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Programový výbor/Scientific Committee:
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Pokus o praktickou deskriptivu

75

Byrtus Marek
PH cubics fitting

. . . . . . . . . . .

4

Geometry and Graphics 2008
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Antoš Karel
Vizualizace nejen medicı́nských dat systémem MeVisLab . .
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Deforming Curves Using Generalized Barycentric Coordinates

163
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Kupčáková Marie
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Úlohy kinematické geometrie v Maple . . . . . . . . .

219
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Předmluva/Forewords
Ve sbornı́ku jsou uvedeny přı́spěvky, které zazněly na 28. konferenci o geometrie a grafice, která se konala ve dnech 8.–11. zářı́ 2008 v Lednici na
Moravě. Konference probı́hala pod záštitou České společnosti pro geometrii a grafiku (ČSGG) Jednoty českých matematiků a fyziků. Jednánı́ se
uskutečnila v posluchárnách Zahradnické fakulty Mendelovy zemědělské
a lesnické univerzity.
Konference se zúčastnili kromě učitelů vysokých a střednı́ch škol z České
republiky též kolegové a kolegyně ze Slovenska, Polska a Rakouska. Přes
80 účastnı́ků vyslechlo 50 přednášek a referátů. Na konferenci zazněly
přı́spěvky z teoretické geometrie a počı́tačové grafiky, z inženýrské geometrie a grafiky a jejich aplikacı́ a z teorie vyučovánı́ geometrie a grafiky
na střednı́ch a vysokých školách.
Účastnı́ci zvláště ocenili vysokou úroveň obou zvaných přednášek. Konferenci zahájil doc. František Ježek z Fakulty aplikovaných věd Západočeské
univerzity v Plzni, který přednesl přednášku s názvem Geometrie v praxi a
ve škole. Druhou plenárnı́ přednášku Rational envelopes of two-parameter
families of spheres pronesl Prof. Dr. Martin Peternell z Technické Univerzity ve Vı́dni.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové z Mendelovy
zemědělské a lesnické univerzity. Za námahu a úsilı́ jim patřı́ srdečný dı́k.
Rád bych Vás pozval na 29. konferenci o geometrii a grafice, která se bude
konat ve dnech 7.–10. zářı́ 2009 v Doubici v Českém Švýcarsku. Organizaci
zajistı́ pod vedenı́m prof. J. Přı́vratské kolegyně a kolegové z katedry
matematiky a didaktiky matematiky Fakulty přı́rodovědně-humanitnı́ a
pedagogické Technické univerzity v Liberci.

České Budějovice, 19. listopadu 2008
Pavel Pech
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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Geometrie v praxi a ve škole
František Ježek
Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitnı́ 8, 306 14 Plzeň
jezek@kma.zcu.cz

Abstrakt. Přı́spěvek se zabývá pozicı́ vzdělávánı́ v geometrii v rámci
rámcových vzdělávacı́ch plánů jednotlivých typů střednı́ch škol. Diskutován je obsah geometrického vzdělávánı́ a také možnosti podpory
geometrické průpravy v rámci školnı́ch vzdělávacı́ch programů. V kontrastu s pozicı́ geometrie ve škole je dokladován význam této disciplı́ny
pro praxi. Na přı́kladu vzniku počı́tačové geometrie je vysvětlena role
osobnostı́ při změnách v oblasti vzdělávánı́. Přı́spěvek se rovněž zabývá
aplikacı́ nelineárnı́ch transformacı́ v různých praktických problémech.
Klı́čová slova: Rámcové vzdělávacı́ plány, školnı́ vzdělávacı́ plány,
nelineárnı́ transformace, TPS, inverznı́ Coonsův plát.

1 Úvod
Tento přı́spěvek je stručným záznamem hlavnı́ch myšlenek zvané přednášky,
která se věnovala obecným souvislostem vzdělávánı́ v geometrii, změnám
ve střednı́m školstvı́ a pohledu praxe na geometrii. Zásadnı́m východiskem
k sestavenı́ tohoto textu a k proslovenı́ přednášky byl vývoj vzdělávacı́ soustavy v České republice z pohledu mezinárodnı́ho srovnánı́ – viz např. [1],
[2] a [3]. Je nutné zdůraznit, že Česká republika vykazuje zatı́m nadprůměrnou kvalitu v přı́pravě žáků z hlediska matematické a přı́rodovědné
gramotnosti. Ovšem na střednı́ škole se tento dobrý základ proměnı́ v přı́liš
mnoha přı́padech v nezájem o matematiku a někdy i v nenávist k exaktnı́mu
uvažovánı́. Patologické rysy pak má řešenı́ v rámci výběru studované vysoké školy pro takto deprivované jedince. Jejich volba vede velmi často
k oblastem jako je humanistika nebo učitelstvı́, což ale nenı́ dobré ani
pro humanitnı́ vědy, ani pro budoucı́ prostředı́ škol (ovšem zde tento osten nenı́ oprávněný, nebot’ většina absolventů učitelského studia s danou
deformacı́ naštěstı́ do škol v pozici učitele stejně nenastupuje).

2 Rámcové vzdělávacı́ programy a pozice geometrie
V této části přı́spěvku podáme základnı́ informaci o rámcových vzdělávacı́ch
programech pro gymnázia – viz [4] – a pro střednı́ odborné škol – viz
[5]. Sledovat ale budeme zejména úlohu geometrie v těchto rámcových
vzdělávacı́ch programech. Pro přı́pravu školnı́ch vzdělávacı́ch programů
bude pak zásadnı́ schopnost argumentace jednotlivých učitelů při jejich
tvorbě. Proto v závěru uvedeme i významné argumenty pro vhodné uplatněnı́
geometrických kompetencı́ v připravovaných plánech.
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2.1 Gymnázia
Rámcové vzdělávacı́ programy pro gymnázia pokračujı́ v trendu, který
podle mého názoru těmto školám neprospı́vá. Exaktnı́ vědy majı́ poměrně
malý prostor a malou váhu v navržené struktuře. Poznamenejme ale, že
ředitel a učitelský sbor má poměrně značné možnosti úprav v rámci tvorby
tzv. školnı́ho vzdělávacı́ho programu.
Gymnazista se povinně setká s matematikou v rámci vzdělávacı́ho
oboru Matematika a jejı́ aplikace, a to v rozsahu 10 hodin (jde o součet
rozvrhových týdennı́ch hodin za celé čtyřleté studium).
Cı́le této komponenty vzdělávánı́ na gymnáziu jsou definovány takto:
analyzovat problém a vytvořenı́ plánu řešenı́, přesné vyjadřovánı́ a zdokonalovánı́ grafického projevu, rozvı́jenı́ dovednosti pracovat s různými
reprezentacemi.
Geometrie je jeden z pěti prvků vzdělávacı́ho obsahu a zahrnuje oblast
planimetrie, stereometrie, trigonomerie a analytická geometrie v rovině.
Pokud uvedený minimálnı́ rozsah výuky matematiky a geometrie považujeme za nedobrý, pak jisté zadostiučiněnı́ můžeme objevit ve vzdělávacı́m
bloku Informatika a informačnı́ a komunikačnı́ technologie, který má sice
jen čtyřhodinovou dotaci, ale velmi správně se neuspokojuje jen s uživatelskou úrovnı́ zvládnutı́ osobnı́ho počı́tače, ale obsahuje i prvky algoritmizace a programovánı́, což je mezi střednı́mi školami (s výjimkou těch,
které jsou zaměřeny na výpočetnı́ techniku) výjimkou.
2.2 Technická lycea
Technická lycea jsou projektem, který se vždy těšil podpoře našı́ odborné
komunity a rámcový vzdělávacı́ plán potvrdil modernı́ a velice pozitivnı́
trend.
Oblast Matematické vzdělávánı́ je dotována 12 hodinami. Geometrie
se vyskytuje ve třech ze sedmi prvků vzdělávacı́ho obsahu (planimetrie,
stereometrie, analytická geometrie v rovině - i kuželosečky).
Navı́c se na technickém lyceu objevuje oblast Aplikovaná matematika s
dotacı́ 2 hodiny a zahrnuje geometrii jako jeden ze čtyř prvků vzdělávacı́ho
obsahu (planimetrie, stereometrie, trigonometrie, analytická geometrie a
technické křivky). Za diskutabilnı́ považuji skutečnost, že za aplikace matematiky se považuje zařazenı́ lineárnı́ algebry, matic a determinantů.
Ovšem pro duši geometra představuje jakési naplněnı́ ideálu zařazenı́
oblasti Grafická komunikace a průmyslový design, a to v rozsahu 12 hodin.
Prvky vzdělávacı́ho obsahu jsou následujı́cı́: deskriptivnı́ geometrie, technické kreslenı́, CAD systémy, průmyslový design, což dává žákům technického lycea zásadnı́ náskok v přı́pravě ke studiu technických a přı́rodnı́ch
věd.
Vzdělávánı́ v oblasti informačnı́ch a komunikačnı́ch technologiı́ch má
rovněž vysokou dotaci, jmenovitě 10 hodin. Absolvent lycea bude obeznámen

Geometrie v praxi a ve škole
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se základy programovánı́. Zajı́mavé ale je, že se nezdůrazňuje možná to
nejdůležitějšı́, a to je algoritmizace.
2.3 Střednı́ odborné školy
Jednou z velkých a ohrožujı́cı́ch anomáliı́ české vzdělávacı́ soustavy je
velice rozsáhlý sektor střednı́ho odborného školstvı́, což se projevuje i v
nadprůměrných finančnı́ch nákladech – viz [1]. V rámci přı́pravy rámcových
vzdělávacı́ch programů bylo popsáno vı́ce než 30 oborů. Okomentujme
pouze dva z nich: strojı́renstvı́ a stavebnictvı́.
Ve vzdělávacı́m programu zaměřeném na strojı́renstvı́ je obsažen standardnı́ obsah matematiky s mı́rně vyššı́ dotacı́ než v programu gymnázia.
Z hlediska geometrie je zajı́mavá oblast Konstruovánı́ a projektovánı́, v
nı́ž je dokonce zařazeno téma s názvem deskriptivnı́ geometrie. V rámci
utvářenı́ kompetencı́ v oblasti informačnı́ch technologiı́ je uvedeno i heslo
grafika. Zřejmé však nenı́, o co by se mělo jednat.
Jako promyšlenějšı́ a propracovanějšı́ se z hlediska našeho předmětu
zájmu jevı́ program zaměřený na stavebnictvı́. Za velice užitečnou považuji
oblast vzdělávánı́ s názvem Grafická komunikace a průmyslový design s
rozsahem shodným s matematikou, tedy 12 vyučovacı́ch hodin. Obsah se
zaměřuje na následujı́cı́ témata: deskriptivnı́ geometrie, technické kreslenı́,
CAD systémy, průmyslový design.

3 Geometrie a vysoká škola
Je zřejmé, že geometrické vzdělávánı́ na vysoké škole by mělo vycházet z
toho, jakou průpravou prošli studenti na střednı́ škole. Bohužel nemůžeme
předpokládat, že všichni či většina studentů technických a přı́rodovědných
studijnı́ch programů na vysokých školách má kompetence na úrovni programu technického lycea. Názory na naši situaci, tedy na situaci učitelů
vysokých škol zabývajı́cı́ch se geometriı́, se pokusı́m shrnout do bodů:
• Nelze se spolehnout na žádný základ. Poměrně přesvědčivě to plyne
ze stručného popisu rámcových vzdělávacı́ch plánů a samozřejmě i
ze skutečnosti, že každá škola může v určitém rozsahu plány měnit,
přesněji rozšiřovat. Pochopitelně je jasné, že většı́ užitek přinášı́
vzdělávánı́, projevı́-li se v kompetencı́ch a v dalšı́ch studijnı́ch předpokladech. Konkrétnı́ poznatky jsou do jisté mı́ry opravdu druhotné,
ale jen do jisté mı́ry.
• Chybı́ základnı́ studijnı́ návyky, převládá snaha o zapamatovánı́
”
si“. Je zajı́mavé pozorovat, jak se proměňuje postoj studentů prvnı́ch
ročnı́ků vysokých škol k práci zvané studium. Evidentnı́ konflikt
plyne z nı́zké ochoty věnovat učenı́ dostatek času spojené s hledánı́m
nekorektnı́ch či nevhodných cest ke splněnı́ požadavků. Dobrá střednı́
škola vytvářı́ předevšı́m dobré pracovnı́ návyky, vede k soustředěnosti
a přemýšlivosti.
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• Méně je asi vı́ce. Měli bychom si zvyknout, že nahuštěnı́ úvodnı́ch
předmětů vysoké školy množstvı́m látky nevede v žádném přı́padě
k cı́li.
• Nelze ale uvı́znout na základech a nedostat se k aplikacı́m (pak
neprokážeme užitečnost).
• Je nutné kombinovat metody (syntetické, analytické, použitı́ diferenciálnı́ho počtu, výpočetnı́ techniky).
• Na technických fakultách je nutná spolupráce s profilovými katedrami
– potřebujeme pádné věcné argumenty o užitečnosti našı́ disciplı́ny.
Jde o práci nutnou, ale mnohdy namáhavou a z prvnı́ho pohledu
neúčinnou.
• Začı́najı́cı́ kolegyně a kolegové by si měli prohlédnout skripta a publikace pracovnı́ků odborných kateder.
• Dobrou cestou je účast na konferencı́ch a seminářı́ch z oborů, pro
které zajišt’ujeme výuku.
• Měli bychom mı́t k dispozici databázi relevantnı́ch, pravdivých a
zajı́mavých aplikačnı́ch úloh a vhodně s nı́ pracovat.

4 Geometrie a uživatel CAD/CAM/GIS systému
Při obhajobě pozice geometrie na technických vysokých školách často
správně argumentujeme vysokými požadavky, které kladou na uživatele
CAD/CAM/GIS systémy. V této souvislosti ale nutné uvést, že dnešnı́
konstrukčnı́ systémy majı́ jiné vlastnosti. Pro svět modernı́ch CAD/CAM/GIS
systémů platı́:
• Geometrie ustupuje do pozadı́ (do vnitřnı́ch mechanismů systémů).
• Komunikace systému s uživatelem je většinou technická, nikoliv geometrická ( features“ mı́sto geometrických prvků).
”
• Nároky na představivost u uživatele rostou, ale metoda pokus ”
omyl“ to překlene.

• Vývojář komponent systému musı́ mı́t velmi hluboké znalosti z geometrie, numerické matematiky apod. Ovšem otázkou je, kolik skutečných
vývojářů je potřeba. Platı́ ale, že by takováto orientace vzdělávánı́
mohla být velice zajı́mavým strategickým tahem České republiky
(mı́sto orientace na montovny automobilového průmyslu apod.)
To, že v očı́ch techniků měla a má geometrie stále poměrně velmi
dobrou pozici, je mimo jiné výsledkem činnosti našich předchůdců. O
rozvoj počı́tačové grafiky (dnes bychom řekli spı́še geometrického modelovánı́), která byla velmi dobře přijı́mána aplikačnı́ sférou, se zasloužily
zejména osobnosti ze středu našı́ odborné skupiny.
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5 Nelineárnı́ transformace a jejich aplikace
Jako přı́klad nových výzev pro geometrii nynı́ uved’me přı́klad inspirovaný reálnými potřebami praxe, jmenovitě oblastı́ specializovaných GIS
systémů a oblasti rekonstrukce dat z historických podkladů.
Pro většinu knih a předmětů na vysokých školách představuje téma
transformacı́ poměrně zásadnı́ celek. Struktura grupy lineárnı́ch transformacı́ je rozhodně zajı́mavá a právem je jejı́ elegance přednášena, procvičována a zkoušena. Ovšem uživatelé majı́ i jiné otázky než ty, které
si matematická obec sama položila. Velice brzy vznikne požadavek na
prováděnı́ nelineárnı́ch transformacı́.
Základnı́m představitelem třı́dy nelineárnı́ch transformacı́, který je implementován v řadě systému, je tzv. TPS (Thin Plate Spline) transformace
– viz [6]. Toto téma se pomalu prosazuje do obsahu vzdělávánı́ na vysokých
školách. Určitě je škoda, že se tak děje cestou aplikačnı́ch předmětů a jen
velmi sporadicky cestou matematických disciplı́n.
Přı́kladem užitečné součinnosti geometrů a odbornı́ků na aplikace může
být uplatněnı́ nelineárnı́ transformace, kterou označujeme termı́nem inverznı́ Coonsův bikubický plát. Coonsovy pláty klasicky chápeme jako
nástroj k navrhovánı́ ploch. Pokud tuto metodu použijeme v rovině a
inverzně, pomůžeme odbornı́kům na rekonstrukci operátu katastru napravit škody, které způsobil čas – viz [7]. Vlivem smrštěnı́ papı́ru došlo k
deformaci předloh, které je pak možné pomocı́ inverznı́ho Coonsova kubického plátu kvalitně zpět transformovat na obdélnı́ky, a to tak, že na
společných stranách mapových listů s úspěchem využijeme známé vlastnosti plátovánı́.

6 Závěr
Změny, které probı́hajı́ ve školstvı́, lze trpně přijı́mat a ponechat si právo
na kverulanstvı́. Pro geometrickou obec však byl v poslednı́ch desetiletı́ch
typický jiný model chovánı́, totiž aktivnı́ podı́l na prosazovánı́ změn. Z
toho měla prospěch geometrie, studenti i jejich učitelé. Tento odkaz by pro
nás měl být závazkem při debatách o školnı́ch vzdělávacı́ch programech,
úpravách obsahu a struktury studia na vysokých školách a při reakci na
oprávněné požadavky praxe.
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Abstract. Two-parameter families of spheres in 3-space can be
identified with two-dimensional surfaces in 4-space. We investigate
rational two-dimensional surfaces in 4-space whose corresponding
families of spheres possess rational envelope surfaces. The relations
between these surfaces and rational offset surfaces are discussed.
Explicit representations of all such surfaces are provided and several
surface classes sharing this property are given. Additionally we study
a class of remarkable surfaces in 4-space which can be considered as
generalizations of LN-surfaces to 4-space. These surfaces correspond to
families of spheres with rational envelopes but have a couple of other
interesting geometric properties.
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Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Katedra matematiky
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Abstract. Recently, the support function representation of hypersurfaces has been introduced into CAGD. This representation is very
useful in computation of convolutions of hypersurfaces. However,
for a given hypersurface (represented parametrically or implicitly)
it is not always possible to represent it via support function. In
this paper we introduce the so-called implicit support function (ISF)
representation which removes this main disadvantage. We show how
ISF representation can be used in computation of rational convolutions
of hypersurfaces, i.e., how to identify that the convolution is rational
and how to find its rational parameterization.
Keywords: Convolution hypersurfaces, support function representation,
implicit support function representation, rational parameterizations.

1 Introduction
Convolution of hypersurfaces is a fundamental operation in Computer
Aided Geometric Design (CAGD) which provides one of the main chalenging problems. Since convolutions with spheres correspond to classical
offsets and convolutions with arbitrary surfaces represent the so-called
general offsets, operation of convolution is especially useful in machining
– they provide paths for cutting tools.
Since CAGD most often uses a parametric description of hypersurfaces (typically curves and surfaces), one of the tasks is to find a rational
parameterization of the convolution hypersurface, if it exists. In such a
case, the convolution curve/surface can be represented again in the standard (NURBS) form. The classical offsets have been studied intensively
in recent years (see e.g. [2, 3, 9]), there are also some papers related to
general offsets (see e.g. [6, 7, 10]).
Nevertheless, a parametric or implicit representation of hypersurfaces
seems to be not very suitable for the operation of convolution and that
is why “better” representations w.r.t the convolution are looked for. Recently, the support function representation of hypersurfaces has been introduced into CAGD (see [4, 11]). This representaiton is very suitable
for describing convolutions of hypersurfaces as this operation corresponds
to the sum of the associated support functions. The main drawback of
this representation is that not all hypersurfaces (given parametrically or
implicitly) can be represented via support function.
This paper is devoted to the representation of hypersurfaces which is
based on the support function representation and removes the main dis-
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advantage of the SF representation, i.e., it is available for all algebraic
hypersurfaces with non-degenerated Gauss image. We call it implicit support function representation as it is closely related to the SF representation but, in fact, this is a dual representation of a given hypersurface.
We show how to find ISF representation for parametrically or implicitly
given hypersurface and how this representation can be used for deciding
rationality of the convolution and for finding rational parametrizations of
the convolutions.
The remainder of the paper is organized as follows: Section 2 is devoted
to the convolution of hypersurfaces, Section 3 introduces implicit support
function representation, gives some basic properties and also algorithms
for computing ISF for parametric and implicit hypersurfaces. Section 4
uses ISF representation for computation of rational parameterizations of
convolution curves/surfaces. Finally, Section 5 concludes the paper.

2 Convolutions of hypersurfaces
The notion of convolution hypersurfaces (especially curves or surfaces) are
used in various fields of mathematics and there are also many applications
in the technical praxis. Let us start with the definition.
Definition 2.1 Let A and B be smooth hypersurfaces in the affine space
Rn+1 . The convolution hypersurface C = A ⋆ B is defined
C = {a + b | a ∈ A, b ∈ B and na k nb },

(1)

where na and nb are the normal vectors of A and B at points a ∈ A and
b ∈ B. The points a, b are called corresponding points.
Let us look at this problem from the point of view of parameterizations of hypersurfaces A and B. Let a(u1 , . . . , un ) and b(s1 , . . . , sn ) be
parameterizations of hypersurfaces A and B, respectively. For the sake of
brevity, we denote ū = (u1 , . . . , un ) etc.
There are two main tasks concerning the computation of parameterizations of convolution hypersurfaces. First, we want to decide if the
convolution C = A ⋆ B is rational, and second, we want to compute the
rational parameterization of the convolution hypersurface using the parameterizations a(ū) and b(s̄) of A and B, respectively, if it is possible.
Basically, we have two possibilities how to solve these problems. We can
1. find a rational reparameterization ū 7→ φ(s̄) such that the parameterizations a(φ(s̄)), b(s̄) fulfill the convolution condition (for a given
s̄0 normal vectors at a(φ(s̄0 )), b(s̄0 ) are parallel), or
2. find suitable rational parameterizations ã(t̄), b̃(t̄) of both hypersurfaces which fulfill the convolution condition described above, or directly find rational parametrization c(t) without rational φ.

ISF representation of hypersurfaces and rational convolutions computation
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Since the first approach was thorougly studied in [7], we focus on the
second approach in the rest of this paper. This approach, which is based
on the implicit support function representation, is useful especially in case
when we are not able to decide rationality of a convolution and/or find a
rational reparameterization φ. In curve/surface case, we can always give
an answer for the first question – is the convolution rational? Moreover,
in the curve case (and sometime also in the surface case) we can find the
rational parameterization of the convolution curve/surface.

3 Implicit support function representation
In this part, we use a hypersurface representation outgoing from the socalled support function representation of hypersurfaces (cf. [11, 4]). The
support function representation is a certain kind of a dual representation,
most widely used as a tool in the convex geometry for the representation
of convex bodies, see e.g. [5]. Recently, this concept has been extended
to the so-called quasi-convex hypersurfaces [11].
A hypersurface is described as the envelope of its tangent hyperplanes
Tn := {x : n · x = h(n)},

(2)

where the support function (SF) h(n) is a function defined on the unit
sphere Sn (or its suitable subset). This representation is very suitable for
describing convolutions of hypersurfaces as this operation corresponds to
the sum of the associated support functions, i.e.,
hC = hA + hB .

