра [7–10], представлені в табл.1 функціями, що відповідають
вузлу 11, є поліноміальними четвертого порядку [7] та третього порядку [8–10]. Очевидно, що
гармонічними по Лапласу є лише функції базису [8], отримані як поверхні обертання третього
порядку.
Таблиця 1
Приклади базисних функцій ікосаедра
Базисні функції N11 ( x; y; z )

Базис ікосаедра

N11 ( x; y; z ) =
Базис по Уачспрессу [7]
де

Гармонічний базис [8]
Базис, отриманий на
основі
однопорожнинного
гіперболоїда та площини
[9]
Базис (І), отриманий на
основі двопорожнинного
гіперболоїда та площини
[10]
Базис (ІІ), отриманий на
основі еліпсоїда
обертання та площини
[10]

a=

1
(3xz( x − a)( z + b) − ( x2 y 2 + y 2 z 2 + x2 z 2 ) + a 2b2 ) ,
12a2b2

1
⋅ 2 5−2 ,
2⋅4 5

b=

1
⋅ 2+2 5
2⋅4 5

N11 =

1 3
( z + 10 z 2 + 6 z − 9 z ( x 2 + y 2 ) − 5( x 2 + y 2 ) + 2)
24

N11 =

1
(10 z 2 − 5 x 2 − 5 y 2 + 2)( z + 1)
24

N11 =

1
( 5 (3 − 5 ) z 2 + 3( 5 − 1) z − 5( x 2 + y 2 ) − 2)( 5 z + 1)
24

N11 =

1
( 5 (3 + 5 ) z 2 + 3( 5 + 1) z + 5( x 2 + y 2 ) − 2)( 5 z − 1)
24
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Поверхні нульового рівня базисної функції N11 ( x; y; z ) для наведених базисів ікосаедра
представлені в табл. 2.
Таблиця 2
Поверхні нульового рівня базисної функції N11 ( x; y; z ) різних базисів ікосаедра
Базис [7]

Базис [8]

Базис (І), [10]

Базис [9]

Базис (ІІ), [10]

Обчислення локальних характеристик кожного з базисів ікосаедра, а саме, величини
визначника матриці Грама та числа обумовленості матриці Грама в L2 – нормі показало, що
найкращими інтерполяційними властивостями наділений базис (І), отриманий на основі
композиції поверхні двопорожнинного гіперболоїда та площини [10], оскільки йому відповідає
найбільше значення визначника матриці Грама. Наочно результати обчислень демонструє рис.3.

Рис.3. Величина визначника матриці Грама для базисів ікосаедра [7–10]
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При цьому матриці Грама всіх базисів ікосаедра є добре обумовленими, про що свідчить
величина числа обумовленості матриці грама в L2 – нормі (рис.4). На думку авторів [13] саме ця
характеристика є індикатором якості інтерполяції із залученням відповідного базису, причому
найкращим вважається той базис, число обумовленості матриці Грама якого ближче до одиниці.

Рис.4. Число обумовленості в L2 – нормі для різних базисів ікосаедра
Таким чином, можна вважати, що базиси ікосаедра [8–10] наділені приблизно однаковими
інтерполяційними якостями в порівнянні з базисом [7], якому відповідають найменше значення
визначника матриці Грама та найбільше значення числа обумовленості матриці Грама.
Висновки. Отримані характеристики для різних базисів ікосаедра свідчать про позитивний
прогноз їх інтерполяційних якостей. Переваги одного з базисів над рештою визначатиме
конкретна практична задача. Так застосування кожного з представлених базисів в задачі Діріхле
для кулі [6], в яку вписано ікосаедр, дає лише приблизний результат. Очікуваний точний результат
у контрольних точках був отриманий лише завдяки процедурі зважування базисів ікосаедра, які
вже стали предметом подальших досліджень.
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