(3)

However, given a parametric or implicit representation of a hypersurface,
it is not always possible to represent it via SF – mainly due to the fact,
that for each vector n only one value of h is possible.
Further, we use a hypersurface representation which removes this main
drawback of the support function representation, i.e., it is available for all
algebraic hypersurfaces with non-degenerated Gauss image. A hypersurface is here represented as an envelope of tangent hyperplanes (2) where
n and h satisfy the implicit polynomial equation
D(n, h) = 0,

(4)

i.e., from now h(n) does not have to be a function defined only on the
unit sphere Sn .
To emphasize the connection between the standard one-valued SF representation and (generally) multi-valued SF representation (4), we will call
D(n, h) = 0 the implicit support function (or shortly ISF ) representation
of a hypersurface. Since D(n, h) = 0 is a dual representation of a given
hypersurface we immediately obtain:
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Lemma 3.1 For the implicit support function D(n, h) = 0 of a hypesurface A, it holds:
1. D(n, h) is a homogeneous polynomial in n1 , . . . , nn , h.
2. A is irreducible iff D(n, h) is irreducible.
The connection between the rationality of a given hypersurface and
the associated ISF representation is expressed as follows:
Lemma 3.2 There exists a rational representation of a hypersurface if
and only if the zero locus of the corresponding implicit support function
D = 0 is rational.
Proof. See [8].



Implicit support function can be easily obtained from a parametric
or implicit representation of an arbitrary hypersurface just by applying
suitable elimination method, e.g. Gröbner basis method (cf. [1]) – see
Algorithm 1 and Algorithm 2.
Input: Parameterization
x : Rn → Rn+1 : (u1 , . . . , un ) → (x1 , . . . , xn+1 )
Output: ISF D(n, h) = 0
begin
∂x
∂x
I ←− hn · ∂u
, . . . , n · ∂u
, n · x − h, 1 − wh||au × av ||2 i;
1
n
≺ ←− a term order such that w and each ui is greater than any
ni and h;
G ←− a Gröbner basis of I w.r.t ≺;
D ←− G ∩ k[n1 , . . . , nn+1 , h];
return D
end
Algorithm 1: Finds ISF for a hypersurface given parametrically.
Input: Polynomial F (x1 , . . . , xn+1 )
Output: ISF D(n, h) = 0
begin
∂F
− λn1 , . . . , ∂x∂F
− λnn+1 , n · x − h, 1 − whi;
I ←− hF, ∂x
1
n+1
≺ ←− a term order such that w, λ and each xi is greater than
any ni and h;
G ←− a Gröbner basis of I w.r.t ≺;
D ←− G ∩ k[n1 , . . . , nn+1 , h];
return D
end
Algorithm 2: Finds ISF for a hypersurface given implicitly.

ISF representation of hypersurfaces and rational convolutions computation
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Figure 1: The Enneper surface.

Example 3.3 The Enneper surface (see Fig. 1) can be given either in
the implicit form
F (x, y, z) =

−64z 9 + 1152z 7 + 432x2 z 6 − 432y 2 z 6 + 3888x2 z 5 +
3888y 2z 5 − 5184z 5 + 6480x2z 4 − 6480y 2z 4 + 1215x4 z 3 +
1215y 4z 3 − 3888x2z 3 + 6318x2 y 2 z 3 − 3888y 2z 3 +
4374x4z 2 − 4374y 4z 2 − 729x4 z − 729y 4 z + 1458x2y 2 z+
729x6 − 729y 6 + 2187x2 y 4 − 2187x4 y 2 ,
(5)
or in the parametric form


v3 2
u3
2
2
2
(6)
+ uv , −v − u v + , u − v .
a(u, v) = u −
3
3
Using Algorithm 1 for the parametric form (6) or Algorithm 2 for the
implicit form (5), we can find the implicit support function representation
of the Enneper surface in the form
D(n1 , n2 , n3 , h) =

−4n61 + 9h2 n41 + 4n22 n41 − 3n23 n41 − 18hn3 n41 +
4n42 n21 − 12hn33 n21 + 18h2 n22 n21 + 6n22 n23 n21 −
4n62 + 9h2 n42 + 12hn22 n33 − 3n42 n23 + 18hn42 n3 .

We can also easily switch from ISF representation to the parametric
one. If D(n, h) = 0 (ISF of a hypersurface A) is parameterized by rational
functions in ū
n1 (ū), . . . , nn+1 (ū), h(ū),
then the tangent hyperplanes of A can be written in the form
n1 (ū)x1 + . . . + nn+1 (ū)xn+1 − h(ū) = 0.

(7)
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Differentiating (7) with respect to ui , i = 1, . . . , n, gives along with (7)
the system of n+1 linear equations in variables xj , j = 1, . . . , n+1. Using
Cramer’s rule, we obtain a rational parameterization of A.

4 Rational convolutions computation using ISF
In what follows, we want to use ISF representation of hypersurfaces for
computing rational parameterizations of convolution hypersurfaces C =
A ⋆ B (mainly curves and surfaces, here), especially in case when we are
not able to find a direct rational reparameterization of one hypersurface
w.r.t the other one in order to fulfill the convolution condition. To obtain
ISF of a convolution hypersurface C = A ⋆ B, we have to sum points with
parallel normal vectors on hypersurfaces A and B. Hence, it is enough to
add the equation (3) and eliminate variables hA , hB from the system of
equations
DA (n, hA ) = 0, DB (n, hB ) = 0, hC − hA − hB = 0,
for more details see Algorithm 3.
Input: ISFs DA (n1 , . . . , nn+1 , hA ) and DB (n1 , . . . , nn+1 , hB )
representing A and B
Output: ISF DC (n1 , . . . , nn+1 , hC ) of the convolution
hypersurface C = A ⋆ B
begin
I ←− hDA , DB , hC − hA − hB i;
≺ ←− a term order such that hA and hB are greater than hC
and any ni ;
G ←− a Gröbner basis of I w.r.t ≺;
DC ←− G ∩ k[hC , n1 , . . . , nn+1 ];
return DC
end
Algorithm 3: Computes ISF of a convolution hypersurface of two
hypersurfaces.
Example 4.1 Let A be the cardioid parameterized by
a(u) =



−2u4 + 2u2
−4u3
, 4
4
2
u + 2u + 1 u + 2u2 + 1

and B be the Tschirhausen cubic parameterized by

⊤
1 3
2
b(s) = s , s − s
,
3

⊤

(8)
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see Fig. 2. Applying the first approach mentioned in Section 2 we are
not able to find rational reparametrizations u 7→ u(s) and s 7→ s(u) and
rational parameterization of the convolution curve C = A ⋆ B. However,
we know that C is rational because the cardiod is a PH curve (see [3] for
more details on PH curves).
Thus, this is the case when ISF representation is useful. Algorithm 1
yields ISFs of the cardiod and Tschirhausen cubic in the form
DA (n1 , n2 , hA ) =
DB (n1 , n2 , hB ) =

16h3A + 24n1 h2A − 27n22 hA − 15n21 hA + 2n31 , (9)
9h2B n22 − 12hB n31 − 18hB n1 n22 −
(10)

−3n21 n22 − 4n42 .

Next, applying Algorithm 3 we obtain the ISF representation of C = A ⋆ B
in the form
DC (n1 , n2 , hC ) = (186624n62)h6C + (−559872n1n62 − 746496n31n42 )h5C +
+(−878688n82 − 676512n62n21 + 1119744n42n41 + 995328n22n61 )h4C +
+(−442368n91 + 2072304n82n1 + 4944240n62n31 + 3297024n24 n51 )h3C +
8 2
4 6
6 4
+(−663552n10
1 − 3504384n1n2 − 4316247n1n2 − 6453216n1n2 −
2 8
10 2
11
9 2
−63990n1n2 + 642033n2 )hC + (414720n1 + +1938816n1n2 −
5 6
7 4
3 8
−753570n1n10
2 + 772362n1n2 + 2832948n1n2 − 1290204n1n2 )hC +
8 4
4 8
2 10
2
+(289224n1n2 + 458010n1n2 − 108387n1n2 − 82944n10
1 n2 +
6 6
12
12
+755109n1n2 − −55296n1 − 128164n2 ).

It can be shown that genus(DC ) = 0 and thus DC (and also C) is a
rational curve. We use a parameterization algorithm (see e.g. [12]) and
obtain
2
+15t4 −t6
6t−20t3 +6t5
n2 (t) = t61−15t
t6 +3t4 +16t3 +3t2 +1 ,
+3t4 +16t3 +3t2 +1 ,
1−3t−54t5 −23t9 −54t7 −3t11 +264t6 −23t3 −9t4 −12t2 −9t8 −12t10 +t12
1+14t3 +t12 +14t9 +6t11 +6t−300t6 +6t10 +111t8 +12t7 +111t4 +12t5 +6t2 .

n1 (t) =
hC (t) = − 23 ·

Then, we can compute an envelope of tangents

(11)

n1 (t)x + n2 (t)y = hC (t)
to get the rational parameterization c(t) of the convolution curve C (which
is too long to include it into the paper).
Moreover, we can find suitable parameterizations ã(t) and b̃(t) of A
and B, respectively, which fulfill the convolution condition, i.e., for a given
t0 the corresponding normal vectors nã (t0 ) and nb̃ (t0 ) are parallel.
Substituting n1 (t), n2 (t) into (9) and (10) we arrive at
hA (t) =
hB (t) =

16t3
t6 +3t4 +16t3 +3t2 +1 ,
2
2(t3 +3t2 −3t−1) (t6 −3t5 +3t4 +10t3 +3t2 −3t+1)
.
3
2
3(t −3t −3t+1)2 (t6 +3t4 +16t3 +3t2 +1)

(12)
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Figure 2: The cardioid (left) and the Tschirnhausen cubic (right).

Then, we apply the algorithm for computing an envelope of the system of
tangents (7) and find parameterizations
⊤
 2
2
+t4 +1) 32(t2 −1)t3
,
,
ã(t) = 8t (−6t
4
4
2
2
(t +1)
(t +1)
⊤
 3 2
3
2
2
−2(t +3t −3t−1)(t6 −12t5 +3t4 +40t3 +3t2 −12t+1)
(t +3t −3t−1)
.
b̃(t) = (t
3 −3t2 −3t+1)2 ,
3
2
3
3(t −3t −3t+1)
These parameterizations can be achieved from the original parameterizations a(u), b(s) by rational reparameterizations φ : Ω → Da , ψ : Ω → Db
φ :
ψ

:

2t
,
1 − t2
t3 + 3t2 − 3t − 1
s= 3
,
t − 3t2 − 3t + 1
u=

(13)
(14)

which are defined for a certain Ω ⊆ Da ∩ Db .

5 Conclusion
The paper has been devoted to the problem of finding rational parametrizations of convolution hypersurfaces (mainly curves and surfaces). The
implicit support function representation which is very suitable for describing the convolutions has been introduced. We have also presented
algorithms for computing ISF of hypersurfaces given parametrically or
implicitly which are based on the Gröbner basis method. Finally, the
algorithm for deciding the rationality of a convolution curve/surface and
(eventually) finding its rational parameterization has been shown.
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The use of topological skeleton in digital
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Abstrakt. This paper describes practical use of topological skeleton
in digital cartography. It presents an importance of 2D geometric
structures like medial axis, straight skeleton or chordal axis for
automated/semi automated simplification or labeling process. Some
shape simplification techniques eg. dimension decomposition or area
dissolving are discussed and supplemented by practical examples.
Presented results illustrates the relationship of digital cartography and
computational geometry.
Klíčová slova: Topological skeleton, automated semi automated
simplification.

1 Introduction
Cartography is over two milenia old science and art. Adding mathematical
fundamental and analytical methods to the process of data acquisition and
mapping resulted in the birth of earth sciences. Due to new knowledge in
mathematics, physics, computational geometry, statistics and informatics
the methods of creating maps have been rapidly changed and enforced
(Kolar et al, 2008). The transformation process of analogue maps to digital maps incurred as a result of cartographic representation of the Earth
based on planar geometry structures (eg. points, lines, polygons), brought some new problems that can be effectively solved using computational
geometry. In digital cartography some new geometry structures like topological skeleton started to be used.

2 Topological skeleton
Topological skeleton is a method of the shape representation with the sets
of curves going along the middle of the shape. Geometric processes leading
to the topological skeleton construction are called skeleton algorithms.
Currently, for the digital cartography, the are three important topological
skeletons: (1) Medial Axis, (2) Straight Skeleton, (3) Chordal Axis. Let
us denote continuous enclosed shape (polygon) O in E 2 . Its boundary
contains polyline with sets of n vertices P = {P1 , ..., Pn , P1 }, Pi = [xi , yi ].
2.1 Medial axis
Formal definition of medial axis was given by Bloom (1964). It is based
on concept of maximal disk D(S, r). Let us denote S center and r radius
of the maximal disk. Each boundary point Pi is placed on maximum disk
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Obrázek 1: Straight skeleton construction using shrinking process.
D, that is represented by the circle with maximum radius r tangent to the
boundary of O at more than 2 points Pi , Pj , i 6= j, i ∩ j ∈ (1, n). Circle
is inscribed to O and does not contain any other point of the boundary
set P . The locus of all centers of all maximum disks is called medial axis.
Medial axis is very sensitive to the position of Pi . A small displacement
of the point causes wiggle of medial axis. Medial axis for polygon may
involve parabolic arcs. Those properties make use of medial axis in digital
cartography more difficult.
2.2 Straight skeleton
Straight skeleton could be formally defined as the set of angular bisectors
pieces bi constructed for adjacent edges Pi−1 , Pi and Pi , Pi+1 of the polygon, Aichholzer, 1994. This topological skeleton contains only straight
line segments. Straight skeleton is very often used in digital cartography
for solving various geometric problems. Construction of the straight skeleton is based on continuous shrinking process simulated by cutting of the
polygon with parallel planes. All edges Pi , Pi+1 , i ∈ (1, n), of O are moved
parallel, inwards and with the constant speed, their lengths are continuously reduced. Shrinking process can be described by 2 variables: vector
→
−
d illustrates the direction of the edge movement and scalar s illustrates
speed of the edge movement. For construction of straight skeleton there
are two important situations defined by Aichholzer, see Fig. 1:
• Edge event
Length of the edge is reduced to zero, edge lapses, (point B).
• Split event
Moving vertex splits opposite edge and split polygon into two polygons ,(point A).
The modified variant of the straight skeleton. The modified variant of the straight skeleton uses weight function w, movement speed s is
different for each edge. It results in better shape properties of the skeleton

The use of topological skeleton in digital cartography

33

Obrázek 2: Spatial reduction of the river with automated label construction using straight skeleton.
for non-convex vertices Pi (belong to interior angle ω > π between two
adjacent edges). Another solution is based on linear axis. Non-convex vertices are replaced with the zero length edge. Those variants of the straight
skeleton are more suitable for the digital cartography.
2.3 Chordal axis
Formal definition of chordal axis was given by Prasad (1997), it is based on
maximal ball B(S, r). Maximum ball is represented by the circle tangent
to the boundary of O at 2 (or more) points Pi , Pj . The straight line joining
points Pi , Pj is a chord. At least one arc of the ball B subtended by the
chord Pi , Pj must not contain any points of set P . Let us denote M midpoint of the chord Pi , Pj belonging to B. Locus of all mid-points of all
maximum balls is called chordal axis. Construction of the discrete variant
of the chordal axis is based on Delaunay triangulation, this topological
skeleton contains only straight lines. Shape features of the chordal axis
are a little bit worse than shape features of the straight skeleton. The
advantage is a simple construction, there are a lot of algorithms for the
construction of 2D Delaunay triangulation. Let us denote any Delaunay
triangle 4ijk where i, j, k represent indices of clockwise sorted vertices.
External edge eext joins two points Pi , Pi+1 , internal edge eint joins two
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Obrázek 3: Dissolving area using straight skeleton and chordal axis.
points Pi , Pj , where |i − j| > 1. There are 3 types of triangles:
P
• terminal triangles: triangles with two internal edges,
eout = 2.
Chordal axis segment consist of one edge Pj , Mik ,
P
• sleeve triangles: triangles with one internal edge,
eout = 1. Chordal segment consist of one edge Mik , Mjk ,
P
• junction triangles: triangles without internal edge, eout = 0. Chordal segment consist of three edges S, Mij , S, Mik , S, Mjk .

3 Topological skeletons and cartography
Topological skeleton plays an important role in digital cartography applications. It allows to reduce the amount of data and information stored in
polygon while keeping important shape characteristics. Topological skeleton is also applicable to raster data using erosion algorithms. This paper
describes the use of topological skeletons only for vector data.
3.1 Topological skeleton and automated simplification
Algorithms for automated/semi automated simplification based on topological skeletons belong to geometric generalization algorithms. They are
assessing and analyzing geometric parameters of elements in the map and
trying to simplify their shape or relationships. Process of the simplification is called cartographic generalization, it is scale-depended. Change
of the map scale must be accompanied by the change the level of detail
representation.
Spatial reduction. Spatial reduction techniques are based on the spatial dimension sinking of the simplified shape. The most frequently used
variant performs spatial reduction from 2D to 1D (polygon to polyline).
Because of impossibility do draw and display long and narrows polygons
with the pair of independent lines in selected map scale (lines are more
closely than 1 mm and decanted to stronger), this technique is suitable
for river or street representation, see Fig. 2. Because of straight skeleton
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Obrázek 4: Dividing boundaries represented by binary trees.
skeleton contains only straight line segments, it is for those purposes appropriate. Topological skeleton can be also used for automated or semi
automated labeling of the map features. For spatially broken elements it
is necessary to place the label in such way, that its direction coincides with
the direction of the map element and copy shape of the map element.
Simplification using dissolving techniques. This simplify technique
is used for small or non-important polygons, that can not be in the selected
map scale drawn separately. Existing solutions were based on union of the
simplified polygon and adjacent polygon with the longest common boundary. Better results are achieved using topological skeletons by dissolving
techniques. Let us put the following question: How to create a dividing
boundary respecting shape of the simplified polygon O and dividing the
entire area of the simplified polygon to all adjacent polygons? Presented
solution recommends for the construction of the dividing boundaries topological skeleton. The splitting procedure consist of the following phases,
see Fig. 3:
• Topological skeleton construction for simplified polygon O.
• Conversion of the topological skeleton to acyclic non-oriented graph
(binary tree), see Fig. 4.
• Construction of the dividing boundaries:
– Finding nodes for polygon O.

– Finding the shortest path between nodes.
– Reconstruction of the dividing boundaries from the shortest
paths.

• Splitting the simplified polygon to adjacent polygons.
Dissolving algorithms are based on straight skeleton or chordal axis
skeleton and achieve similar results.
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Obrázek 5: Roofs reconstruction using straight skeleton.

Roofs reconstruction. On the basis of the ground plan of the building it is possible to find and reconstruct the most likely shape of the
roof. The procedure can be applied to very complex buildings. The shape
of the designed roof depends on the shape of the building, see Fig. 5.
For the polygon representing the building is a skeleton constructed. This
procedure is used for the remote sensing or laser scanning data, that are
processed in the batch. It is suitable for saddle roofs but inappropriate
for modern roofs. Results must be checked manually by the operator. The
effectiveness for suburban buildings is relatively high.

4 Conclusion
For digital cartography the computational geometry and planar geometry
structures play a fundamental role. Spatial data operations, like analysis
of the relationships of geometric primitives, discrete 2D geometry tasks,
visualization techniques are the most frequent problems that could be
partially transformed into geometric solutions. This article presents the
possibility of topological skeleton use in digital cartography, first of all for
automated or semi automated simplification process. It illustrates relationship between digital cartography and computational geometry.
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Abstrakt. Obsahem příspěvku je výběrový přehled zobrazení řešení prostorových
konstrukčních úloh pomocí VRML spolu s ukázkou vytváření těchto modelů za
účelem prezentace na internetu, kde mohou sloužit jako didaktická pomůcka při
výuce.
Klíčová slova: VRML, zobrazení, konstrukční úlohy.

1 Internetová podpora výuky geometrie
S rozvojem internetu rostou i možnosti jeho využití. Internet se stává cenným
zdrojem informací a studenti těchto informací hojně využívají, protože jsou
snadno dostupné a zpravidla jsou průběžně aktualizovány.
Oblíbenost internetu je možné využít pro oporu výuky. Zavedení
internetové podpory výuky je jeden ze způsobů, jak studentům zpřístupnit
geometrii a zvýšit tak jejich zájem.
Dnes již existuje mnoho grafických formátů pro zobrazení geometrie na
internetu, a proto není problém vhodně prezentovat řešené ukázkové úlohy.
Jeden z formátů vhodných pro zobrazení prostorových geometrických úloh na
internetu je VRML.

2 Virtual Reality Markup Language
VRML je textový formát pro popis trojrozměrných scén určených pro umístění
na internet. K prohlížení VRML souborů postačí internetový prohlížeč s
nainstalovaným pluginem, který je volně stažitelný. Není tedy nutné pořizovat
specializované grafické prohlížeče, které jsou často velmi drahé. Poslední verzí
VRML je verze VRML 97, která se natolik osvědčila, že je dnes využívána pro
export z mnoha modelovacích programů, čehož se dá právě využít při vytváření
scén řešení konstrukčních úloh.
Objekty virtuálního světa jsou uspořádány v hierarchické struktuře, což
umožňuje snadnou orientaci v kódu a manipulaci se skupinami objektů. Pro
vytváření scén a editaci VRML souborů se používají univerzální textové
editory nebo specializované programy. VRML obsahuje definice objektů pro
popis základních geometrických těles (koule, kvádr, kužel,…) a v případě
potřeby zobrazení složitějších těles je možné využít některé z jiných metod
zobrazení – zpravidla je využíván rozklad ploch na síť trojúhelníků.
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#VRML V2.0 utf8
Shape {
geometry Box {
size 2 3 5
}
appearance Appearance {
material Material {
diffuseColor 1 0 0
transparency 0.3
}
}
}
Obr. 1: Zdrojový text VRML souboru a jeho výstup

3 Postup vytvoření VRML scény
Existuje mnoho způsobů, jak postupovat při vytváření VRML scény, a nejvíce
záleží na účelu výsledného VRML souboru.
Nejjednodušší způsob je export do VRML přímo z modelovacího programu,
ve kterém bylo řešení konstrukční úlohy vytvořeno. Při tomto postupu není
nutné znát syntaxi VRML jazyka (do zdrojového textu se nezasahuje). Tato
metoda však s sebou zpravidla přináší značný nárůst velikosti souboru, jelikož
export objektů scény je prováděn pomocí trojúhelníkové sítě a to i základních
geometrických objektů, které mohou být ve VRML zobrazeny jednodušeji.
Postup, který je používán při realizaci projektu internetové podpory výuky
konstruktivní geometrie na strojní fakultě ČVUT, je kompromisem, díky
kterému jsou vytvořeny soubory s malou velikostí při zachování kvality
zobrazení. Při jeho realizaci je potřeba modelovací nástroj - program pro
vytvoření trojrozměrného modelu a textový editor pro konečnou kompletaci.
Podmínkou je alespoň základní znalost syntaxe VRML. Postup se skládá ze tří
základních kroků – vytvoření trojrozměrného modelu – export souřadnic bodů
a složitějších ploch – sestavení a doplnění scény.

3.1 Vytvoření modelu řešení konstrukční úlohy
Prvním krokem postupu je vytvoření 3D modelu řešení konstrukční úlohy v
modelovacím programu – například Rhinoceros. Zadání, ze kterého se řešení
vytváří, je vhodné mít v některém z formátů, který lze snadno do modelovacích
programu importovat, aby byla dodržena proporcionalita úlohy a nedošlo ke
zkreslení řešení.
Bližší informace o této části postupu naleznete v [3].
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Obr. 2: Pracovní plocha programu Rhinoceros

3.2 Export význačných bodů a složitých ploch
Pro snížení pracnosti vytváření konečného VRML souboru je vhodné využít
právě vytvořeného modelu ke zjištění prostorových souřadnic význačných
bodů, jako jsou body tvořících křivek, průsečíky, koncové body os atd.
Zpravidla je tato operace umožněna nástrojem analýzy objektů, který bývá
součástí modelovacích programů. Exportované souřadnice jsou využity při
konečné kompletaci VRML scény.
V případě, že řešení úlohy obsahuje plochy, které není možné jednoduše
vymodelovat ve VRML a snížit tak datový objem výsledného souboru, je
vhodné provést export daných ploch z modelovacího programu.

3.3 Sestavení scény a doplnění objektů
Konečnou fází postupu je kompletace VRML scény v textovém editoru.
Spočívá ve spojení dílčích souborů – převážně exportovaných složitějších ploch
- do jedné výsledné scény a doplnění chybějících objektů pomocí externích
prototypů – jedná se hlavně o textové popisky, osy a jiné význačné křivky.
Použitím externích prototypů je zaručen společný vzhled těchto prvků scény
pro všechny úlohy, což usnadňuje orientaci v řešení.
V případě, že výsledný soubor je i přes použití tohoto postupu velký, je
možné využít komprimace, čímž se sníží jejich velikost řádově na desítky
kilobajtů.
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4 Závěr
Použitím VRML je možné vytvořit velice názorné ukázky řešení prostorových
konstrukčních úloh a to mnoha různě náročnými způsoby. Přednosti VRML
předurčují tento formát pro využití prezentace na internetu a je tedy velice
vhodný pro projekty internetové podpory výuky geometrie. Ukázky VRML
scén zobrazujících řešení konstrukčních úloh naleznete na stránkách
http://www.linkeova.cz.
VRML není jediným vhodným formátem. Postupně se začíná prosazovat
novější formát X3D, který vychází z VRML, ale zpřesňuje jeho definici,
odstraňuje některé jeho nedostatky a je doplněn o nové možnosti. Nespornou
výhodou tohoto formátu je také možnost zápisu v XML, což mimo jiné
umožňuje relativně snadné převody mezi X3D a dalšími formáty.
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Abstract. PH curves are curves with a special property which is called
Pythagorean hodograph, i.e., for planar curve given by parametric
equation p(t) = (x(t), y(t)) the equality (x0 (t))2 + (y 0 (t))2 = σ(t)2 must
hold. There is only one cubic with above mentioned attribute in plane
and it is called Tschirnhausen cubic. We consider unit first derivative
at data points and we construct T-spline. The fitting is on the basis of
biarc interpolation and the G1 continuity is preserved.
Keywords: Interpolation, PH cubic, biarc.

1 Introduction
In this paper interpolation method for G1 Hermite data is presented. The
aim is to focus on the interpolation by biarc and to set the conditions
which assure PH curve construction. Further, the PH cubic interpolation
is shown and is based on the discussion of the significant points on a curve.

2 Interpolation by biarc and PH curves
Biarc (piecewise arc curve) and PH curves are important curves in geometrical modeling. Their crucial property is having rational offset. The
interpolation by biarc is mentioned and solved in [1, 4, 5, 6, 7, 8] and the
PH curves which was first introduced by Farouki in [3] and more analyze
in [2].
2.1 Biarc interpolation
The known construction of biarc interpolation for G1 Hermite data can
be summarize in following steps :
1. Two points A, B and unit tangent vectors tA , tB are in the input.
2. We find the rotation % with a centre S that tA = %(tB ).
3. We obtain the circle c : c(S, |SA|) with properties that α = 6 tA tc(A) =
6 tA tc(B) , where tc(A) and tc(B) are tangents of circle in points A, B.
4. In an arbitrary point M of circle c exists unit vector tM : 6 tM tc(M) =
α and it is orientated inside (outside) the circle c if the vectors tA , tB
are orientated outside (inside) the circle c.
5. The arcs among the points A, M, B are uniquely determined, see
Figure 1.
The biarc curve is dependent on the choice of the point M on circle c.
There are two known and used method how to choose the point M. The
first one is called equal chord and the property |AM| = |MB| must hold,
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Obrázek 1: Biarc for given Hermite data.
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Obrázek 2: Equal chord (left), parallel tangent (middle), using Bézier
curve (right)

see Figure 2. The second one is named parallel tangent where the unit
vector tM has to be parallel with the vector u = B − A, see Figure 2.
In [8] was introduced new method based on the intersection of Bézier
curve b and the circle c. Let be the point M of the intersection described
before. The biarc gained from this method is well shaped for the given
Hermite data, see Figure 2.
2.2 PH cubic interpolation
PH curves are frequently studied in last two decades. In this paper, we
especially focus on the PH cubic - the curve with lowest degree which
fulfils the PH conditions. There is unique PH cubic in the plane, it is called
Tschirnhausen cubic. We form T-spline which is piecewise PH cubic and
the G1 continuity is preserved.
PH curves of higher degree was solved, especially PH quintic and PH
curves of degree seven where not only C 1 continuity is kept.
The difference between PH cubic and the biarc is such that PH cubic
can be expressed in polynomial form but the biarc is piecewise arc and
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Obrázek 3: Construction pieces PH cubics using biarc and Bézier curve.

therefore it has rational equation.
2.2.1 PH cubic derived from biarc construction
When we construct the T-spline using biarc, we look for the point M on
circle c and according to [3] the following properties must be hold so that
Bézier cubic be a PH cubic.
Let b be a Bézier cubic which is define by the control polygon. The
control polygon in this case has four points V0 , V1 , V2 , V3 and if the
following conditions fulfill then the Bézier curves has PH properties:
• γ ∈ (0, πi, where γ = 6 (V1 V0 V3 )
and φ ∈ h 12 π, π), where φ = 6 (V0 V3 V2 ),
•
6

(V0 V1 V2 ) = 6 (V1 V2 V3 ),

• |V1 − V0 | · |V3 − V2 | = |V2 V1 |2 .
Further, we can write algorithm of T-spline in shortly:
1. We have two points A, B, unit tangent vectors tA , tB and circle c
in the input (as in section 1).
2. We find the point M ∈ c that the control polygons of Bézier curves given for first part by A, M, tA , tM and for second part by
M, B, tM , tB have to fulfil above mentioned conditions, see Figure
3.
We receive T-spline where G1 continuity is preserved.
2.2.2 PH cubic as an interpolation of Bézier curve
Bézier cubic curve b has the attribute that can interpolate given data by
C 1 continuity. We use this fact and we interpolate curve b by pieces PH
cubics.
First, we compute first curvature of the curve b and we find the extremes.
The extremes indicate the points where the curvature is maximal or where
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Obrázek 4: Bézier curve (left) interpolated by pieces of PH cubics (right).

the concavity and convexity is changing. We obtain several points and
tangent vectors which are used in construction of PH cubic. If the number
of points is not sufficient (the points and tangent vectors do not fulfil the
PH condition), it is possible to gain further points by dividing the intervals
of parameter of the curve b.
In figure 4 is shown an example of interpolation of Hermite data by
Bézier curve and also using pieces of PH cubics.

3 Conclusion
In this paper biarc interpolation has been shown and further interpolation
by PH cubics have been introduced. The comparison of several method has
been demonstrated and the method of interpolation has been computed.
The interpolation approach has been based on discussion of extremal point
of the first curvature. The future research is to investigate an interpolation
by PH cubics of curves with higher degree.
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Application of the Flash MX Program to Computer
Visualization of the
Conics Constructions in the Monge and Mapping
Projections
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30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30, Poland
twieja@poczta.fm

Abstrakt. In the article we present analysis of the animation and visualization
construction methods of selected spatial problems by means of the Flash MX
computer program. The program makes it possible to place the active computer
presentations on the websites, which allows the internet users to track individual
stages of the geometrical construction. The selected problems of descriptive
geometry have been demonstrated in the Monge and Mapping projections. In the
paper geometrical constructions of the conics with the use of transformation of the
projection planes system have been presented. The presentations and visualizations
are of dynamic or static character. The separate stages of construction making have
been shown in axonometry as a visual drawing and in other chosen projections. It
is required by teaching descriptive geometry that the spatial model of a given
geometrical problem be presented and the construction put down in the drawing.
Key words: Animation, visualisation, conic, spatial problems, Monge projection,
Mapping projection, Flash MX

1 Introduction
Using of contemporary mass media allows to utilize in an optimal way the time
meant to teaching particular space problems and, in addition, makes it possible
for the students to analyze individually the procedure algorithm while making
the above-mentioned geometrical constructions. Moreover, the worked out
interactive didactic aids favour to include computer visualizations, available by
means of www pages, into the teaching process. Accessibility and popularity of
Internet nowadays makes it possible to present permanently selected computer
visualizations. Owing to it the teaching process can be carried on at any time
and individually by the students.

2 Application of the Flash MX program to presentation of
selected geometrical problems
In presented computer visualizations the Flash MX program has been used. The
program is intended – among other things - for making commercial www.
pages and presentations which can clearly explain some complex problems and
the research results in all fields of science, culture and fine arts. Applications of
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that kind have a big potential because the vector graphic files made in the Flash
program are very small and vectorial images are calibrated. The sound and
animation data can be delivered in the form of a data stream with no great
requirements concerning the throughput of the net. In addition the animation
made by means of the Flash technology is enriched with navigation elements
such as buttons or menu. The use of the internal script language in the program,
called ActionScript, makes it possible to increase the interaction of the
applications being formed. The Flash MX program makes a new platform for
advanced interactive applications which can be spread in Internet and on CDROM. The presentations and visualizations of selected spatial problems are of
dynamic or static character. Individual stages of construction making are
demonstrated in the form of axonometric recording as a visual drawing and in
Monge or Mapping projection. The gradient fill is especially important as far as
the graphics quality of the image is concerned. Owing to it the impression of
three – dimensionality in the axonometric drawing can be obtained. The shown
teaching method is enriched by means of simultaneously introduced plan how
to solve a given problem. The plan is interrelated with the computer animation
presented in the Flash MX program.

Fig. 1: Method of presentation space geometrical problems in the Flash
MX program

Application of the Flash MX Program . . .
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3 Examples of selected visualisation of the conics
construction in the Monge and Mapping projection
Presentation 1 – the Mapping projection method. Geometrical problem –
eliptical section of a cone by plane α – transformation method (fig.2).

Fig. 2
Presentation 2 – the Mapping projection method. Geometrical problem –
section of a cone in parabola– transformation method (fig.3).

Fig. 3
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Presentation 3 – the Mapping projection method. Geometrical problem –
section of a cone in hyperbola by plane α – transformation method (fig.4).

Fig. 4
Presentation 4 – the Monge projection method. Geometrical problem –
eliptical section of a cone by plane α – transformation method (fig.5).

Fig. 5

Application of the Flash MX Program . . .
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Presentation 5 – the Monge projection method. Geometrical problem –
section of a cone in parabola – transformation method (fig.6).

Fig. 6

4 Conclusion
Presented computer animations permit us to perform and analyze independently
selected geometrical problems recorded by means of the Monge and Mapping
projection method. Correlation between axonometric model (visualization),
constructional drawing and a plan of problem solving makes it possible to
control the image as well as to track the separate construction stages. Computer
aided teaching worked out in the Flash MX program allows us to present the
selected construction as www page in Internet. Geometrical problems
demonstrated in the article are part of an Internet course book which is being
prepared in Division of Descriptive Geometry and Engineering Graphics.
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Use of the AutoCAD, Cabri Geometre and Corel
Draw Graphic Programs to
Presentation of Computer Solutions of Selected
Spatial Problems
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Abstract. Application of computer graphic programs makes it possible to solve and
visualize spatial geometrical constructions. Selection of an appropriate graphic
program like AutoCAD, Corel Draw or Cabri 3D for construction recording requires
both an expertise in the software and a knowledge of geometry. In the paper we
present selected geometrical problems worked out graphically and - from visual
point of view - by means of assumed computer programs. In the presentation the
problems of inscribing two or three mutually tangent spheres into regular polyhedrons
have been shown. In the paper we also compare the drawbacks and merits of the
applied graphic programs along with assessment how to use them in teaching solid
and descriptive geometry.
Keywords: AutoCAD, Cabri Geometre, Corel Draw, presentation, visualisation,
spatial, polyhedron

1 Introduction
The application of 3D and 2D computer programs to solving solid geometry
problems develops the so called spatial imagination. Such programs as
AutoCAD, Cabri 3D, Cabri 2D or 3D Studio Max by means of which the
solution of a given geometrical problem can be found in three and two dimensional space, require not only proficiency at the software but also a
proper use of the spatial imagination. Introduction of the graphic programs to
the constructing and recording of selected geometrical problems makes it
possible to realize separate stages of the 2D and 3D constructions. Among
others, we demonstrate a computer solution and graphical visualization of the
four geometrical problems: inscription of two spheres into tetrahedron,
inscribing of two spheres into the cube and inscription of two spheres into
regular octahedron. Application of the properties of the Auto CAD, Cabri II
and Cabri 3D graphic computer programs to solve a given problem gives us the
chance to assess the employed program and compare the program tools. The
choice of the optimal accuracy, construction and measurement method have
been shown in the AutoCAD, 2D and 3D Cabri programs. The data
transmission to the CorelDraw 12 vectorial program has allowed us to carry out
visualizations which are one of the essential elements in teaching geometry.
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2 Construction two tangent spheres inscribed into
tetrahedron
Construction – in AutoCAD 3D program:
1.Triangular section of tetrahedron passig through its height and vertex of the
base.(fig. 1)
2.Smaller inscribed tetrahedron with common vertex of the base.(fig. 2)
3.Construction of the radius of the inscribed tetrahedron. (fig. 3)
4.Sphere inscribed into smaller inscribed tetrahedron. (fig. 4)
5.Construction of second radius for second inscribed sphere, command:
tan, tan, tan. (fig. 5)
6.Two tangent spheres inscribed into tetrahedron (fig. 6)

Fig. 1

Fig. 2

Use of the AutoCAD, Cabri Geometre and Corel Draw Graphic Programs . . .

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5
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Fig. 6

Fig. 7: Cabri Geometre – construction and visualisation of two tangent
spheres inscribed into tetrahedron

3 Construction of inscription of two spheres into the cube
Construction – in AutoCAD 3D program:
1.On the diagonal of the cube take point O as a center and point S.
2.From point S pass a segment perpendicular to the diagonal of the face of
the cube and get the radius r of the sphere.
3.Determine point P which is the piercing point between the diagonal o the
cube and the sphere.
4.From point P pass a line perpendicular to the diagonal of the cube
belonging to the diagonal plane ABGH of the cube - get point Q on the
diagonal of face BCGF of the cube.
5.Construct bisector of angle GQP, which determines point S1 on the
diagonal of the cube.
6. Segment S1P is the radius r of the second sphere S2.

Use of the AutoCAD, Cabri Geometre and Corel Draw Graphic Programs . . .
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Fig. 8: AutoCAD/ CorelDraw - construction and visualisation of two
tangent spheres inscribed into cube

Fig. 9: Cabri Geometre – construction and visualisation of two tangent
spheres inscribed into cube
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4 Construction of inscription of two spheres into regular
octahedron
Construction – in AutoCAD 3D program:
1.Take point S (center of sphere S1) on the diagonal of the sphere.
2.From point S draw a line perpendicular to a segment being the height of
the face of the octahedron.
3.Find piercing point P between the sphere and the diagonal of the
octahedron.
4.From point P, perpendicularly to the diagonal of the octahedron, pass a
line belonging to plane ABC.
5.The line determines point Q on the segment which is the height of the
face of the octahedron
6.Determine bisector of angle PQB.
7.The bisector intersects the diagonal of the octahedron and determines
point S1.
8.Segment S1P is the radius of the second sphere inscribed in the
octahedron.

Fig. 10: AutoCAD- construction and visualisation of two tangent spheres
inscribed into regular octahedron

Use of the AutoCAD, Cabri Geometre and Corel Draw Graphic Programs . . .
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Fig. 11: AutoCAD construction and visualisation of two tangent spheres
inscribed into regular octahedron

Fig. 12: Cabri Geometre – construction and visualisation of two
tangent spheres inscribed into regular octahedro
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5 Conclusion
Application of the computer techniques to solutions and presentations of
geometrical constructions supports teaching the subject of descriptive
geometry. The presentations shown in the article have been made with the use
of various computer programs, owing to which we are able to compare the
program tools of CABRI II, CABRI 3D, AutoCAD and Corel DRAW applying
them to the solving of the same geometrical problem.
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Přibližná parametrizace křivek pro robotiku
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Abstrakt. V našem příspěvku představujeme metodu pro přibližnou
parametrizaci algebraických křivek vysokého stupně. Tato metoda
je založena na kombinaci G1 interpolace ve vybraných bodech a L2
aproximace na zbylých částech křivky. Dále metodu aplikujeme na
jistou křivku popisující singulární pohyb paralelního manipulátoru.
Klíčová slova: Splajny, přibližná parametrizace, implicitní křivky,
paralelní manipulátor.

1 Úvod
V nejrůznějších oblastech aplikované geometrie jsou využívány polynomiální a racionální křivky a plochy. Přitom jsou obvykle upřednostňovány
geometrické objekty popsané parametricky před objekty zadanými implicitně. Důvodem je především jednodušší zobrazení a případně výroba
parametrických objektů. Celá řada geometrických problémů a konstrukcí
však vede na implicitní rovnice, které je později nutno parametrizovat.
Jak je známo z elementární algebraické geometrie, třída všech algebraických křivek/ploch je podstatně širší než třída křivek/ploch racionálních.
Z tohoto důvodu techniky přesné algebraické parametrizace v mnoha případech selhávají a je nutno sáhnout k technikám příbližným.
Naše publikace navazuje na několik prací věnovaných přibližné parametrizaci [2, 3, 4]. Představujeme novou metodu, která je založena na
kombinaci G1 interpolace ve vybraných bodech a následné aproximace
vybraného segmentu implicitní křivky. Naši metodu dále používáme pro
řešení problému aplikované robotiky převzatého z [1].

2 Obený popis užité metody parametrizace
V této kapitole popíšeme obecný algoritmus pro přibližnou parametrizaci
implicitní rovinné křivky
f (x, y) = 0.
Algoritmus pracuje tím způsobem, že nejprve nalezne řadu bodů Si , ležících na křivce f , které ji rozdělí na několik úseků. Na každém úseku pak
nalezne přibližnou parametrizaci příslušného segmentu křivky f pomocí
Bézierovy křivky B(α) tak, aby sousední úseky měly v krajním společném
bodě stejnou tečnu. Nakonec tuto parametrizaci na každém segmentu optimalizujeme a jednotlivé části spojíme do po částech polynomiální (splajnové) křivky.
Algoritmus popíšeme schématicky ve třech krocích:
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1. Nalezení dělících bodů Si .
2. Sestrojení počátečních Bézierových kubik na úsecích Si Si+1 .
3. Optimalizace jednotlivých Bézierových kubik.
Nyní každý krok popíšeme podrobně.
Krok 1 Mějme rovinnou implicitní křivku f . Na této křivce nalezneme
jeden bod S1 (například protínáním křivky vhodnou testovací sadou přímek). Bod S1 je počátečním bodem postupu pro nalezení bodů Si na
křivce f .
Obecně tento postup popíšeme pro bod Sk ∈ f - viz obr 1. v bodě Sk
sestrojíme tečnu tk (Sk ) ke křivce f , jejíž normálový vektor získáme jako
∇f (Sk ). Z této tečny budeme uvažovat jen polopřímku s krajním bodem
Sk , přičemž v každém kroku algoritmu zachováme směr, který zvolíme
na počátku. Na této polopřímce vezmeme bod Sek+1 v dané vzdálenosti
(která je parametrem algoritmu) od Sk
|Sk Sek+1 | = κ.

Sk
tk

κ

Sek+1

Sk+1

f
nk+1

Obrázek 1: Konstrukce bodu Sk+1 jako následovníka bodu Sk .
V bodě Sek+1 dále sestrojíme přímku nk+1 = (Sek+1 , ∇f (Sek+1 )) a nalezneme bod Sk+1 jako průsečík přímky nk+1 a křivky f . Bod Sk+1 je
dalším bodem na křivce f .
Opakováním algoritmu nalezáme body na křivce, dokud ji celou neobejdeme. Výsledkem prvího kroku je uspořádaný seznam bodů ležících na
křivce f .
Při této konstrukci může nastat několik problémů. Pokud je bod Sk+1
singulárním bodem křivky f , nemůžeme sestrojit tečnu v tomto bodě. Takové body musí být vynechány (například zvýšením konstanty κ). V případě, že přímka nk+1 a křivka f mají více společných bodů, zvolíme příslušnou polopřímku přímky nk+1 a vybereme ten bod, který je nejblíže
bodu Sek+1 .
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Krok 2 Na každém úseku Sk Sk+1 vytvoříme Bézierovu kubiku. Pro
deﬁnování Bézierovy kubiky B(α) potřebujeme čtyři body P1 , ..., P4 . Za
krajní body Bézierovy kubiky vezmeme body P1 = Sk , P4 = Sk+1 . Za
body P2 , P3 vezmeme obecně body ležící na tečnách tk (pk ), tk+1 (pk+1 )
v krajních bodech Sk , Sk+1 . Souřadnice bodů P2 , P3 jsou tedy vyjádřeny
pomocí parametrů pk , pk+1 - viz obr. 2.

P3

P2
Sk = P1

1
3

Sk+1 = P4

2
3

f

Obrázek 2: Úsečka Sk Sk+1 je rozdělena na třetiny. V jedné a ve dvou
třetinách sestrojíme kolmice k úsečce Sk Sk+1 a nalezneme průsečíky s
tečnami tk (pk ), tk+1 (pk+1 ). Hodnoty parametrů pro tyto body na tečnách
vezmeme jako počáteční.
Krok 3 V posledním kroku algoritmu přiblížíme na každém úseku Bézierovu kubiku co nejblíže k původní křivce. Tedy budeme optimalizovat
hodnotu parametrů pk , pk+1 tak, abychom minimalizovali vhodnou funkci
vzdálenosti parametrické Bézierovy křivky B(α) od segmentu implicitní
křivky f . Je tedy třeba hledat minimum vhodné funkce (tzv. objective
function). Po řadě experimentů jsme zvolili následující funkci, která přibližně vyjadřuje L2 vzdálenost obou křivek
Z

0

1

f (B(α))2
dα.
||∇f (B(α))||2

Minimalizace této funkce je nelineární optimalizační problém, který řešíme numericky pomocí Newtonovy metody. Volba počátečních hodnot
parametrů pk , pk+1 je patrná z obr. 2.

3 Aplikace na samopohyb paralelního manipulátoru
Jak popsal A. Karger v [1], paralelní manipulátor může za určitých okolností vykazovat vlastní pohyb, tedy pohyb ,ke kterému dochází při konstantních délkách ramen. Tento pohyb je popsán v prostoru parametrů
(na Studyho sféře) pomocí soustavy implicitních nelineárních algebraických rovnic. Pro vizualizaci je nezbytné vlastní pohyb parametrizovat.
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Vzhledem k nemožnosti provést přesnou parametrizaci budeme aplikovat
přibližnou metodu popsanou v předchozí kapitole.
Soustavu implicitních křivek je možno pomocí projekcí redukovat na
jedinou rovinou křivku, z níž je možno (po parametrizaci) pohyb zrekonstruovat. Uveďme příklad jedné takové křivky převzatý z [1] - viz obr. 3.

Obrázek 3: Příklad implicitní křivky šestého stupně.
f (x, y)

=

−2601900 − 99975456 x3 y 3 + 68112324 x2 y 4 − 47996928 x5 y

−12771360 xy 5 + 9613800 y 2 + 159460956 x4 + 121674924 x2
+12921300 y 4 + 705600 y 6 + 15256836 x6 + 97135560 x4 y 2

+204604848 x2 y 2 − 171734976 x3 y − 90740160 xy
−103511520 xy 3 = 0.

Tuto křivku zparametrizujeme pomocí algoritmu popsaného v předchozí
kapitole.
Krok 1 V prvním kroku získáme 14 bodů na křivce f - viz obr. 4
Krok 2 Vypočteme Bézierovy kubiky na všech úsecích. Uvádíme zde
výsledek na úseku s krajními body S10 , S11 , pro nějž má aproximující
Bézierova kubika kontrolní body
P1 = [0.4374, 2.3453],

P2 = [0.4374 + 9.9876 p10 , 2.3453 + 31.8766 p10 ],

P3 = [0.6531 − 2.2188 p11 , 2.0998 + 32.5099 p11 ],

Krok 3

P4 = [0.6531, 2.0998].

Minimalizací funkce
Z 1
0

f (B(α))2
dα
||∇f (B(α))||2

dojdeme ke konečným parametrům p10 = 0.9836 × 10−2 a p11 = 0.1648 ×
10−1 , pomocí kterých získáme optimální Bézierovu kubiku:
B(α)

=

[0.4374 (1 − α)3 + 1.6071 α (1 − α)2 + 1.8497 α2 (1 − α) + 0.6531 α3

2.3453 (1 − α)3 + 7.9767 α (1 − α)2 + 7.9076 α2 (1 − α) + 2.0998 α3 ].
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S10

S11

S9
S8

S12

S13

S7
S14
S1

S6
S5
S4

S2
S3

Obrázek 4: Body nalezené pomocí kroku 1 algoritmu.

Chyba parametrizace. Chyba přibližné parametrizace závisí na konstantě κ a v důsledku na vzdálenosti bodů Sk , Sk+1 . Ukážeme tři hodnoty
chyby při různých vzdálenostech krajních bodů. Chybu vyhodnocujeme
samplováním maximální vzdálenosti původní křivky od nové parametrické
křivky.
1. Na křivce je nalezeno 14 bodů. Na jednotlivých úsecích jsou nalezeny
následující chyby parametrizace (vzdálenost Béziérových kubik od
původní křivky):
0.3671 × 10−4 ,
0.6131 × 10−5 ,
0.6178 × 10−4 ,
0.2547 × 10−2 .

0.5982 × 10−5 ,
0.9800 × 10−5 ,
0.2741,

0.4670 × 10−1 ,
0.6470 × 10−4 ,
0.9446 × 10−4 ,

0.2366 × 10−3 ,
0.1539 × 10−4 ,
0.1852 × 10−4 ,

Maximum z těchto hodnot (a tedy celková chyba parametrizace) je
0.2741 a nastává mezi body S10 , S11 - viz obr. 5, nalevo.
2. V případě, že na křivce nalezneme 44 bodů, bude maximální vzdálenost 0.0518.
3. V posledním případě nalezneme na křivce 130 bodů. Maximální
vzdálenost je potom 0.6789 × 10−3 . Pokud vykreslíme zparametrizované úseky a původní křivku, není již jako v prvním případě
patrný rozdíl - viz obr. 5, napravo.

4 Závěr
V našem příspěvku jsme představili metodu pro přibližnou parametrizaci
algebraických rovinných křivek. Tato metoda je založena na kombinaci
G1 interpolace ve vybraných bodech a L2 aproximace na zbylých částech
křivky. Funkčnost metody jsme prokázali aplikací na křivku popisující samopohyb paralelního manipulátoru. V budoucnosti plánujeme zobecnit
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Obrázek 5: Chyba mezi původní křivkou f (červená) a Bézierovou křivkou
(zelená) pro křivku rozdělenou na 14 segmentů (chyba je viditelná ve
zvětšení) a na 130 segmentů (chyba již není na pohled patrná).
algoritmus pro nalezení všech větví singulárních křivek. Rovněž chceme
využít parametrizace konkrétních křivek k vizualizaci samopohybu paralelního mainipulátoru.
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Discrete Generalized Medial Axis Transform
and Its Applications
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Abstract.
The article deals with the discrete version of the
generalized medial axis transform abbreviated as DGMAT. The
ordinary medial axis transform (MAT) describes a set as the union
of the maximal inscribed balls, the generalized medial axis transform
(GMAT) allows to use shapes other than balls. The discrete version
(DGMAT) is defined to describe the binary raster image as the union
of elements of a shape sequence. DGMAT can be computed in time
complexity nearly linear in number of evaluated pixels. A problem
of up-scaling of binary images is also presented as application of the
DGMAT theory.
Keywords:
skeleton, resampling, roof function, algorithm, linear,
medial axis transform, shape code, shape sequence

1 Introduction
Skeleton plays significant role in many applications of geometry and computer graphics, i.e. pattern recognition, manipulation with raster image,
image filtering. Skeleton is usually defined as something describing a set,
but much simpler, usually having no interior. The medial axis transform
may be used as skeleton, but suffer from some disadvantages. If we apply
classical medial axis transform (MAT) to a raster image, many artefact
will occur, because pixels have corners and we can inscribe arbitrarily
small balls into these corners. The second disadvantage is that computation of classical MAT is far from being trivial. Today’s usual skeletonization algorithms use square or diamond instead of ball and work in time
complexity O(n · r) where n denotes the number of pixels in the image
and r size of the biggest inscribed square or diamond. This article will
introduce a novel approach via discrete generalized medial axis transform.

2 Shapes, Quadrants, Shape Codes
In this section, we will make some basic definitions to describe a bitmap
image. Bitmap images will be described as subsets of Z2 or N2 .
Definition 1 A shape will be any subset of Z2 . A quadrant will be a
shape, that is subset of N2 . There also will be used terms as (finite or infinite) sequence of shapes, sequence of quadrants as mappings I → P(Z2 ),
I → P(N2 ) respectively, where I = {i ∈ N : i ≤ K}, K ∈ N ∪ {∞}. Restriction of the sequence {An } to J = {j ∈ N : j ≤ L} will be denoted by
{An }L
0.
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A Minkowski sum of two shapes A, B will be a shape A + B = {a + b :
a ∈ A, b ∈ B}.

For simplicity, the minkowski sum of a shape with one-point shape A +
{[x1 , x2 ]} will be abbreviated as A + [x1 , x2 ]. Note also that every shape
can be constructed from four quadrants, see fig. 1.
A = A1 ∪ My (A2 ) ∪ S(A3 ) ∪ Mx (A4 )

(1)

Where My is a symmetry that will negate the first coordinate, My ([x1 , x2 ]) =
[−x1 , x2 ], Mx will negate the second coordinate, Mx ([x1 , x2 ]) = [x1 , −x2 ],
S will negate both coordinates S([x1 , x2 ]) = [−x1 , −x2 ]. The four quadrants Ai , i = 1 . . . 4 can be constructed in a following way
A 1 = A ∩ N2 ,
A3 = S(A) ∩ N2 ,

+

⇒

A2 = My (A) ∩ N2 ,
A4 = Mx (A) ∩ N2

+

+

+

+

(2)

Figure 1: A decomposition of a shape into four quadrants.
Definition 2 If the shape A is constructed as in (1), we will say that Ai
are quadrants of A. Similarly we talk about sequences of shapes and their
sequences of quadrants.
For every quadrant Q we will define an expanded quadrant Q+ =
(Q + {[1, 0], [0, 1]}) ∪ {[0, 0]}. Similarly for every shape A we will define
b
an expanded shape A+ = (A + {[1, 0], [0, 1], [−1, 0], [0, −1]}) ∪ {[0, 0]}.
The quadrant Q will be called proper, if Q ⊂ Q+ . A shape will be called
proper if the quadrants from decomposition (2) are all proper. We will say
that quadrant R is much bigger than quadrant Q if Q+ ⊂ R, it will be
denoted by Q  R. We will say that shape B is much bigger than shape
b
b
A if A+ ⊂ B, it will be denoted by AB.
A quadrant sequence {Qn } or shape sequence {An } will be called
proper if Q0 = {[0, 0]} or A0 = {[0, 0]}, every its element is a proper
b resp.
quadrant or shape and it is increasing under  or 
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Note that if A is a proper shape, then A ⊂ A+ . Note also that if for
two quadrants Q  R and Q is proper, then also Q ⊂ R. Similarly for
shapes.
We will describe quadrant and shape sequences with codes. A code
will describe a construction of each quadrant or shape in a sequence from
previous elements.
Definition 3 Let {An } be a shape sequence. A pair t = [i, u], i ∈ Z, u ∈
Z2 will be called translation index code. We define an associated mapping
t which maps a sequence {An } to a shape t({An }) = Ai + u and order
relation ⊂{An } :
t ⊂{An } s ⇔ t({An }) ⊂{An } s({An }).

For a set of translation index codes T we define an associated mapping
[
[
T({An }) =
[i, u]({An }) =
Ai + u.
[i,u]∈T

[i,u]∈T

A shape code of a quadrant sequence {Qn } or shape sequence {An } will
be a sequence {Tn } of sets of translation index codes such that for every
n≥1
Qn = Q+
n−1 ∪ Tn ({Qn })

or

b

An = A+
n−1 ∪ Tn ({Qn })

and elements of Tn are only translation index codes [i, u] with index i < n.
The maximal number of elements of Tn (if exists) will be called thickness
of the code.
Example 1 Let us consider a sequence of square quadrants:
QS n = {[x1 , x2 ] ∈ N2 : max{x1 , x2 } ≤ n}

Its shape code will be for example a square code, see fig. 2 for shape
sequence composed from these quadrants

∅
for n = 0
S
T n=
{[n − 1, [1, 1]]} otherwise
The simplest shape code will be the diamond code
TD n = ∅

QD n = {[x1 , x2 ] ∈ N2 : x1 + x2 ≤ n}

It will be called diamond code because shapes with these quadrants are
usually called diamonds, see fig. 3.

Note that for every proper quadrant or shape sequence the shape code
exists but it’s elements in general can be infinite sets of translation index
codes.
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+

+

+

Figure 2: A few first elements of square shape sequence.

+

+

+

+

Figure 3: A few first elements of diamond shape sequence.

3 Discrete Roof Function, DGMAT
Definition 4 Let B be a shape, {An } a proper shape sequence. The dis{A }
crete roof function of B will be a mapping RB n : Z2 → (N∪{−∞, +∞})
such that
{A }
RB n (x) = sup{n ∈ N : [n, x] ⊂ B}
A discrete roof representation of B will be a set

R{An } (B) = {[n, x] ∈ N × Z2 : [n, x] ⊂ B}
The discrete roof representation and discrete roof function are in following
relation
{A }
[n, x] ∈ R{An } (B) ⇔ n ≤ RB n (x),
(3)
it is sufficient to work with roof function everywhere we talk about the
roof representation, but in the theory it is sometimes easier to describe
things by the roof representation.
The discrete roof function is also usable for quadrant sequences. If a
shape sequence is decomposable into proper quadrant sequences in sense
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of (1), then for the roof function the following statement holds.
n
{A2 }
{A2 }
{A }
RB n (x) = min
RB n (x), RMyn(B) (My (x)),
o
{A3n }
{A4 }
RS(B)
(S(x)), RMxn(B) (Mx (x))

(4)

Theorem 1 Let B be a shape, {Qn } a proper quadrant sequence and
{Q }
{Q }
{Tn } its shape code. Denote M (x) = min{RB n (x + [1, 0]), RB n (x +
[0, 1])},

0
if M (x) = −∞
∗
M (x) =
M (x) + 1 otherwise
Then for the roof function we have

if x 6∈ B
 −∞
{Qn }
{Q }
∗
RB (x) =
M (x) if x ∈ B and RB n (x + u) ≥ n

M (x)
otherwise

∀[n, u] ∈ TM ∗ (x)

The discrete roof function can be easily evaluated sequentially in a
single pass for proper quadrant sequence and in four passes for proper
shape sequence. The worst case time complexity will be O(n + nm) where
n is the number of evaluated pixels and m is thickness of the shape code.
Definition 5 Let B be a shape and {An } a proper shape sequence. A
discrete generalized medial axis transform (DGMAT) of the shape B will
be a set DGMAT{An } (B) ⊂ R{An } (B) such that:
(DGMAT1)
(DGMAT2)

∀t, s ∈ DGMAT{An } (B) : t 6⊂{An } s

∀t ∈ R{An } (B) : ∃s ∈ DGMAT{An } (B) : t ⊂{An } s

if B is bounded, then DGMAT{An } (B) is the set of maximal elements
of R{An } (B) under ⊂{An } .

Theorem 2 Let B be a shape and {An } a proper shape sequence. If
DGMAT{An } (B) exist, then it is unique.

Theorem 3 Let B be a bounded shape and {An } a proper shape sequence.
{A }
A DGMAT{An } (B) is a set of those points [i, x] such that i = RB n (x)
{An }
and there is no [j, y] such that i < j and j < RB (y).

4 DGMAT Shape Code
Theorem 4 Let {An } be a proper shape sequence. Denote
n−1

Tn = DGMAT{An }0

(An ) − N × {[1, 0], [0, 1], [−1, 0], [0, −1], [0, 0]}.
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Then {Tn } is shape code of {An }. Similarly for proper quadrant sequence
{Qn }, put
n−1

Tn = DGMAT{Qn }0

(Qn ) − N × {[1, 0], [0, 1], [0, 0]}.

Then {Tn } is shape code of {Qn }.
Definition 6 The shape code from the previous proposition will be called
DGMAT shape code.
The DGMAT shape code is very powerful tool to compute DGMAT
from the roof function.
Theorem 5 Let B be a bounded shape and {An } a proper shape sequence
and {Tn } its DGMAT shape code. Let [i, x] be a translation index code
{A }
such that i = RB n (x). Then exactly one of the following conditions
hold:
1. One of the values of the roof function in 4-neighborhood of x is
bigger than i, or there exist n ∈ N, u ∈ Z2 such that [i, u] ∈ Tn and
{A }
n ≤ RB n (x − u)
2. [i, x] ∈ DGMAT{An } (B)

The test of existence of the translation index code can be implemented
by some lookup table, the critical will be the reverse thickness of the shape
code, the maximal number of translation index code, where each index i is
used. The worst case time complexity of enumeration will be O(n + nm)
where n is number of processed pixels, m is the reverse thickness of the
DGMAT code.
The construction of DGMAT code may be also implemented this way.
If we construct the DGMAT code of a quadrant or shape sequence of
the length K, the number of processed pixels will be n and the bigger
thickness (normal and reverse) will be m, the worst case time complexity
will be O(K(n + nm)).

5 Application: Up-Scaling of a Binary Image
Black and white images should be considered as shapes. Using DGMAT,
the black and white area can be described as union of balls (use sequence
of balls as shape sequence). We can scale these balls to obtain the rescaled
image. For the result of the algorithm see figure 4, note that curves will
stay curves. The complexity of an algorithm will be O(n + nm) where n
is the number of evaluated pixels and m is thickness of the shape code
(the bigger of normal or reverse thickness). Also it is possible to compute
only first few elements (e.g. first 50) of the ball sequence. The thickness
of the shape code will be lower and the up-scaling process will be faster.
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Figure 4: Up-scaling of binary images via DGMAT, left: original image,
right: up-scaled image. Note that most of the pixelation disappeared.
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Pokus o praktickou deskriptivu
Jiří Doležal
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU
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jiri.dolezal@vsb.cz

Abstrakt. Poster představuje snahu učinit tento předmět pro studenty
zajímavějším, záživnějším, přitažlivějším. Toho je dosahováno nejen užitím
moderních počítačových technologií volně dostupných na internetových stránkách
předmětu, ale také změnou náplně od abstraktních ke konkrétním úlohám, na nichž
je lépe vidět použití geometrických metod v reálných situacích.
Klíčová slova: Deskriptivní geometrie.

1 Úvod
Příspěvek referuje o předmětu Deskriptivní geometrie, který je již třetím rokem
vyučován pro asi 150 studentů oboru Architektura a stavitelství na Stavební
fakultě VŠB-TU v Ostravě.
Snahou je studenty více motivovat, řešit praktičtější úlohy se vztahem
k danému oboru, snížit stupeň abstrakce, učinit deskriptivu záživnější...

2 Přednáška
Osnova:
1. Rovnoběžné promítání, souřadnicový systém. Kótované promítání –
zobrazení základních útvarů, spád, průsečnice dvou rovin, otáčení
roviny.
2. Mongeova projekce – zobrazení základních útvarů, polohové a
metrické úlohy.
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3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Pravoúhlá axonometrie – zobrazení základních útvarů, zářezová
metoda.
Kosoúhlé promítání – zobrazení základních útvarů, vojenská a
kavalírní perspektiva. Nevlastní útvary. Základní pojmy středového
promítání.
Lineární perspektiva – základní pojmy, vázané metody.
Křivky – obecný úvod. Kružnice, elipsa.
Další kuželosečky. Šroubovice.
Plochy. Rotační plochy, rotační kvadriky.
Šroubové plochy – přímkové, cyklické.
Přímkové plochy. Rozvinutelné přímkové plochy. Zborcené plochy,
zborcené kvadriky.
Konoidy, konusoidy a další zborcené plochy.
Translační, klínové plochy a další plochy stavební praxe.
Řezy, průniky ploch, klenby – ukázky konkrétních příkladů.
Rezerva.

Přednáška je vedena víceméně klasickým způsobem a prozatím zůstává největší
slabinou předmětu. Při dvouhodinové dotaci a výše uvedené náplni je zřejmé,
že nelze jít příliš do hloubky.
U zobrazovacích metod jde především o vysvětlení principu, poukaz na
výhody a nevýhody, případně je přidruženo řešení některých základních úloh,
které se objeví ve cvičení. Zvláštní pozornost je věnována návaznosti
jednotlivých metod – z kótovaného půdorysu lze odvodit nárys, z nich pak lze
zařezat axonometrický obraz nebo pomocí vázaných metod získat perspektivu
daného objektu.
Druhá část přednášek je tradičně zaměřena na geometrii křivek a ploch. Zde
je kladen důraz na konkrétní ukázky jejich realizací na různorodých stavebních
objektech. Snahou je prostě ukázat, že ta geometrie za tím je a že stojí za to se
jí věnovat...
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3 Cvičení
Osnova:
1. Seznámení. Úvod do střech a do osvětlení.
2. Řešení střech v kótovaném promítání. Osvětlení a konstrukce modelu
vyřešené střechy.
3. Střechy se zakázanými okapy – osvětlení a zobrazení v Mongeově
promítání.
4. Střecha se zastavěným koutem – zobrazení pomocí zářezové metody a
osvětlení v pravoúhlé axonometrii.
5. Střešní okapy v různé výšce – zobrazení a osvětlení v kosoúhlém
promítání.
6. Zobrazení a osvětlení vyřešené střechy ve dvoj- a trojúběžníkové
perspektivě.
7. Kruhový oblouk a šroubovice v různých projekcích.
8. Rotační plochy v Mongeově promítání a ve vojenské perspektivě.
9. Schodová plocha a vinutý sloupek.
10. Hyperbolický paraboloid. Rotační zborcený hyperboloid.
11. Kruhový a parabolický konoid. Plocha štramberské Trúby.
12. Montpellierský a Marseilleský oblouk. Plocha šikmého průchodu.
13. Hacarova a další plochy stavební praxe.
14. Zápočty.
Jak vyplývá z osnovy, v první polovině semestru věnované zobrazovacím
metodám nejsou tyto procvičovány na komplexech základních úloh, nýbrž
prostřednictvím teoretického řešení střech a geometrického osvětlení. Zdá se,
že tato změna poměrně výrazně přispěla ke snížení odtažitosti předmětu.
Krom tradičního ručního rýsování jsou studenti nabádáni k výrobě
papírových modelů jednotlivých úloh; k dispozici jsou jim také webové
stránky, kde mohou sledovat řešení dané úlohy jak v prostoru (prostřednictvím
virtuálního 3D modelu) tak v průmětu, a to krok po kroku.
Ve druhé polovině jsou dvouhodinová cvičení zaměřena především na
názorné zobrazení křivek a ploch technické praxe v probraných promítáních.
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4 Závěr
Představená podoba předmětu jistě není konečná; také povětšinou kladné
ohlasy studentů (i jiných) jsou výrazným impulzem k pokračování v započaté
práci.
Jedním z dílčích zatím nedosažených cílů je přechod od výrazně
syntetického zaměření k možnosti přiblížit geometrii také z její analytické či
diferenciální stránky a ukázat vzájemné vztahy a vazby těchto různých
přístupů.
Jednoduše řečeno, cílem je, aby student dokázal danou geometrii názorně a
korektně narýsovat či načrtnout na kus papíru, aby ji dokázal vymodelovat
fyzicky pomocí papírového modelu nebo jinými dostupnými prostředky, a
konečně aby byl schopen totéž dostat do počítače, pokud možno v libovolném
programovém prostředku, zkrátka aby se také dokázal porvat s analytickým
vyjádřením, rovnicemi, derivacemi, aby viděl, že i ta matematika k něčemu je...

Odkazy
http://mdg.vsb.cz/jdolezal
http://mdg.vsb.cz/jdolezal/PosterLednice2008.pdf
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Terrain Typology and Fractal Dimension
Zuzana Fašková, Katarína Mészárosová
Dept. of Mathematics and Descriptive Geometry, Faculty of Civil Engineering,
Slovak University of Technology
Radlinského 11, 813 68 Bratislava, Slovak Republic
faskova@math.sk, katarina@math.sk

Abstract. Measuring and projecting of the Earth’s surface is still one of the most
important and actual problems of recent geometry. Fractal geometry offers new
opportunities in many „old“ problems and, with its tools, it can help in terrain
typology, too. Detailed knowledge and description of a terrain is an
interdisciplinary problem. We present a fractal dimension’s approach to specifying
and completing the terrain roughness in area of Slovak Republic.
Keywords: Georelief, terrain roughness, fractal dimension, box-counting method

1 Introduction
Country as a complex system is an object of study of many different scientific
groups, e.g., geography, geodesy, natural sciences, agriculture, industry,
forestry, water resources management, architecture, transport management and
so on. Since different views are important for different fields, there can be seen
various approaches to the country what concludes in its different definitions
and defining of its different types. Country, as a space where we work and rest,
is probably the most important factor of quality of life hence it needs special
care and good joint work of all involved groups. Terminological clarity and
exactitude is essential condition of interdisciplinary collaboration, scientific
research and legislative practice.

2 Typology
Slovak Republic is a small country of about 49 000 km2 located in the middle
part of Europe where altitudes are varying from 100 m to 2660 m above sea
level. There can be seen various relief types from lowlands on the south and
south-west, uplands and highlands in the middle and east, and mountains on the
north. In many cases, one can see the increasing of heights above sea level
together with the terrain roughness, which is very important for the global
character of country and its use. The most common basic terrain types in SR
are: lowlands, uplands, highlands and mountains. This classification comes out
of similar classification used geography. For our purposes we have chosen five
small rectangular areas: 1) Západoslovenská nížina - representing Lowlands, 2)
Ondavská vrchovina - Uplands, 3) Oravské Beskydy - Highlands I, 4) Veporské
vrchy - Highlands II and 5) Tatry - representing mountains, c.f. Table 1. and
Fig. 1.
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Type
Lowlands
Uplands
Highlands I
Highlands II
Mountains

Latit. [°]
Longit. [°]
48.0 – 48.1
17.5 – 17.7
49.2 – 49.3
21.6 – 21.8
49.3 – 49.4
19.3 – 19.5
48.6 – 48.7
19.6 – 19.8
49.15 – 49.25
20.1 – 20.3
Table 1: Areas of interest

H [m]
112 - 119
184 - 574
550 - 1207
425 - 1306
775 - 2606

∆H [m]
7
390
657
881
1831

Fig. 1: Areas of interest

3 Fractal dimension of a country
For simplification we can say that
fractal dimension is a factor of
curvature or surface roughness. The
value of fractal dimension of terrain
roughness is number between 〈2, 3)
and this number increases together
with terrain roughness without respect
to altitudes above sea level or slope.
To compute the fractal dimension is
the most useful box-counting method.
In the Fig. 2 we present an artificial
country with fractal dimension D = 2.5
[Peitgen, Saupe].

4 Numerical experiment
The chosen area, e.g. Highlands II, has
been divided in its projection into 10,
20, and 40 areas (Fig. 3), i. e., the
similarity coefficient was ½.

Fig. 2: Fractal dimension = 2.5
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Fig. 3: Highlands II with computational grid
In accord with landscape of Slovak Republic, the range of altitudes has been
chosen from 100 to 2500 m above sea level. In the first row of Fig. 3 are
depicted contour lines with interval 500 m, in the second row with interval 250

82
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m and in the last one with 125 m. Now we are able to count the number of
boxes in every interval. As it is obvious from Fig. 3, after first division we have
250 same areas. After second dividing the number of parts increases 23 times to
2 000 and in the most detailed approach it is 16 000 parts. Analogically, we can
do the same for other areas, Table 2.
si

N(si)

log(1/si)

log(N(si))

1
1
0
0
0,159 50
0,799
1,699
0,079 200
1,100
2,301
1,401
2,903
0,040 800
1
1
0
0
Uplands
0,799
1,699
0,159 50
0,079 299
1,100
2,476
0,040 1109 1,401
3,045
1
1
0
0
Highlands I
0,159 56
0,799
1,748
0,079 303
1,100
2,481
0,040 1220 1,401
3,086
1
1
0
0
Highlands II
0,159 68
0,799
1,833
0,079 321
1,100
2,507
0,040 1342 1,401
3,128
1
1
0
0
Mountains
0,159 112
0,799
2,049
0,079 467
1,100
2,669
3,301
0,040 1998 1,401
Table 2: Fractal dimension of chosen areas

D

Lowlands

2,00

2,20

2,22

2,24

2,37

Legend:
i = 0, 1, 2, 3 - we have made three counts for all areas
si - proportional (relative) size of the box.
N(si) - number of boxes with areas of interest
D - fractal dimension (determined as a slope of line from log-log graph, see
Fig. 4)
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Fig. 4: Log-log graph for area of Highlands II

5 Conclusions
Gained results show suitability of used methodology for completing the terrain
typology. Fractal dimension allows quantifying of terrain roughness. For better
classification is necessary to process more areas in all types to get the intervals
of fractal dimension characterizing customary typology. Such experiment
requires higher demand for software.
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Stereometrické konstrukční úlohy
(konstrukce kulové plochy)
Šárka Gergelitsová
Gymnázium,
Husova 470, 256 01Benešov
sarka@gbn.cz

Abstrakt. Planimetrické konstrukční úlohy jsou pevnou součástí kurzu geometrie
na základní i střední škole. Řešení prostorových konstrukčních úloh bývalo součástí
deskriptivní geometrie, která však již není na gymnáziích povinným předmětem.
Studenti se tedy již s řešením prostorových problémů ve formě konstrukčních úloh
nesetkávají, přestože využití geometrického software odstraňuje nutnost zvládnutí
promítacích metod a svými prostředky poskytuje dostatečné nástroje k řešení
takových problémů. V příspěvku bychom chtěli ukázat možnosti řešení jedné sady
stereometrických úloh, konstrukci kulové plochy ze zadaných prvků.
Klíčová slova: Stereometrie, kulová plocha, konstrukce v prostoru

1 Motivace – Apolloniovy úlohy
Mezi známé úlohy středoškolské planimetrie patří úlohy sestrojit kružnici
daných vlastností. Asi nejznámější třídou takových úloh jsou Apolloniovy
úlohy. Některé jsou dobře řešitelné běžnými planimetrickými konstrukcemi,
jiné vyžadují další znalosti, proto jejich řešení nebývá do kurzů planimetrie
zahrnuto. V kurzu stereometrie se pak již konstrukční úlohy neřeší. Zobecnění
některých úloh o kružnici do trojrozměrné varianty či jiné úlohy požadující
sestrojení kulové plochy daných vlastností jsou vhodné úlohy, jejichž řešení
může podnítit a podpořit rozvoj prostorového myšlení a v kombinaci s využitím
prostředků dynamické geometrie přispět ke zlepšení prostorové představivosti.
V tomto příspěvku bychom chtěli ukázat několik takových úloh, od
jednodušších, které můžeme řešit okamžitě v hodině, po úlohy složitější,
vhodné jako úlohy k samostatné práci.

2 Sestrojení kulové plochy daných vlastností
Konstrukční možnosti systémů dynamické geometrie poskytují různé sady
základních nástrojů, konstrukcí a funkcí. Program Cabri 3D, který bude v textu
použit pro řešení navržených konstrukčních úloh, nemá základní menu příliš
rozsáhlé. Před zadáním úloh je vhodné připomenout základní nástroje potřebné
k jejich řešení a procvičit také představu o množinách bodů dané vlastnosti
v prostoru. Můžeme zobecnit úvahy o obdobných množinách v rovině. Dále
můžeme modelovat kuželovou plochu s daným vrcholem opsanou dané kulové
ploše či tečnou rovinu kulové plochy procházející danou přímkou. Studentům
to pomůže uvědomit si a vizualizovat základní stereometrické vztahy.
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Obr. 1: Tečné roviny k dané kulové ploše vedené danou přímkou

2.1 Určení kulové plochy
Nejjednodušší z možných zadání kulové plochy – sestrojit kulovou plochu
procházející čtyřmi nekomplanárními body – nebude patrně působit studentům
velké potíže. Zajímavé však mohou být její modifikace a úmyslně nesprávná
zadání, pokud je zadáme dříve než zmíněnou úlohu.
U0a: Jsou dány dvě kružnice na kulové ploše. Najděte střed a poloměr
plochy.
Při konstrukci by studenti měli dojít k závěru, že úlohu nelze zobecnit pro
libovolnou polohu kružnic, že je přeurčená a že ke konstrukci kulové plochy
postačí jedna kružnice (tedy trojice bodů) a další bod mimo její rovinu.
Zadáme-li libovolně dvě kružnice v prostoru, nemusí existovat kulová plocha,
na níž obě leží.
U0b: Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dvou daných kulových ploch
v daných bodech dotyku.
Pokud se budou studenti snažit úlohu vyřešit, nabídněme jim její variantu:
U0c: Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dvou daných rovin v daných
bodech dotyku.
V obou případech snadno zjistíme, že se střed hledané plochy nachází
jednak na přímce a procházející daným bodem kolmo k jedné z daných rovin,
jednak obdobně na přímce b kolmé k druhé rovině, přičemž přímky a, b mohou
být dokonce mimoběžné. Diskusí získáme představu o možnostech zadání
a můžeme řešit konkrétní úlohy:
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2.2 Jednoduché úlohy na úvod
Obě následující úlohy řešíme shodně, první z nich však působí dojmem úlohy
snazší a druhou lze na první snadno převést. Střed hledané kulové plochy leží
jednak na kolmici k dané rovině v bodě dotyku, jednak v rovině souměrnosti
daných dvou bodů.
U1a: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané roviny v daném bodě
a procházející dalším bodem mimo danou rovinu.
U1b: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané kulové plochy v daném
bodě a pocházející dalším bodem mimo danou plochu.
Modelováním postupu řešení v systému dynamické geometrie podpoříme
u studentů představu o vzájemné poloze zadaných útvarů v prostoru a o počtu
řešení úlohy.
U1c: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané roviny v daném bodě
a navíc další roviny.
Při řešení této úlohy opět vystačíme s elementárními prostorovými úvahami,
nezapomeňme na druhé řešení, roviny souměrnosti dané dvojice rovin jsou dvě.

2.3 Základní úlohy vhodné k samostatné práci
Další modifikace úlohy však již možná na první pohled zřejmé nejsou a hodí se
k samostatnému rozmyšlení:
U2a: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané kulové plochy v daném
bodě a navíc další roviny.
Pokud nechceme vést úvahy o množině bodů v prostoru, které jsou stejně
vzdáleny od dané roviny a daného bodu (rotační paraboloid), můžeme využít
analogie s planimetrickou úlohou – konstrukcí kružnice, která se dotýká dané
kružnice v daném bodě a dané přímky. V její prostorové variantě využijeme
prostorovou stejnolehlost.
Pokud by se studenti rozhodli hledat řešení pomocí rotačního paraboloidu,
systém Cabri 3D jim to neumožní, není možné sestrojit průsečík přímky se
stopou objektu. V systému Rhinoceros úlohu vymodelovat lze, ale ztratíme
dynamiku konstrukce.
Všímaví studenti však postřehnou, že dotýká-li se kulová plocha druhé
kulové plochy v daném bodě, dotýká se v něm také společné tečné roviny
a převedou úlohu na snadný případ U1c.
U2b: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané roviny v daném bodě
a navíc další kulové plochy.
Tuto úlohu můžeme řešit stejnolehlostí podobně jako úlohu předchozí.
Můžeme také zvolit řešení pomocí dilatace.
U2c: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané kulové plochy v daném
bodě a navíc další kulové plochy.
Metodou dilatace můžeme úlohu převést na U1b. Nahrazením kulové
plochy tečnou rovinou v bodě dotyku převedeme úlohu na případ U2b. Další
možností je například řešení, kdy hledáme střed plochy pomocí dvoudílného

88

Gergelitsová Šárka

rotačního hyperboloidu. Protože však Cabri 3D tuto možnost nedává, můžeme
hledat střed kulové plochy rovinnou konstrukcí v rovině S1S2T (středy a bod
dotyku daných kulových ploch). Výše uvedená řešení jsou však jednodušší.

2.4 Dotyk s přímkou
Přímka, která se dotýká kulové plochy je kolmá na poloměr. Střed hledané
kulové plochy proto musí ležet v rovině kolmé k dané přímce vedené daným
bodem dotyku.
U3a: Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dané přímky v daném bodě
a prochází navíc dalšími dvěma body.
Pokud dané tři body neleží v přímce, leží na nějaké kružnici plochy a na
přímce vedené středem této kružnice kolmo na její rovinu leží střed kulové
plochy. (Zmíněná přímka je také průsečnicí rovin souměrnosti dvojic daných
bodů.)
Zadání další úlohy je již členitější a potřebuje důkladnější rozbor:
U3b: Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká dvou daných přímek
v daných bodech.
Jsou-li dané přímky mimoběžné, je úloha dobře určena.
Jsou-li dané přímky různoběžné, musí být úseky od jejich průsečíku
k daným bodům dotyku stejně dlouhé a v tom případě není úloha dourčena
(kulovou plochu určíme např. ještě dalším bodem).
Jsou-li přímky rovnoběžné, je opět jeden bod dotyku zbytečný nebo špatně
určený a plocha opět není určena.

2.5 Náročnější úlohy
Po vyřešení základních úloh se můžeme vrátit ke klasickým úlohám, které jsou
zobecněním Apolloniových úloh. Před řešením úlohy
U4a: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se daných čtyř rovin
(s požadavkem nalézt všechna její řešení – je jich osm a konstrukce je proto
pracná a méně přehledná – tedy ne jen plochu vepsanou danému čtyřstěnu)
můžeme řešit úlohy, která mají méně řešení:
U4b: Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká tří daných rovin a prochází
daným bodem.
Úloha je prostorovou variantou rovinné konstrukce kružnice vepsané
danému úhlu a procházející daným bodem. Můžeme ji tedy řešit podobně
pomocí prostorové stejnolehlosti. Má dvě řešení.
Následující úloha je její obtížnější varianta. Je řešitelná dilatací, pomocí níž
ji převedeme na úlohu U4b:
U4c: Sestrojte kulovou plochu, která se dotýká tří daných rovin a dané
kulové plochy. Další varianta uvedených úloh vznikne zadáním kulové plochy
trojicí různoběžných přímek se společným průsečíkem a dalším bodem (U4d).
Řešení spočívá v nalezení osy rotační kuželové plochy, jíž bude hledaná kulová
plocha vepsána a dále využívá stejnolehlosti dle U4b.
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2.6 Několik úloh na závěr
Pokud studenti úspěšně zvládli vyřešit všechny předložené úlohy, můžeme jim
jako samostatnou práci zadat následující („Apolloniovy“) úlohy:
U5a: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané roviny a procházející
danými třemi body mimo rovinu.
Řešení úlohy s využitím množiny bodů v prostoru stejně vzdálených od
daného bodu a dané roviny – rotačního paraboloidu – není výhodné.
V Cabri 3D bychom mohli provést rovinnou konstrukci středů plochy
pomocí kuželosečky. Označme zadané body A, B, C a zadanou rovinu β. Střed
hledané kulové plochy leží na průsečnici q rovin souměrnosti zadaných bodů.
Má-li se hledaná plocha dotýkat dané roviny β, leží její střed v rovině α vedené
touto přímkou q kolmo k dané rovině β. Danou rovinu β protne rovina α
v přímce a. Otočíme-li některý z daných bodů okolo q do roviny α (sestrojený
bod označme X), bude plocha procházející bodem X procházet zadanými body
A, B, C. V rovině α sestrojíme parabolu – množinu bodů stejně vzdálených od
bodu X a přímky a. Její průsečíky s přímkou q jsou hledanými středy
konstruovaných kulových ploch.
Úlohu můžeme řešit také postupem analogickým k rovinné konstrukci
kružnice dotýkající se dané přímky a procházející dvojicí daných bodů. Danou
prostorovou úlohu na tuto rovinnou úlohu převedeme. Rovinnou konstrukci
provedeme v téže rovině α jako v předchozím řešení. Body, které určují
hledanou kružnici jsou průsečíky kružnice ABC s rovinou α a přímka, na níž
hledáme bod dotyku, je přímka a.

Obr. 2: Kulová plocha procházející třemi danými body a dotýkající se
dané roviny
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U5b: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se dané kulové plochy
a procházející danými třemi body vně dané kulové plochy.
Při řešení můžeme opět využít analogie s rovinnou konstrukcí kružnice
procházející danými dvěma body a dotýkající se dané kružnice. Obdobně jako
chordály dané kružnice a všech kružnic procházejících danými dvěma body
procházejí týmž bodem (mocnost bodu ke kružnici), procházejí všechny roviny,
v nichž daná kulová plocha protíná kulové plochy, na nichž leží trojice daných
bodů, touž přímkou. Najdeme tedy tuto přímku – průsečnici q roviny kružnice
ABC (dané tři body) s rovinou obsahující průsečnici dané kulové plochy
s libovolnou vhodnou kulovou plochou procházející body ABC. Tečná rovina
vedená přímkou q k dané kulové ploše je zároveň tečnou rovinou hledané
plochy. Úloha má nejvýše dvě řešení. Kružnice určená danými body ABC
nesmí danou kulovou plochu protínat.
U5c: Sestrojte kulovou plochu dotýkající se daných dvou rovin
a procházející dalšími dvěma body.
Také tuto úlohu lze řešit více způsoby. Střed hledané plochy leží na přímce
q – průsečnici roviny souměrnosti dvojice daných bodů a roviny souměrnosti
dvojice daných přímek (přitom je ze zadání zřejmé, ve které z rovin
souměrnosti daných rovin má smysl hledat řešení). Dále můžeme v řešení
pokračovat podobně jako v úloze U5a pomocí množin bodů dané vlastnosti
(paraboloid) a nebo rovinnou konstrukcí v rovině vedené kolmo k některé
z daných rovin přímkou q.

3 Závěr
Nástroje dynamické 3D geometrie umožňují zařadit do učiva matematiky řešení
stereometrických úloh, které podporují rozvoj prostorového myšlení a které
dříve vyžadovaly znalost projektivních metod. Pro studenty je obtížné řešit
úlohu pouze teoreticky, aniž by získali obraz výsledného objektu. Neznalost
projektivních metod je ale překážkou v tom, aby si průměty konstruovaných
útvarů narýsovali. Tuto překážku nástroje dynamické geometrie odstraní
a přinášejí navíc možnost prozkoumat celé třídy vzájemných poloh určujících
útvarů a získat vizuální představu o řešení úlohy. Vizualizace prostorové úlohy
může hrát podstatnou roli při přechodu od řešení konkrétních prostorových
konstrukcí k obecným, abstraktním úlohám. Může tak zajisté pomoci
k vytváření prostorových představ o vzájemné poloze útvarů a o vztazích mezi
objekty.
Všechny zmiňované úlohy jsou pod stejnými názvy jako v textu (a jako
v přiložené prezentaci, z níž je lze prohlížet) k dispozici ve formě modelů
programu Cabri 3D v2 (tedy jako soubory s příponou cg3) pod příslušným
odkazem na webové adrese www.gbn.cz/sarka/cabri/3D/lednice.zip. V okně
Přehrávání konstrukce v nich lze v programu Cabri 3D sledovat postup
konstrukce.
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Sdílení úloh dynamické geometrie prostřednictvím
Internetu - projekt Intergeo
Roman Hašek, Pavel Pech
Pedagogical faculty, University of South Bohemia in Č. Budějovice
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice, Czech Republic
hasek@pf.jcu.cz, pech@pf.jcu.cz

Abstrakt. Autoři příspěvku jsou členy řešitelského týmu mezinárodního projektu
Intergeo, financovaného z prostředků programu eContentPlus. Cílem projektu je
vytvoření webové platformy pro sdílení interaktivních geometrických konstrukcí a
materiálů s nimi spojených v rámci celé Evropy. Tyto zdroje by měly být více
dostupné, klasifikované a snadno použitelné nezávisle na software a jazykovém
prostředí uživatele. Příspěvek informuje o jednotlivých krocích vedoucích
k dosažení cíle projektu a o aktuálním stavu jeho řešení po uplynutí prvního ze tří
roků jeho trvání. Jsou uvedeny odkazy na webové stránky, jejichž prostřednictvím
se může čtenář do projektu zapojit a již nyní využívat dílčí výsledky.

Klíčová slova: dynamický geometrický software, výuka, mezinárodní projekt,
Intergeo

1 Představení projektu
1.1 Cíl projektu
Hlavním cílem projektu je vytvořit webovou platformu pro sdílení digitálních
zdrojů určených pro výuku matematiky v rámci celé Evropy. Tyto zdroje by
měly být více dostupné, klasifikované a snadno použitelné nezávisle na
software a jazykovém prostředí uživatele. Konkrétními reprezentanty těchto
zdrojů byly pro účely projektu zvoleny materiály vytvořené programy
dynamické geometrie (DGS) - interaktivní digitální obrázky, nejčastěji vložené
do dokumentů ve tvaru on-line cvičení. Tyto programy pomáhají ilustrovat a
vizualizovat pojmy nejenom z matematiky, ale také chemie, fyziky, biologie
(ukázky viz [8]).

1.2 Současný stav prezentace geometrických úloh na
Internetu
Existuje množství interaktivních materiálů z různých zdrojů, které jsou na
vysoké úrovni ([9], [10], [11], [12]). Jejich reálné širší využití ve výuce však
značně pokulhává. Důvodem je heterogenita zdrojů, nedostatek jejich jasného
zacílení a nedostatečné ocenění jejich kvality.
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1.3 Způsob realizace projektu
Cíle projektu bude dosaženo realizací následujících tří hlavních kroků:
1. Budou poskytnuty úlohy opatřené popisnými daty (metadaty)
prostřednictvím portálu vybaveného vyhledávacími nástroji. V prvním roce
bude shromážděno a poskytnuto více než 3000 konstrukcí, cvičení, animací a
výukových materiálů, pokrývajících učivo základních, středních škol i
vysokých škol. Očekává se, že tento počet bude dále růst i po skončení tříleté
doby financování projektu. Materiály budou dostupné na příslušném portálu
k legálnímu užití, v přehledné formě, jasně uspořádány a opatřeny
srozumitelnými komentáři a hodnoceními dle jednotné metodiky. Portál bude
otevřen dalším příspěvkům. Počítá se se spoluprací autorů vhodných materiálů
a jejich uživatelů ve všech zemích EU. Dle výsledků průzkumů se odhaduje, že
z těchto externích zdrojů lze očekávat přes 9000 výukových materiálů.
2. Bude vytvořen společný souborový formát (i2g) programů DGS
založený na standardu OpenMath. Ten umožní uživatelům pracovat s tím
programem dynamické geometrie, na který jsou zvyklí nebo na který mají
licenci.
3. Tým projektu Intergeo bude poskytované materiály testovat přímo ve
výuce. Všichni řešitelé projektu, softwarové týmy, autoři úloh, učitelé i žáci
budou zapojeni do procesu kvalitativního ohodnocování zdrojů úloh. V rámci
řešení projektu bude otestováno kolem 600 materiálů. Jde především o
vytvoření fungujícího systému, který by měl pokračovat i po skončení tříleté
doby trvání projektu.

1.4 Řešitelé projektu
Projekt Intergeo má 10 hlavních řešitelů (Consortium, [6]) a 27 spoluřešitelů
(Associate partners, [6]). Spoluřešitelem se může stát jednotlivec nebo tým,
který se chce aktivně zapojit do řešení projektu.
Hlavní řešitelé projektu:
University of Education Schwabisch Gmünd (Německo): Koordinátor projektu
prof. U. Kortenkamp. Vývoj komerčního programu dynamické geometrie
Cinderella.
Université Montpellier (Francie): Vývoj programu dynamické geometrie
Geoplan/Geospace [29]. Program TracEnPoche [30] pro interaktivní výuku
matematiky spolu s portálem MathEnPoche. OFSET, společenství pro tvorbu a
prezentaci volně šiřitelného výukového software. IREM, výzkumný ústav pro
výuku matematiky.
German research center for artifical intelligence, Saarbrücken (Německo):
Skupina ActiveMath vyvíjí nástroje podpory matematické výuky
prostřednictvím internetu.
Centrum standardu OpenMath pro počítačovou reprezentaci matematiky.
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Cabrilog SAS, Grenoble (Francie): Vývoj programů Cabri II+, Cabri Junior,
Cabri 3D. Obrovská databáze hotových materiálů.
University of Bayreuth (Německo): Vývoj volně šiřitelného programu
GEONExT. Velká skupina uživatelů a množství materiálů.
Université du Luxembourg (Luxembourg): Volně šiřitelný software GeoGebra.
Testování matematických znalostí.
University of Cantabria, Santander (Španělsko): Spolupráce s učiteli ze
základních a středních škol. Příprava učitelů matematiky. Tvorba dynamického
geometrického software.
Technische universiteit Eindhoven (Holandsko): Tvůrci standardu OpenMath.
Vědecká skupina zaměřená na systémy počítačové algebry a dynamické
geometrie a jejich propojení. Tvorba interaktivních matematických materiálů a
jejich vizualizace.
Maths for more, Barcelona (Španělsko): Komerční firma vyvíjející internetový
matematický software WIRIS, který částečně spojuje možnosti algebraických a
geometrických systémů.
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (Česká republika): Dlouhodobý
výzkum možnosti využití počítačů ve výuce matematiky. Užití systémů
dynamické geometrie a tvorba výukových materiálů je součástí přípravy učitelů
matematiky.
Z pohledu na seznam řešitelů projektu je zřejmé, že do týmu patří zástupci
všech v Evropě nejpoužívanějších programů DGS – Cabri, Cinderella,
GeoGebra, Geonext, Geoplan, WIRIS, spolu s tvůrci světového standardu
OpenMath. To je dostatečnou zárukou toho, že bude tento ambiciózní projekt
integrace software DGS a sdílení výukových materiálů v nich vytvořených
úspěšně realizován.

1.5 Pracovní skupiny
Pro řešení dílčích úkolů bylo vytvořeno 8 pracovních skupin (Workpackages,
WP, [6]):
WP1: Řízení projektu
WP2: Klasifikace obsahu
WP3: Integrace obsahu
WP4: Tvorba webové platformy
WP5: Shromažďování komunity uživatelů
WP6: Hodnocení kvality poskytovaného obsahu
WP7: Rozšiřování a udržitelnost myšlenky projektu
WP8: Hodnocení vnitřní kvality práce na projektu
Každý z hlavních řešitelů je nejméně ve třech pracovních skupinách, dle svého
zaměření.
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1.6 Webová stránka projektu
Podrobné informace o projektu najde zájemce na jeho webové stránce
www.inter2geo.eu, [6].

Obr. 1: Webová stránka projektu Intergeo
Stránka je vytvořena v CMS (content management system) systému Drupal a je
postupně překládána do češtiny. Po zaregistrování získá uživatel přístup
k některým dokumentům projektu, které mapují postup jeho řešení
(Deliverables). Zájemce o informace o aktuálním stavu řešení projektu se může
přihlásit k odběru zpravodaje projektu (Newsletter).
Hlavně však na stránce najdeme odkaz i2geo.net ([13]) na počáteční verzi
budované platformy, na které je, zatím bez klasifikace a metadat, zpřístupněno
kolem 3000 výukových materiálů.

2 Počáteční verze portálu Intergeo
Webová platforma projektu Intergeo je modifikací již existujícího osvědčeného
systému pro sdílení výukových materiálů Curriki, [14]. Platforma se teprve
vytváří. Její počáteční verze, kterou najdeme na adrese http://i2geo.net ([13]),
slouží především ke shromáždění materiálů („Traces space“, [13]). Úlohy jsou
zde zatím uspořádány podle jednoduchých kritérií, bez klasifikace a metadat. I
tak je možné tyto materiály prohlížet, zkoumat nebo dokonce již využít ve
výuce.

Sdı́lenı́ úloh dynamické geometrie prostřednictvı́m Internetu - projekt Intergeo
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Obr. 3: Intergeo – Traces space
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Najdeme zde řadu zajímavých materiálů. Jejich studium nás informuje o
možnostech programů DGS, inspiruje k použití ve výuce, ale může nás také
přimět ke zveřejnění vlastních materiálů. To může udělat každý, pokud se na
stránce zaregistruje.
Zajímavé je rovněž zkoumat rozdíly v přístupech nebo i pojmech mezi
různými kulturními prostředími, většinou vymezenými různými jazyky. Každý
by jistě souhlasil s tím, že z celé matematiky je geometrie tím nejvhodnějším
prostředkem k překonávání jazykových bariér. Přesto najdeme případy použití
jednoho pojmu pro naprosto odlišné jevy nebo naopak, různých pojmů pro
jednu vlastnost. Pak je ale zřejmé, že materiály nelze do různých jazyků
překládat doslova a že se na budované platformě nelze spoléhat na textově
orientované vyhledávání, ale je třeba použít sofistikovanější metody,
orientované na ontologii geometrického učiva v každé zúčastněné zemi.
Následující příklad dokládá odlišnost v chápání pojmu Thaletova věta ve
francouzském jazyce ne jedné straně a v ostatních evropských jazycích na
straně druhé.
Příklad: Thaletova věta
Na stránce i2geo.net, v prostoru výukových zdrojů (Traces space) vyhledáme
posloupností odkazů Topics - Geometry (other topics) – Thales materiál [15] ve
francouzském jazyce věnovaný pojmu Thaletova věta. Z následujícího úryvku
vidíme, že Thaletovou větou se zde rozumí rovnost poměrů délek úseček
vzniklých protnutím dvou různoběžek dvojicí rovnoběžných přímek.

Nám známá interpretace pojmu Thaletova věty se pak objevuje v materiálech,
jejichž originálním jazykem je angličtina nebo němčina ([16], [17], [9]).

3 Postup řešení
V odpovědi na otázku „Co je třeba udělat, aby bylo možné všechny materiály
shromážděné na stránce i2geo.net ([8], Traces space) smysluplně využívat při
výuce v celé Evropě?“ jsou obsaženy následující dílčí úkoly, které je třeba při
cestě k cíli projektu vyřešit:
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− Definice ontologie geometrických konstrukcí, která usnadní klasifikaci
materiálů i jejich vyhledávání.
− Vytvoření webové platformy a její osazení účinným vyhledávacím
nástrojem.
− Vymezení souboru metadat, připojených ke každému materiálu.
− Společný souborový formát
− Hodnocení kvality
− Vyřešení autorských práv

3.1 GeoSkills – ontologie geometrických konstrukcí
Ontologií rozumíme explicitní popis učiva – témat a dovedností. Projekt
Intergeo definuje ontologii geometrického učiva zvanou GeoSkills. Ta obsahuje
třídy pro kompetence, témata a vzdělávací úroveň. Převážně popisuje
středoškolskou matematiku. Význam pojmů kompetence, téma a vzdělávací
úroveň je následující:
téma (topic) je předmětem vědomosti, například rovnoramenný trojúhelník
(isosceles triangle) nebo Thaletova věta (Thales theorem);
kompetence (competency) je kombinací schopnosti a tématu, například určit
rovnoběžné přímky (identify parallel lines);
vzdělávací úroveň je stádium vývoje žáka (studenta), vymezené v kontextu
příslušného vzdělávacího regionu a typu školy. Například první ročník na
gymnáziu v České Republice nebo Eerste klas na škole typu secundair
onderwijs v regionu Vlaanderen v Belgii
Jedním z účelů této ontologie je poskytnout prostředek pro jednotné kódování
všech lokálních geometrických kurikulí v Evropě. Dalším účelem je zefektivnit
proces vyhledávání.
Jako nástroj pro společné vytváření a editaci ontologie byl vybrán program
Protégé ([18]), který je v současnosti nejrozšířenějším editorem ontologií. Je
třeba vycházet z dobře definované sémantiky a jasné specifikace znalostí.
Nástroj musí být použitelný experty na kurikula z různých zemí, kteří nemusí
být počítačovými odborníky. Umožní jim společně vytvářet ontologii a ihned ji
posuzovat pomocí vybraných příkladů.
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Obr. 4: Protégé – vytváření a editace ontologie
V tuto chvíli je vytvořena první verze ontologie učebních osnov a zdrojů úloh.
Části osnov týkající se výše zmíněné věty o různoběžných přímkách byly
zakódovány pro čtyři země (Velká Británie, Francie, Německo, Španělsko) bez
větších problémů. Aktuální stav ontologie GeoSkills je možné sledovat na
stránce i2geo.net/ontologies/dev ([19]).

3.2 Vyhledávací nástroj
Webová platforma pro sdílení interaktivních geometrických konstrukcí musí
být osazena vyhledávacím nástrojem, který bude plně vyhovovat specifickým
požadavkům na vyhledávání výukových materiálů napříč Evropou. Měla by
překonat hranice jednotlivých vzdělávacích standardů v rámci Evropy. Příklad
odlišného výkladu pojmu Thaletova věta dokládá, že není možné se spoléhat
jenom na prosté textově orientované vyhledávání. Proto byl prohledávací
algoritmus doplněn o vazbu na strukturu ontologie GeoSkills. Vyhledávání je
orientováno na témata (topics) a kompetence (competency). To vyžaduje, aby
vkladatel interaktivního geometrického materiálu vložil spolu s ním i informace
o kompetencích a tématech zahrnutých v konstrukcích (součást metadat). Na
druhou stranu ten, kdo hledá na platformě výukový materiál, může ten správný
najít právě pomocí zadání kompetencí a témat, která s ním souvisejí.
Proces vyhledávání je spjat s ontologií tak, že uplatňujeme stejné principy jak
při tvorbě ontologie, tak i při vyhledávání. Byly navrženy dva způsoby, jak
může uživatel tvořit jednotlivé prvky ontologie nebo jejím prostřednictvím
vyhledávat zdroje.
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SkillsTextBox
Při tvorbě ontologie i při vyhledávání je uplatněn režim automatického
doplňování slov a vět. Napíšeme-li pár slov, která se váží k předmětu našeho
zájmu, automaticky se vypíše seznam všech prvků ontologie, které tato slova
obsahují.
Demoverzi
je
možno
vyzkoušet
na
stránce
draft.i2geo.net/SkillsTextBox ([20], pro aktivaci nástroje stiskněte jeden z
odkazů „edit“, které najdete na stránce)

Obr. 5: SkillsTextBox
Pro nalezení správných zdrojů je velice důležitý kontext dotazu – jazyk, region,
typ školy. Je samozřejmé, že dotaz musí probíhat ve vyučovacím jazyce a při
následném vyhledávání by měly být upřednostněny zdroje v tomto jazyce
vytvořené. Zvolení vlastního jazyka při vyhledávání je prvním krokem při
použití vyhledávače – je součástí nastavení uživatelských preferencí. Rovněž je
třeba uvažovat typ školy. Je rozdíl mezi 2. ročníkem 8-letého, 6-letého a 4letého gymnázia.
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Vyhledávání prostřednictvím učebnic
Vyhledávání zdrojů může být vedle explicitního vyjádření dotazu prováděno
též implicitně, výběrem příslušné partie učebnice nebo osnov. V případě
učebnic je vhodnější pracovat s obsahy oficiálních učebnic, převedenými do
elektronické podoby.
Vyhledávací nástroj v akci
Zadáme dotaz ve formě jednoduchého textu. Text je rozložen na jednotlivé
termíny (pojmy). Ty jsou konfrontovány s ontologií pojmů i kompetencí.
Z jednoho dotazu se vygenerují dílčí dotazy, postihující strukturu ontologie.
Například požadavek na úkol „Sestrojit osu úhlu“ se rozdělí na slova:
[Sestrojit] [osa] [úhel]
Jednotlivá slova dotazu jsou konfrontována přímo s prvky ontologie
Dotaz je rozšířen na prvky ontologie kompetencí, které obsahují uvedená slova
Podle hierarchie ontologie (kompetencí i pojmů) je určena důležitost
jednotlivých komponent dotazu.
Prohledáváním struktury ontologií, hlavně složky kompetencí, by mělo být
zajištěno, že výsledkem dotazu je i zdroj, jehož název neobsahuje text dotazu,
ale významově mu odpovídá. Tento sofistikovaný přístup je samozřejmě
kombinován s textovým vyhledáváním. Jednotlivá slova dotazu jsou použita
k vyhledávání i mimo ontologii – ve jménech konstrukcí, ve jménech autorů, ve
jménech prvků ontologie, v textu zdrojů.

Obr. 6: Vyhledávání – návrh výstupu
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3.3 Metadata
Metadaty rozumíme popisné údaje připojené k materiálu, které napomohou
uživateli při výběru materiálu, který se nejlépe hodí pro jeho účely a které ho
zároveň informují o způsobu jeho použití (více o metadatech najdeme např. na
stránce [21]). Metadaty jsou třeba bibliografické údaje o knize, které najdeme
v katalogu knihovny nebo internetového knihkupectví. Pro potřeby klasifikace
a vyhledávání výukových materiálů však tato forma popisných údajů nestačí.
Existují mezinárodní standardy [22], které podobu metadat o výukových
materiálech specifikují. Definice metadat geometrických konstrukcí, vytvářená
projektem Intergeo, tyto standardy zachovává a zároveň reflektuje specifika
těchto výukových materiálů. Metadata mají následující strukturu:
− bibliografické údaje
− informace pro použití ve výuce
− informace o zařazení do ontologie
Metadata budou generována při vkládání materiálu na platformu. Zhruba jedna
třetina údajů se vytvoří automaticky, např. údaje o software, velikosti, datu
vložení apod. Zbývající část údajů zadá vkladatel pomocí vyplnění
elektronického dotazníku. Tak bude zajištěna jednotná podoba metadat všech
materiálů.

Obr. 7: Část dotazníku pro vkládání metadat
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Metadata budou ke každému výukovému materiálu připojena dvěma způsoby.
Jednak bude možné si je otevřít přímo na vyhledávacím portálu, jednak budou,
jako text, součástí souboru staženého z portálu.

Obr. 8: Návrh výstupu metadat na portálu I2G

3.4 Společný souborový formát i2g
Existují komunity uživatelů různých DGS. Jimi vytvořené soubory jsou
vzájemně neslučitelné. Je třeba, aby byly soubory úloh čitelné pro všechny a
vzájemně přenositelné. Pro tyto účely vytváří tým Intergeo společný souborový
formát i2g, který je založen na OpenMath ([23]) a jazyku XML. OpenMath je
nově vznikající standard reprezentace matematických objektů prostřednictvím
jejich významu. Umožňuje tak jejich výměnu mezi počítači, ukládání
v databázích nebo publikování na webu.
Každá úloha bude na portálu uložena ve formě balíčku několika souborů. To
umožní přenositelnost a zároveň zachování specifik každého DGS. Formát i2g
bude podporován většinou nejčastěji užívaných programů DGS.
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3.5 Hodnocení kvality
Ve druhém roce projektu bude spuštěn proces hodnocení kvality a následného
zkvalitňování služeb prostřednictvím organizování testování zdrojů ve třídách a
analyzováním hodnocení od uživatelů. Hodnocení kvality není zaměřeno jenom
na vnitřní kvalitu zdroje, ale také na jeho vhodnosti pro výuku, která je popsána
metadaty, mimo jiné obsahujícími vzdělávací úroveň žáků.
Při přípravě systému hodnocení kvality interaktivních geometrických
materiálů vychází tým Intergeo z výsledků některých projektů zaměřených na
hodnocení kvality výukových materiálů materiálů, např. e-Quality ([24]), JEM
– Joining Educational Mathematics ([25]), SFoDEM ([26] ).
Řešené úlohy a připravené materiály se těžko hledají a analyzují.
Dostupné zdroje mají obvykle rozdílnou kvalitu a použitelnost pro požadované
účely. Učitelé si nemohou být jisti, v jaké situaci mohou, třeba i na první
pohled zajímavý, zdroj použít a zdali to přinese nějakou přidanou
pedagogickou hodnotu do vyučovacího procesu. Navíc ne každý učitel
perfektně zvládá práci s některým z programů DGS. Zdroje musí být proto
snadno použitelné, přenositelné a upravitelné. Nelze opominout ani význam
zpětné vazby pro autora materiálu. Opakované používání a vylepšování
existujících materiálů hraje důležitou roli v cílech Intergea. Z těchto požadavků
plyne, že zdroje musí být testovány a výsledky testování musí být veřejně
přístupné. Testování a hodnocení materiálů lze rozdělit do dvou fází.
Hodnocení týmem Intergeo
Materiály budou testovány ve vybraných školách a hodnoceny dle stanovené
metodiky (interní testování). Výsledky testů budou zveřejňovány. Očekává se,
že po 2. roce trvání projektu bude dostupných více než 400 otestovaných úloh,
po 3. roce pak více než 600. Pro všechny nabízené materiály pak tým Intergeo
vytvoří systém sběru informací o jejich užití a tyto informace bude
shromažďovat. Klíčovým se stane hodnocení samotnými uživateli.
Hodnocení uživateli
Budou získáváni další učitelé a školy pro externí testování. Budou
shromažďovány údaje serveru o počtu přístupů a nahrávání materiálů. Budou
získávány informace od uživatelů – formou neformálních fór a chatů,
především však prostřednictvím online dotazníků zkoumajících adekvátnost
deklarované použitelnosti. Zdroje budou podle těchto ohlasů také hodnoceny.
Tento systém by měl pokračovat i po uplynutí tříleté doby trvání projektu.
Dotazníky
Klíčovou roli při hodnocení kvality budou mít dotazníky, které budou
vyplňovány učiteli, kteří plánují použití nebo již použili nějaké materiály ve
třídě. V dotazníku je zohledněno následujících pět kritérií
− Osvojení učitelem
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Přidaná hodnota použití dynamické geometrie
Vzdělávací potenciál
Technická kvalita (přehlednost, ovladatelnost, možnost úprav apod.)
Kvalita metadat

Vlastní dotazník pak obsahuje odpovídajících pět úvodních vět, na které
uživatel reaguje jednou ze 4 možných odpovědí (souhlasím, docela souhlasím,
docela nesouhlasím, nesouhlasím):
− Zdroj se chová dle očekávání, dobře zapadá do mé výuky a napomáhá jejímu
pokroku.
− Použití interaktivní geometrie zkvalitňuje danou aktivitu.
− Pedagogický cíl je dosažen, žáci si ověří své porozumění.
− Zdroj je technicky dobře zvládnutý, ovladatelný a odolný, vhodný pro
společnou práci a má odpovídající licenci.
− Krátký popis zdroje je vhodný a odpovídá získané zkušenosti.
Za každou z těchto pěti vět se skrývají další podrobnější otázky, jejichž
zodpovězení není povinné.

3.6 Licence používané portálem Intergeo
Nejasné licence jsou reálnou překážkou využití zdrojů v současnosti
přístupných na Internetu. Intergeo podporuje používání otevřených licencí,
které umožní úpravy a znovupoužití obsahu jako jsou Creative Commons Share
Alike licence. Tak, aby se učitel nemusel dožadovat souhlasu autora s úpravou.
Stručný přehled (podrobnější informace viz [25]):
− Attribution-Sharealike: kopírovat, šířit, upravovat
− Attribution-Sharealike Non-Commercial: kopírovat, šířit, upravovat, dílo
nelze použít pro komerční účely
− Attribution-NonCommercial-NoDerivative: kopírovat, šířit, nelze upravovat,
nelze použít pro komerční účely
− Public Domain: zveřejněno k jakémukoliv užití
− GNU Free Documentation Licence: volné šíření dokumentace

4 Závěr
Úkolem projektu je dát dohromady komunitu uživatelů s jistou strukturou
(manažer obsahu, autor úloh, adaptace prostředí a obsahu – vše dobrovolníci) a
poskytnout jí fungující systém a metodologii. Cílem je, aby byl obsah
organizován zdola, nikoliv shora. Řešitelé projektu nebudou organizovat
stávající obsah, který je poskytován dle předmětů, zemí nebo úrovní shora, ale
poskytnou komunitě dostatečné nástroje, včetně nástrojů hodnocení kvality tak,
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aby to mohli uživatelé provádět zdola, jak uznají za vhodné. Webová platforma
bude samozřejmě existovat i po skončení doby trvání projektu. K jejímu
spravování se zavázala
University of Education Schwabisch Gmünd.
Doplňování materiálů a hodnocení jejich kvality však již bude plně v rukou
uživatelů.
Projekt Intergeo je v současné době ve fázi budování a testování platformy a
vytváření potřebných standardů. Článek popisuje stav řešení projektu k říjnu
2008. Je zřejmé, že v době vydání tohoto materiálu zaznamená čtenář na
příslušných webových odkazech značný pokrok při plnění dílčích cílů projektu.
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Abstrakt. V příspěvku jsou stručně popsány vybrané křivky, jejich obecné rovnice,
některé vlastnosti, historický náhled a obrázky. U několika křivek je popsána jejich
konstrukce v programu dynamické geometrie Cabri geometrie, kde je lze sestrojit
jako křivky, které vznikají pohybem či jako množiny bodů dané vlastnosti.
Klíčová slova: Křivka, Cabri geometrie, obecná rovnice

1 Využití programu Cabri geometrie
Program dynamické geometrie Cabri geometrie je často používán v hodinách
matematiky na středních školách především jako nástroj pro rýsování a řešení
planimetrických úloh, někdy jako nástroj pro výuku a objevování nových
poznatků v rámci konstruktivistického přístupu ve vyučování, ale také třeba
jako prostředek k sestrojování a vykreslování grafů funkcí a zkoumání jejich
vlastností v závislosti na změně parametrů. Výše uvedenými využitími se
v tomto článku zabývat nebudeme, avšak nabízíme další možnost využití
programu Cabri geometrie, a to k vykreslování křivek. Toto téma není obvykle
zařazeno v učebních plánech matematiky, ale je vhodné např. pro hodiny
deskriptivní geometrie, aplikací deskriptivní geometrie, matematického
semináře či kroužku.

2 Křivky v Cabri
Křivka vzniká jako geometrické místo spojitě se pohybujícího bodu. Křivky
mohou být buď rovinné (leží-li v jedné rovině) nebo prostorové. Uveďme nyní
stručné definice některých pojmů, které se vyskytují v dalším textu.
Algebraická křivka je taková rovinná křivka, jejíž rovnice je v soustavě
souřadnic algebraická, tzn. rovnice, ve které se souřadnice x, y vyskytují pouze
s celočíselnými mocniteli a v konečném počtu. (Křivka která není algebraická
se nazývá transcendentní.)
Stupeň křivky (stupeň rovnice) je počet společných bodů křivky a libovolné
přímky v rovině.
Singulární bod křivky je bod křivky, kterému lze přiřadit dvě různé
souřadnice. Existují čtyři typy singularit, a to uzel křivky, bod vratu, izolovaný
bod křivky a bod samodotyku křivky.

108
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V praxi často potřebujeme nejenom projektivní a afinní vlastnosti křivek,
ale také vlastnosti metrické a kinematické.
Následující křivky jsou historicky známé a často studované. U křivek je
proveden stručný popis a grafické zpracování v programu Cabri Geometrie, což
umožňuje lepší představu a porozumění dané problematice.

2.1 Křivky s parametrem
Descartův list se poprvé objevuje (bez názvu) v dopise Descarta P. Marsennovi
v roce 1638 jako křivka, jejíž body [x, y] mají tu vlastnost, že součet objemů
krychlí s hranami délky jejich souřadnic x, resp. y je roven objemu hranolu
s hranami x, y a konstanty 3a. Podrobněji tuto křivku studoval Roberval, který
ji nazval lístkem jasmínu. Celá byla popsána v r. 1692 Bernoullim a
Huyghensem. Její název pochází z počátku 18. století.
Obecná rovnice: x 3 + y 3 − 3axy = 0, a ≠ 0
Zobrazení Descartova listu v Cabri pomocí obecné rovnice není možné a
3at
3at 2
tak si pomůžeme parametrickým vyjádřením x =
,y =
,a ≠ 0 .
3
1+ t
1+ t3
Vyvstává otázka, jak sestrojit v Cabri křivku s parametrem t. Řešením je bod X
na ose x a jeho x-ová souřadnice, kterou použijeme jako parametr t. Dále si
zvolíme konstantu a, kterou pak můžeme měnit a zjišťovat její vliv na
vlastnosti křivky. Z parametrického vyjádření si spočteme x-ovou a y-ovou
souřadnici bodu Descartova listu, naneseme je na příslušné osy, sestrojíme
kolmice k osám, jejichž průsečík A je bodem křivky. Celou křivku vykreslíme
nástrojem Množina objektů, kde bod A je tvořícím bodem křivky a bod X
bodem, který generuje pohyb – v našem případě zastupuje parametr t. Je třeba
nastavit vhodnou hodnotu počtu vykreslovaných objektů u množin, aby křivka
byla dostatečně hladká a esteticky vykreslená.
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Obr. 1: Descartův list

2.2 Cykloidy, epicykloidy a hypocykloidy
Cykloida je křivka, která je trajektorií bodu kružnice valící se po přímce.
Kotálením bodu A, který leží na kotálející se kružnici, vznikne prostá cykloida.
Kotálením bodu B, jehož vzdálenost od středu kotálející se kružnice je větší
než její poloměr, vzniká cykloida prodloužená. Bod C, jehož vzdálenost od
středu kotálející se kružnice je menší než její poloměr, vznikne cykloida
zkrácená.
K sestrojení cykloidy v Cabri lze motivovat žáky úlohou zjistit, jaký pohyb
vykonává spadlý list stromu přilepený na plášť bicyklu. Samotnou konstrukci
můžeme provést v soustavě souřadnic, kde osa x bude přímkou, po které se
bude odvalovat kružnice. Určíme vzdálenost bodu dotyku od počátku soustavy
souřadnic a naneseme ji na kružnici (pozor v jakém směru se vzdálenost na
kružnici nanáší). Takto získaný bod nám vytvoří v závislosti na pohybu bodu
dotyku po přímce cykloidu.

110
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Obr. 2: Cykloidy
Epicykloidy a hypocykloidy jsou křivky, které jsou trajektoriemi bodu kružnice
odvalující se po jiné pevné kružnici. Podle toho, zda pohybující se kružnice má
s pevnou kružnicí vnější nebo vnitřní dotyk rozlišujeme epicykloidy a
hypocykloidy (po řadě). Epicykloidy a hypocykloidy mají řadu metrických
vlastností. Tvar a singulární body jsou určeny jejich modulem (jedná se o číslo
r
m = , kde R je poloměr pevné kružnice, r je poloměr pohybující se kružnice).
R
Popišme nyní konstrukci hypocykloidy na příkladě Steinerovy křivky.
Sestrojíme kružnice p(P, R ) a h(H , r ) se společným bodem dotyku X.
Sestrojíme oblouk XY na pevné kružnici p. Je důležité, abychom prostřední
bod oblouku posunuli co nejblíže koncovému bodu oblouku Y. Změříme délku
oblouku a naneseme ji na hybnou kružnici h, čímž dostaneme bod A Steinerovy
křivky, který bude zanechávat stopu a vykreslovat křivku při pohybu bodu X.
Obdobně jako výše můžeme získat zkrácené a prodloužené hypocykloidy.
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Obr. 3: Hypocykloidy ( m =

1
)
3

1
, je to nerozložitelná
3
kvartika. Její důležitou vlastností je to, že poloměr křivosti v libovolném bodě
t
z(t) křivky je 8r sin . Další zajímavou vlastností je to, že evoluta křivky je
2
Steinerova křivka je hypocykloida s modulem m =

Steinerova křivka podobná původní křivce a pootočená o úhel

(

)

(

2

)

(

π

)

3

.

Obecná rovnice: x 2 + y 2 + 8rx 3 y 2 − x 2 + 18r 2 x 2 + y 2 − 27r 4 = 0
Asteroida je nerozložitelná sextola, stejně jako Steinerova křivka má
diferenciálně geometrické vlastnosti, a to poloměr křivosti v bodě z(t) křivky je
3
t
R sin , evoluta je opět asteroida, která je podobná s původní křivkou s
2
2
1
π
koeficientem podobnosti , ale otočená o úhel .
2
4

(

Obecná rovnice: x 2 + y 2 − R 2

)

3

+ 27 R 2 x 2 y 2 = 0
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Obr. 4: Epicykloidy ( m =

1
)
6

2.3 Konchoidy
Konchoidy jsou křivky, pro něž platí následující výtvarný zákon: Mějme dánu
pevnou křivku k – řídící křivka a pevný bod P – pól. Bod konchoidy A
sestrojíme tak, že pólem proložíme přímku p, která protíná řídící křivku v bodě
K, od tohoto průsečíku naneseme na přímku p délku d, tedy d = AK .
Nikomédova konchoida je konchoida přímky, tedy řídící křivka je přímky,
byla poprvé popsána Nikomédem (3. st. př. n. l.), který ji použil pro řešení
úlohy pro trisekci úhlu. Descartes na ni ilustroval svůj způsob konstrukce tečen
a normál ke křivkám. Podrobně však tuto křivku studovali Huygens a Pascal. Je
zajímavá tím, že k ní lze velmi snadno sestrojit tečnu, normálu a střed křivosti
v daném bodě. Patří do skupiny nerozložitelných kvartik, nemá racionální
parametrizaci. Nicomedova konchoida má dvě větve a její tvar závisí na
vzájemném vztahu vzdálenosti v pólu a řídící přímky a nanášené délky d. Řídící
přímka je její asymptotou. V Cabri je možné provést konstrukci tak, aby bylo
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možné jednoduše měnit nanášenou délku d a sledovat tak změnu tvaru a
vlastností křivky. Viz obrázek 5.
2
Obecná rovnice: y 2 + x 2 ( y − a ) − l 2 y 2 = 0 , a, l > 0 (1...modul)

(

)

Obr. 5: Nicomedova konchoida
Konchoida kružnice je konchoida, jejíž řídící přímkou je kružnice.

Obr. 6: Konchoida kružnice
Pascalova závitnice je konchoida kružnice, kde pól P leží na řídící křivce k.
Křivka je profilem excentrika (Excentr je část stroje, kterou se přeměňuje
otáčivý pohyb v krátké pohyby postupné, konané střídavě dvěma protivými
směry.), které se používá pro převod pohybu, a je racionální křivkou. Tato
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křivka je také množina pat kolmic spuštěných z bodu [0,0] na tečny kružnice se
středem v bodě [2r ,0] a poloměrem l. Pro l = 2r je Pascalova závitnice
kardioida.

(

)

2

(

Obecná rovnice: x 2 + y 2 − 2rx − l 2 x 2 + y 2

)

2

= 0 , l, r > 0

Obr. 7: Pascalovy závitnice

2.4 Úpatnice
Úpatnice jsou křivky, jejichž body jsou patami kolmic sestrojených z daného
bodu k dané křivce.
Dioklova kisoida byla objevena Dioklem, který žil asi ve 2. st. př. n. l.. Je
zajímavá tím, že byla použita pro řešení Delosské úlohy o zdvojení krychle.
Tato křivka má zajímavé vlastnosti:
a) Je to množina pat kolmic spuštěných z vrcholu paraboly s rovnicí
2
y = −2ax na její tečny.
b) Máme-li kružnici k a přímku p, která je její tečnou, z bodu P, který je
souměrný podle středu kružnice k s bodem dotyku přímky p, vedeme přímky,
které protínají přímku a kružnici v bodech Ap a Ak, pak bod A kisoidy má tu
vlastnost, že AP = AA p − AAk . (Tento postup lze zobecnit na konstrukci
kisoid.)
Obecná rovnice: x y 2 + x 2 − 2ay 2 = 0
Strofoida byla poprvé zkoumána Torricelim (1645) a dlouho měla název
Torriceliho křídlo. Její název pochází z poloviny 19. století. Má zajímavou
vlastnost: Strofoida je množina pat kolmic spuštěných na tečny paraboly
s rovnicí y 2 = 4a(x + a ) z průsečíku její osy a řídící přímky.
Tuto křivku můžeme sestrojit také následujícím způsobem: Mějme dány
dvě kolmé přímky x, y, na přímce x leží bod A různý od průsečíku O přímek x,
y. Bodem A vedeme přímky a ně nanášíme od průsečíku 1 s přímkou y na obě
strany vzdálenost O1 .

(

)
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Obecná rovnice: x y 2 + x 2 + a x 2 + y 2 = 0
Ofiurida („zmijí ocas“) představuje množinu pat kolmic spuštěných z bodu
[0,0] na tečny paraboly o rovnici ( y + b )2 + 4cx = 0 .

(

)

Obecná rovnice: x y 2 + x 2 − y (cy − bx ) = 0
Dioklesovou kissoidou.)

(Pro

b=0

je Ofiurida

Obr. 8: Úpatnice – Ofiurida, strofoida
Bernoulliho lemniskáta byla poprvé popsána v roce 1694 v knize Acta
eruditorum. Používala se dříve jako přechodová křivka při zatáčkách malého
poloměru (např. železnice, tramvajové koleje). Tato křivka má vybrané
následující vlastnosti:
a) Je to množina pat kolmic spuštěných ze středu rovnoosé hyperboly na její
tečny.
b) Je to množina bodů, jejichž součin vzdáleností od dvou pevných bodů E,
1
2
F je konstantní a je roven EF (tzv. Cassiniho ovál, kde c = a ).
4
c) Je to množina bodů souměrně sdružených se středem rovnoosé hyperboly
podle jejích tečen.
d) Má jediný reálný singulární bod, a to [0,0] tzv. obyčejný uzel s tečnami o
rovnici y = ± x .
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e) Může vzniknout také jako kisoida dvou shodných kružnic.

(

Obecná rovnice: x 2 + y 2

)

2

(

)

− 2a 2 x 2 − y 2 = 0

Obr. 9: Úpatnice – Bernouilliho lemniskáta

3 Závěr
Představili a popsali jsme ty ze známějších a významnějších křivek. Výše
uvedené postupy a konstrukce křivek můžeme zobecnit, čímž získáme další
zajímavé křivky i když ne již tak významných vlastností.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory grantu MŠMT NPV II č. 2E08021 - Výzkum
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Abstrakt. Příspěvek představuje výsledky projektu, jehož cílem bylo zkvalitnění
výuky technické geometrie na Fakultě dopravní ČVUT. Studenti nyní mají k dispozici na webových stránkách předmětu podrobné materiály k přednáškám, ke
cvičením i k samostatným pracím, včetně podrobně vyřešených vzorových úloh.
Tyto úlohy byly zpracovány pomocí software Cabri geometrie a do webové prezentace zařazeny ve formě Java appletů umožňujících práci s konstrukcemi na webu se
zachováním všech vlastností programu bez nutnosti jeho instalace (krokování konstrukce, změna vstupních parametrů).
Klíčová slova: Cabri geometrie, e-learning

1 Tradiční pojetí výuky geometrie
Příspěvek představuje výsledky projektu FRVŠ, který v roce 2007 řešil autor
spolu s kolegyní Šárkou Voráčovou a jehož cílem bylo zkvalitnění výuky technické geometrie na Fakultě dopravní ČVUT. Technická (konstruktivní) geometrie zůstává nezbytnou součástí výchovy studentů na všech vysokých školách
technického směru. Současně však díky ohromným technologickým změnám
v posledních desetiletích došlo ke změně podstaty práce a tedy i potřebných
znalostí a dovedností, které by si absolvent technické školy měl odnést do praxe. Ještě donedávna inženýr pracoval při návrhu technického díla jen s myšlenkovým modelem prezentovaným v době návrhu pouze náčrty nebo pracně vytvářeným pracovním fyzickým modelem. Poté byl výsledný návrh převeden do
ručně vypracovávané technické dokumentace, případně byl pro potřeby prezentace nebo závěrečnou kontrolu vytvářen fyzický model ve vhodně zvoleném
měřítku.
Tomu odpovídala i náplň předmětu Geometrie. Studenti se seznamovali
s vlastnostmi promítaní a poté se naučili používat různé druhy zobrazovacích
metod, v nichž bylo možné jen pomocí papíru, tužky, pravítka a kružítka řešit
příslušné prostorové problémy, aby následně v technické praxi mohli kvalifikovaně ručně zhotovovat výkresy a technickou dokumentaci k navrhovanému
objektu a každé jeho součásti. Případná vizualizace řešeného objektu znamenala náročné zkonstruování například perspektivního průmětu. Poté řešení osvětlení, stínů, alespoň schematické naznačení povrchů, případně kolorování nebo
dokonce nanášení barvy stříkáním nebo tupováním přes předvyrobené šablony.
Taková práce se už stávala spíše uměleckým řemeslem s velkými nároky na čas
a trpělivost.
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2 Nové nároky na výuku geometrie
Nástup výpočetní techniky a CAD systému však tuto situaci od základu změnil.
Zpočátku sloužil nový software jen pro pohodlnější, rychlejší a přesnější
vypracování technické dokumentace. Vlastně se jednalo pouze o programy pro
pohodlnější rýsování. Vlastní podstata práce především v návrhu se příliš
nezměnila. Teprve později vzhledem k větším nárokům na výpočetní a paměťovou kapacitu techniky se začaly objevovat programy přímo pro prostorové
modelování objektů. Jejich schopnosti za krátký čas rychle vzrostly. Nejde už
pouze o matematickou reprezentaci objektu a jeho vizualizaci. Je možno vytvářet parametrické modely se vzájemným vztahem jednotlivých částí. Při změně
jedné součásti nebo změně celkových rozměrů dojde k samočinnému přizpůsobení zbylých částí. Software umí z dokončeného modelu automaticky vytvořit
technickou dokumentaci sestávající z okótovaných řezů, pohledů a veškerých
potřebných výkresů. Dále sestaví přehled všech užitých typizovaných dílů
a komponent atd.
Tyto změny kladou na výuku geometrie zcela nové nároky. Výuka klasické
syntetické geometrie zůstává. Studenti se musí stále alespoň seznámit se základy zobrazovacích metod. Ne proto, že by pomocí nich řešili prostorové problémy navrhovaných konstrukcí, ale musí je znát proto, aby byli schopni správně
chápat ilustrace a náčrty z technické literatury a učebnic. Navíc stále bude
většina podkladů k dřívějším řešením nebo používaným komponentám vytvořena klasickými způsoby ve formě pohledů, řezů, případně i doplňkově kosoúhlých průmětů atd. Ještě dlouhou dobu bude jen zřídka k dispozici počítačově
prezentovaný podklad ve formě 3D modelu. Navíc i v době masového využití
výpočetní techniky se očekává, že budoucí inženýr je schopen své myšlenky
a momentální inspiraci prezentovat ručně formou náčrtku, kde správně použije
vhodně zvolený druh promítaní nebo zobrazovací metodu. Ostatně vytváření
náčrtů a skic většinou stojí na začátku skutečně invenčních inovativních řešení,
protože poskytuje tvůrci volnost, kterou mu výpočetní technika přes veškerý
pokrok stále ještě neposkytne. Proto potřeba výuky klasické syntetické geometrie zůstává, i když v omezené míře. Úspora času pro výuku je však bohužel
eliminována horší připraveností studentů přicházejících ze středních škol, kde
je geometrie stále více exotickým předmětem. Navíc se zhoršuje i schopnost
studentů kreslit a rýsovat.
Současně s rozvojem počítačových systémů návrhu je třeba výuku geometrie rozšířit o nové části. Nového významu nabývá analytická geometrie, zejména matematická reprezentace elementárních těles a početní řešení polohových
a metrických úloh. Dále se studenti musí seznámit s matematickým vyjádřením
křivek a ploch. Tyto jsou sice v používaných CAD programech a modelářích
k dispozici již v hotové formě, neznalost jejich podstaty a vlastností však má
často za následek špatný výběr a nesmyslné užití, což vede ke kostrbatým
výsledkům a zbytečné početní náročnosti modelu.

Počı́tačová podpora výuky technické geometrie
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Díky novým podmínkám se tak potřebný rozsah výuky geometrie nezmenšil, ale naopak rozšířil. Výuka klasické syntetické geometrie zůstává, i když
naštěstí v menším rozsahu, k tomu ale přibývá výuka geometrie analytické. To
vše při stejné nebo dokonce nižší časové dotaci předmětu. Úroveň přípravy
studentů přicházejících ze středních škol neroste. Navíc i množství času, který
mohou studenti věnovat studiu, se zmenšuje. Mnozí již v prvním roce studia
pracují z důvodů sociálních anebo ve snaze získat požadovanou praxi.

3 Využití počítačů pro výuku geometrie
Cílem našeho projektu řešeného v rámci podpory FRVŠ bylo zajistit kvalitní
výuku geometrie i za těchto ztížených podmínek, a to využitím možností
moderní výpočetní a audiovizuální techniky. Hlavním cílem bylo vypracovat
podrobné a srozumitelné podklady k přednáškám a cvičením a poskytnout je
v elektronické podobě přístupné i na internetových stránkách školy.
Co tvoří obsah těchto stránek. Především jsou tu k dispozici všechny přednášky k předmětu. Jsou dvojího druhu. Jedny ve formě prezentace slidů, obsahující ilustrační obrázky, texty, popisky a vzorce. Vlastně se jedná o jakási
skripta, která jsou stále upravována a doplňována o nové informace. Jednotlivé
stránky dokumentu byly vytvořeny v programu Adobe Illustrator, který má
k dispozici velké grafické možnosti, ale nehodí se příliš pro přesné rýsování;
pro daný účel však vyhoví. Jako doplněk byly vytvořeny přednášky zaměřené
především na syntetickou geometrii, určené v první řadě studentům kombinovaného studia. Jejich situace ve výuce geometrie je obzvlášť svízelná. Proto
byly vytvořeny tyto přednášky, které krok za krokem po jednotlivých fázích
popisují důležité geometrické konstrukce a příklady použití zobrazovacích
metod. Pro tvorbu přednášek byl použit program AutoCAD. Tvorba jednotlivých konstrukcí se tím sice stala náročnou na čas a trpělivost, ale žádný jiný
program neposkytuje možnost tak přesných konstrukcí a takové možnosti volby
typu čar. Postupně jsou ilustrace upravovány v Illustratoru o barevné plochy
s přechody a různým stupněm průhlednosti.
Další důležitou částí jsou cvičení. Obsahem cvičení jsou výpočty, modelování a zobrazování bodů, přímek, rovin, křivek a ploch. Pro tento účel byl jako
software vybrán program Maple.
Tento program sice nebyl primárně vytvořen pro řešení úloh analytické geometrie a zobrazování geometrických objektů, ale jako univerzální program pro
práci s matematickými objekty pro tuto práci velmi vyhovuje. Navíc je to po
první tři roky studia jediný program takového typu, se kterým se studenti setkají. Úvodní přednáška seznamující studenty s tímto programem proto obsahuje
i části, které demonstrují, jak výkonným nástrojem je tento program například
pro řešení problémů v předmětech jako je Matematická analýza a Lineární algebra. Každé cvičení obsahuje seznámení s příkazy a sérii řešených příkladů
v Maple na dané téma. Studenti mají program Maple legálně k dispozici. Obsah
cvičení si tak mohou prohlédnout a prostudovat doma a na cvičení přicházet již
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připraveni s doplňujícími dotazy nebo s návrhem jiných problémů na probírané
téma. Díky tomu se ve cvičení mohou soustředit pouze na složitější části a problémy a maximálně tak využít drahocenný čas. Každé téma je navíc doplněno
několika domácími úkoly, jejichž řešením si studenti upevní nabyté vědomosti.
Na stránkách předmětu je navíc k dispozici velmi čtivý manuál programu v českém jazyce pro případ, že k porozumění nějakému problému nepostačí úvodní
přednáška, připravená cvičení ani nápověda programu.
Cvičení předmětu Geometrie jsou na webových stránkách navíc doplněna
částí zabývající se řešením klasických konstrukčních úloh syntetické geometrie.
Série úloh byla vypracována v programu Cabri. Cabri je geometrický náčrtník
umožňující na obrazovce počítače provádět stejné konstrukce, jako kdybychom
kreslili na papír tužkou za pomoci pravítka a kružítka. Při postupném provádění
těchto konstrukcí jsou však vytvářeny automaticky parametrické vazby mezi
takto vznikajícími geometrickými objekty. To má za následek, že pokud změníme jakýkoli parametr některého z objektů, okamžitě dojde k automatické změně vlastností i dalších objektů z něho odvozených. To dává skvělé možnosti
neřešit úlohu pouze pro jedno izolované zadání, ale vyzkoušet si všechna možná řešení pro libovolné zadání úlohy. Další výhodou je schopnost programu
pamatovat si posloupnost kroků provádění dané konstrukce a možnost tyto
kroky postupně prezentovat.
Bohužel, program není v současnosti k dispozici, a to ani ve starší verzi,
k legálnímu užívání pro studenty ČVUT, jako je tomu například u programu
Maple. Proto jsme alespoň v rámci grantu FRVŠ zakoupili omezenou multilicenci programu, která umožnila nainstalovat tento program v počítačové učebně Fakulty dopravní. Naštěstí nejnovější verze programu obsahuje funkci vyexportování řešené úlohy do formátu HTML. Využili jsme této nové vlastnosti
a zveřejnili všechny řešené příklady na stránkách předmětu, aby studenti mohli
s příklady pracovat i doma. Webové rozhraní umožní pracovat s příkladem,
jako by byl nainstalován program Cabri. Student si může prohlížet postupně
jednotlivé kroky konstrukce a měnit vstupní parametry příkladu.
Takto vytvořené přednášky a cvičení tvoří jádro elektronické prezentace
předmětu geometrie. Stránky navíc obsahují další užitečné informace a odkazy
k předmětu. Seznam literatury obsahuje některé publikace i ve formátu pdf,
pokud to umožnili autoři textů. Nechybí ani odkazy na zajímavé a užitečné webové stránky a prezentace kolegů. Samozřejmostí jsou aktualizované informace
o podmínkách a požadavcích pro absolvování předmětu a tématech zápočtových testů a zkoušky.
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Aproximácia kužel’osečky
B-splajnovou krivkou
Tatiana Hýrošová
Technická univerzita
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Abstrakt. B-splajnové krivky sú v CAGD populárne pre ich
jednoduchú konštrukciu, presnost’ výpočtov a schopnost’ aproximovat’
komplexné tvary. Prı́spevok pojednáva o kvalite aproximácie konvexných kužel’osečiek týmito krivkami.
Klı́čová slova: B-splajnová krivka, Bézierov segment, aproximácia,
konvexná kužel’osečka, Brianchonova veta.

1 Úvod
Podnetom k tejto téme bol článok o conic splajne, racionálnej krivke
zloženej z kužel’osečkových segmentov. Kužel’osečky samotné je tiež možné
modelovat’ pomocou tohto splajnu, prı́padne aproximovat’ iným typom
splajnu. Prı́spevok rieši možnosti a kvalitu aproximácie konvexných
kužel’osečiek krivkami zložených z Bézierových segmentov druhého stupňa.

2 Konvexná kužel’osečka
Krivka sa nazýva konvexná, ak každý bod krivky ležı́ na tej istej strane
dotyčnice zostrojenej v l’ubovol’nom jej bode [1]. Táto definı́cia má zmysel len v afinnom kontexte. Uvažujme rozšı́renú afinnú rovinu, v ktorej
klasifikácia kužel’osečiek je prevedená vzhl’adom na nevlastnú priamku.
Z nich v zmysle definı́cie sú konvexné parabola a elipsa. O aproximácii
paraboly netreba hovorit’, ked’že každý Bézierov segment je parabolický
oblúk. Elipsa (a kružnica - špeciálny prı́pad elipsy) nech je kužel’osečka
určená stredom a tromi dotyčnicami. Zostrojenı́m obrazov týchto dotyčnı́c
v stredovej súmernosti dostaneme sest’uholnı́k opı́saný kužel’osečke.
Klasické znenie Brianchonovej vety.
Nech ABCDEF je jednoduchý šest’uholnı́k opı́saný regulárnej kužel’osečke.
Potom spojnice protil’ahlých vrcholov daného šest’uholnı́ka prechádzajú
jedným bodom (Brianchonov bod).
Brianchonova veta platı́ aj v afinnej rovine a je možné ju použit’ na určenie
dotykových bodov kužel’osečky [2]. Zoberme si teraz všetky nájdené dotykové body a všetky priesečnı́ky daných dotyčnı́c a označme ich v poradı́ V0 , V1 , V2 , . . . , V11 a nech sú to riadiace vrcholy, ktoré určujú
d
d
B-splajnovú krivku zloženú z Bézierových segmentov Vd
0 V2 , V2 V4 , . . . , V10 V0 .
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Body V0 , V2 , V4 . . . , V10 sú spojovacie vrcholy, dotyčnice v nich sú lineárne
závislé a B-splajnová krivka je teda G1 -spojitá.
2.1 Aproximácia kružnice
Pravidelným rozdelenı́m je kvalita aproximácie lepšia, preto uvažujme
najprv kružnicu, ktorej je opı́saný pravidelný štvoruholnı́k. Strany štvoruholnı́ka sú dotyčnice ku kružnici. Dotykové body spolu s priesečnı́kmi
dotyčnı́c tvoria riadiace vrcholy.
Na obr.1 je čast’ kružnice a√ Bézierov
oblúk
√
√
√
√
určený vrcholmi V0 = [ r 2 2 , r 2 2 ], V1 = [0, r 2], V2 = [− r 2 2 , r 2 2 ]. Dotyčnice ku kružnici v bodoch V0 , V2 a teda aj ramená riadiaceho polygónu
prı́slušného Bézierovho oblúka Vd
0 V2 zvierajú 90-stupňový uhol. Parametrické vyjadrenie tejto časti kružnice je
k:

x = r. cos t
y = r. sin t,

t ∈ h π4 , 3π
4 i

a Bézierova krivka 2. stupňa s riadiacimi vrcholmi V0 , V1 , V2 má parametrické vyjadrenie
BK :

x=
y=

√
r 2
2
2 (1 − u)
√
r 2
2
2 (1 − u)

√

− r 2 2 u2
√
+ r 2 2u(1 − u) +

√
r 2 2
2 u ,

u ∈ h0, 1i.

Body V0 , V2 sú spoločné pre obidve krivky a dotykové vektory v nich sú
lineárne závislé, t.j. uk (V0 ) = c.uBK (V0 ), uk (V2 ) = c.uBK (V2 ), c > 0.
Platı́
√

√

√

uk (V0 ) = (− r 2 2√
, r 2 2√
),
uBK (V0 ) = (−r 2, r 2),

√

uk (V2 ) = (− r 2 2√
, − r 2 2√
),
uBK (V2 ) = (−r 2, −r 2).

Je teda zrejmé, že v spoločnom bode je jeden vektor dvojnásobkom druhého.
Rýchlost’ odchyl’ovania sa obidvoch kriviek od svojich dotyčnı́c v bodoch
V0 , V2 charakterizuje krivost’
K=

|x0 y 00 − y 0 x00 |
3

(x0 2 + y 0 2 ) 2

.

Výpočtom krivosti Bézierovej krivky Vd
0 V2 v koncových bodoch jej riadiaceho polygónu a dosadenı́m deriváciı́ do vzt’ahu pre krivost’ dostaneme
KBK =

4r2

3

(8r2 u2 − 8r2 u + 4r2 ) 2

.

V bodoch V0 , V2 pre u = 0, u = 1 je
KBK (V0 ) =

4r2
3

(4r2 ) 2

=

r2
2
r3

,

KBK (V2 ) =

4r2
3

(4r2 ) 2

=

r2
2
r3

.
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Obrázek 1:
Odtial’ sa dá jednoduchým spôsobom usúdit’, že
KBK (V0 ) =

S4V0 V1 V2
,
|V0 V1 |3

KBK (V2 ) =

S4V0 V1 V2
.
|V1 V2 |3

Zjednodušenı́m vzt’ahov pre KBK (V0 ), KBK (V2 ) dostaneme
KBK (V0 ) = KBK (V2 ) =

1
.
2r

Krivost’ kružnice je v každom jej bode rovnaká a teda v bodoch V0 , V2 je
Kk (V0 ) = Kk (V2 ) =

1
.
r

Je teda zrejmé, že polomer krivosti Bézierovej krivky Vd
0 V2 je v týchto
bodoch dvakrát väčšı́ ako polomer krivosti kružnice. A teda aj chyba
aproximácie pre odpovedajúce si body bude pomerne vel’ká (pre body na
y-ovej osi sú to asi tri desatiny).
Zovšeobecnime túto úvahu pre n-uholnı́k opı́saný kružnici. Stredový uhol
nech je α = 2π
n . Ramená n-uholnı́ka sú dotyčnice ku kružnici a zvierajú
uhol γ = π − 2π
n . Riadiace vrcholy V0 , V1 , V2 Bézierovho oblúka nech sú
dva susedné dotykové body a hpriesečnı́k
t , t . Ich súradnice sú
i dotyčnı́c


 0 2

V0 = r sin nπ , r cos nπ , V1 = 0, cosr π , V2 = −r sin nπ , r cos nπ a paran
metrické vyjadrenie tohto oblúka je
BK :

x = r sin nπ (1 − u)2 − r sin nπ u2
y = r cos nπ (1 − u)2 + cosr π 2u(1 − u) + r cos nπ u2 , u ∈ h0, 1i.
n

Krivost’ Bézierovej krivky Vd
0 V2 v koncových bodoch jej riadiaceho polygónu
potom je
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KBK (V0 ) = KBK (V2 ) =

r 2 sin3 π
n
cos π
n
r 3 sin3 π
n
cos3 π
n

=

cos2
r

π
n

.

Pri jemnejšom delenı́ je možné tento výsledok vylepšit’. Dostaneme klesajúcu postupnost’ krivostı́, ktorá konverguje ku krivosti danej kružnice
cos2
n→∞
r
lim

π
n

=

1
.
r

Zistime teraz, akú plochu ohraničuje B-splajnová krivka a ako sa lı́ši
od plochy ohraničenej danou kužel’osečkou. Ked’že riadiaci polygón
B-splajnovej krivky je pravidelný n-uholnı́k, stačı́ nájst’ obsah výseku pod
jedným jej Bézierovým oblúkom.
Pre n=4 je obsah oblasti√ohraničenej
Bézierovou krivkou √
2. stupňa
s ria√
√
√
diacimi vrcholmi V0 = [ r 2 2 , r 2 2 ], V1 = [0, r 2], V2 = [− r 2 2 , r 2 2 ] danou
parametrickým vyjadrenı́m
BK :

x=
y=

√
r 2
2
2 (1 − u)
√
r 2
2
2 (1 − u)

√

− r 2 2 u2
√
+ r 2 2u(1 − u) +

√
r 2 2
2 u ,

u ∈ h0, 1i

R1
a osou x na intervale h0, 1i rovný SBK = 0 y(u).x0 (u) du. Dosadenı́m
prı́slušnej derivácie a úpravou tohto integrálu dostaneme vzt’ah pre obsah
plochy pod Bézierovým oblúkom, v ktorom vystupujú súradnice riadiacich
vrcholov krivky
SBK

= 16 f (x0 )(x2 + 2x1 − 3x0 ) + 13 f (x1 )(x2 − x0 )+
2
+ 16 f (x2 )(3x2 − 2x1 − x0 ) = 4r3 .

Obsah výseku potom je Sv = SBK − So , kde So = 2S4V0 x0 O , t.j.
4r2
1
Sv =
−2·
3
2

√ !2
5
r 2
= r2
2
6

a obsah plochy ohraničenej B-splajnovou krivkou zloženej zo štyroch Bézierových segmentov je
10 2
5
r .
S4 = 4.Sv = 4 · r2 =
6
3
Ak analogicky opı́šeme kružnici n-uholnı́k (pre jednoduchost’ výpočtov
nech je n párne) a prevedieme rovnaké úvahy, dostaneme nasledujúcu
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Obrázek 2:
postupnost’ obsahov
√

S6 = 116 3√r2 ,
 2
8
S8 = 12
2 +√8 cotg 3π
8 r ,
S12 = 17 − 8 3 r2 ,

6
6
6

(t0 , t2 ) = 120◦ ,
(t0 , t2 ) = 135◦ ,
(t0 , t2 ) = 150◦ .

Z uvedených výsledkov možno predpokladat’, že táto klesajúca postupnost’ obsahov konverguje k obsahu kruhu. Konštanty pri r2 konvergujú
k čı́slu π. Či je to pravda, to sa dá ukázat’ exaktne.
Ramená n-uholnı́ka sú dotyčnice ku kružnici
a zvierajú uhol γ = π − 2π
n .

π
π
π
π
Riadiace vrcholy V0 = r sin n , r cos n , V2 = −r sin
,
r
cos
Bézierovh n
i n
ho oblúka sú dva susedné dotykové body, V1 = 0, cosr π
n
dotyčnı́c t0 , t2 a parametrické vyjadrenie tohto oblúka je

je priesečnı́k

x = r sin nπ (1 − u)2 − r sin nπ u2
y = r cos nπ (1 − u)2 + cosr π 2u(1 − u) + r cos nπ u2 , u ∈ h0, 1i.

BK :

n

Obsah výseku (obr.2) je
Sv


= SBK − So = 23 r2 sin 2π
+ tg nπ − r2 sin nπ cos nπ =
n

2
= r3 tg nπ 2 + cos2 nπ

a plocha ohraničená B-splajnovou krivkou
n π
π 2
Sn = n.Sv = tg
2 + cos2
r .
3 n
n
Pre n → ∞ je

π
n π
tg
2 + cos2
= π,
n→∞ 3
n
n
teda obsah plochy ohraničenej B-splajnovou krivkou konverguje k obsahu
kruhu. Aproximácia bude tým lepšia, čı́m väčšie n pre n-uholnı́k zvolı́me.
lim
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Obrázek 3:
2.2 Aproximácia elipsy
Úvahy pre túto kužel’osečku je možné zjednodušit’ vzt’ahom medzi kružnicou a elipsou, t.j. pravouhlou osovou afinitou A(o; C, C 0 ), kde os afinity
o je priemer kružnice a dvojica bodov [C, C 0 ], C ∈ k, CC 0 ⊥ o [3]. V
osovej afinite je obrazom l’ubovol’ného konvexného n-uholnı́ka s obsahom
S konvexný n-uholnı́k s obsahom S 0 , pričom platı́
S 0 = |q|.S,
kde q = (C 0 CC0 ) je koeficient pravouhlej osovej afinity. Ked’že q nezávisı́
od toho o aký n-uholnı́k sa jedná, zvol’me napr. štvoruholnı́k, ktorého
jedna strana ležı́ na osi o, je teda spoločná pre štvoruholnı́k opı́saný časti
kružnice i pre štvoruholnı́k opı́saný zodpovedajúcej časti elipsy (obr.3).
Potom pre obsahy opı́saných štvoruholnı́kov platı́
S 0 = |AB|.|C 0 C0 |,
S 0 = |AB|.q.|CC0 |,
S 0 = q.S.

|C 0 C0 | = q.|CC0 |,
|AB|.|CC0 | = S,

Táto závislost’ obsahov platı́ aj pre kružnicu a jej v osovej afinite A o; q = ab
odpovedajúcu elipsu, t.j.
b
SE = · S k ,
a
ako aj pre plochy ohraničené B-splajnovými krivkami, ktorých riadiace
polygóny tvoria dotyčnice ku kružnici a elipse. Navyše uhol dotyčnı́c t0 , t2
sa v tejto osovej afinite zväčšı́, čı́m sa aproximácia elipsy vylepšuje.

3 Záver
Výsledkom predchádzajúcich úvah je poznatok, že kvalita aproximácie
závisı́ od uhla, ktorý zvierajú dotyčnice danej kužel’osečky. Je zrejmé, že
B-splajnová krivka dostatočne aproximuje stredovú konvexnú kužel’osečku,
ak ramená jej riadiaceho polygónu zvierajú aspoň 60-stupňový uhol.
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V prı́pade, že chceme požadovat’ lepšiu aproximáciu kužel’osečky Bézierovým oblúkom, stačı́ aproximovat’ kužel’osečku racionálnou Bézierovou
krivkou
Pn
wi Vi Bin (u)
n
RBK (u) = Pi=0
,
u ∈ h0, 1i.
n
n
i=0 wi Bi (u)

Takýto typ kriviek je možné tvarovat’ premiestnenı́m riadiacich vrcholov
alebo vol’bou vhodných váh k vrcholom riadiaceho polygónu. Ked’že ale
riadiaci polygón je pevne daný, treba nájst’ váhy, ktoré sa priradia k riadiacim vrcholom.
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Geometric Sculptures in Virtual
Environment
Jiřı́ Chmelı́k
Faculty of informatics, Masaryk University
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Abstract. Geometric sculptures belong to the area of computer art
- they are based on the visualization of mathematical structures such
as minimal surfaces or spatial knots. This paper presents the concept
of application for creating polyhedra-based geometric sculptures. The
concept is based on the usage of a virtual environment for a direct
spatial input and output. The main parts of the project are described
and possibilities of the virtual environment utilization are discussed.
Keywords: Virtual Environment, Computer Art, Geometric sculpture,
interaction techniques.

1 Introduction
Virtual environment (VE for short) is a technology which allows a user to
immerse into an environment simulated by computer. Current VE provides primarily visual experiences, mostly through stereoscopic displays,
projection walls or head mounted displays. Users can interact with a VE
either through the use of standard input devices such as a keyboard and
a mouse, or through special devices such as 3D mice, chord keyboards or
spatially tracked gloves (that is more common).
In case of geometric sculptures, a VE could enhance users perception of
a sculpture by means of a spatial rendering. Furthermore, user immersed
in VE could be able to modify shape of sculpture directly by moving his
hands. However, this method is not possible for all types of sculptures.
Geometric sculptures (GS for short) as a part of Computer Art exists
in many variants. A sculpture may be as simple as geometric primitive
(circle, torus, moebius band, etc.) ingeniously decorated and placed into
a space. On the other hand, it could be the visualization of very complex
mathematical surface or shape.
Parametric surfaces are wide-spread area of GS. The surface can be
exactly described be one or more parametric equations. With a suitable
choice of limiting conditions (for example surfacesSculptures.pdf with a
mean curvature of zero), we obtain visually attractive shapes (e.g. Costa
or Scherk-Collins surfaces) that can be used as groundwork for various
sculptures. Several famous artists (Brent Collins, Helaman Ferguson,
Bathsheba Grossman, etc.) are concerned with this type of sculptures.
Figure 1 shows an example of triply periodic surface.

130

Chmelı́k Jiřı́

Figure 1: Left: “Gyroid” sculpture (triply periodic minimal surface) by
Bathsheba Grossman1. Right: “Doubly Split Trefoil Knot” by Carlo
Séquin2 .
Parametric surfaces don’t provide any interactive phase of design, because the shape of surface is entirely determined be initial values of parameters. Usage of VE is therefore considerably restricted.
Spatial knots are another type of geometric sculptures. Similarly to
parametric surfaces, an exact mathematical notation exists for each knot
and process of creation is strictly generative (not interactive). We can
visualize knots both in 2D and 3D space. Artistic design of spatial knots
may be found in works of artists as Rinus Roelofs or Carlo Séquin (see
figure 1). Possibilities of utilization of VE are analogous to parametric
surfaces.
Area of polyhedra based sculptures is another example of geometric
sculptures. Uniform polyhedra are complex spatial shapes with a high
degree of symmetry. For these properties, they are often considered to
be visually attractive. The extended faces of polyhedra form a set of
intersecting planes that can be used as the basis for a wide range of sculptures. Probably the best-known artist creating this kind of sculptures is
George W. Hart. He creates his artworks by arranging planar components
on face-planes of polyhedra. Figure 2 shows an example of this type of
sculpture.
Component shape generation is successive, interactive process demanding on author’s spatial imagination. We can therefore usefully applied VE
and allow the user to change the shape of the components directly in 3D
1 Source:
2 Source:

http://www.bathsheba.com/math/gyroid/
http://www.cs.berkeley.edu/~ sequin/SCULPTS/CHS fdmKnots/Spli4Tref.jpg
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Figure 2: Left: “Compass Points” sculpture by George W. Hart. The
sculpture is made up of thirty identical components placed on faces of
rhombic triacontahedron. Right: Layout for the components. Source: 1
space by the movements of their hands.

2 Related work
At the present time I’m not aware of the only project focused on utilization
of VE for geometric sculptures generation.
There are several projects worldwide, focused on various types of geometric sculptures. Carlo H. Séquin et al. developed system for interactive
generation of Scherk-Collins Sculptures [1]. Kenneth Brakke created the
“Surface Evolver”, interactive program for the modelling of liquid surfaces
shaped by various forces and constraints, see2 . George W. Hart implemented application for designing sculptures from symmetrically arranged
planar components [2]. These projects usually enable a real-time rendering of emerging sculpture, but they uses only “standard” human-computer
interaction model: keyboard, mouse and 2D display.
Number of projects uses VE for work of art. For instance: CavePainting [3], Surface Drawing [4] or Modeller [5]. These system are based on
a “freehand drawing” technique and does not include mathematical (geometric) structures, that are necessary for geometric sculptures generation.

3 System overview
The main goal of proposed application is generation of polyhedra-based
geometric sculptures entirely in a virtual environment. User will be able
1 http://www.georgehart.com/sculpture/compass-points.html
2 http://www.susqu.edu/brakke/evolver/evolver.html
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to create and shape a sculpture component through the use of virtual
tools (e. g. magnet, knife) by movements of his hands in space.
The application uses a pair of tracked pinch gloves as an input device.
They allow tracking the position and orientation of both user hands in
the 3D space and also recognizing pinch gestures between various fingers.
We use a single stereoscopic projection wall for a output.
Following sections describes main parts of project.
3.1 Polyhedra library
A fundamental part of the system is a library of functions for work with
polyhedra and other derived objects called the polyhedra library. It allows
users to work with arbitrary uniform polyhedron with convex faces. Basis
of the library is formed by definitions of symmetry groups (octahedral,
icosahedral, etc.). By virtue of these definitions, particular polyhedra
“templates” are generated. Library also includes functions for the computations:
• Symmetries of planar components: positions of components are
computed from the position of one (main) component and the selected template. We can use more than one template within the
scope of one sculpture. Each template defines its own “family” of
components
• Symmetry within the component. Component itself may contain rotational symmetry. Library should contain functions for work with
symmetries of a spline-based skeleton and a polygonal hull of the
component (see next section).
Functions for intersections computations forms another part of polyhedra library. Visualization of intersections helps user in a perception of
spatial scene. Several types of intersections are important:
• Component – components: non-colliding components are essential if
we want to assembly real sculpture from set of manufactured components (see section 3.4).
• Face-plane – components
• Face-plane – Face-planes

Properly designed and implemented library can be re-used in other
possible projects.
3.2 Editable component
The simplest way to save a component shape is usage of a polygonal
mesh, but this method does not provide sufficient accuracy. Therefore
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we developed a new technique based on a B-spline curves skeleton and a
polygonal hull.
The skeleton will consist of two types of curves: “leading” curves,
specifying a basic shape of the component and “contour” curves, defining
the circumference and local deformations of component. Changes of leading curves will cause appropriate deformations of relevant contour curves.
On the contrary, deformations of contour curves will keep leading curves
unchanged.
The hull of component will be computed and rendered upon the skeleton in real-time. Mathematically exact description of skeleton gives us an
ability to dynamically change LoD (levels of details) of hull, according to
actual scale of rendering.
The sculpture component is (and it is rendered as) 3D object with
nonzero variable thickness. Nevertheless this thickness is constant within
the scope of a component family. We can use this fact and simplify majority of computations by using 2D space instead of 3D.
3.3 Interaction techniques
Interaction techniques area is a part of project, where the most of differences between virtual and “standard” environment appears.
As already mentioned, we chose pair of tracked pinch gloves as an
input device. This enables us to use both-hand interaction techniques.
The dominant hand (usually right) is intended for a creative process –
editing the shape of component. At the same time, the non-dominant
hand can be used to manipulate the scene (change position, rotation and
scale) using “drag and draw” technique.
Basic interaction technique used is a “virtual hand”: the movements
of users hands are mapped directly to virtual hands movements. Editing
of components and thus the creation of the sculpture is carried out by
using virtual tools. Main tools available to the user are:
• Creator – can be used to create new parts of component.
• Magnet – is designed for editing shape of component. The user will
have bend, squeeze and extrusion modes available.
• Knife – can be used both to create sharp edges and holes in the
component and for erasing parts of the component.
Users will be able to change size (a sphere of effect) of all tools. Thus
they will be able to quickly trace the shape of the component and then
tune the precise contour of it and make local changes in the shape.
The user interface (selection of virtual tool, changing rendering options, system control, etc.) will be based on a novel conception: combination of multi-level radial menu and TULIP technique [6]. The radial menu
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Figure 3: Left: computer-generated image of “Compass Points” sculpture.
Right: selective laser sintering realization of the same sculpture. Source:
1

provides a way to clearly present available options and is intended primarily for beginning users. Menu items will be used also as labels of TULIP
technique. Once the user will memorize the meaning of pinch gestures,
they can evoke each function via an appropriate sequence of gestures.
3.4 Visualization end export
Visualization is based on a stereoscopic, real-time rendering of actual state
of sculpture. The spatial rendering and a possibility of direct manipulation
of scene gives the user noticeably better perception of complex spatial
shapes than the “classic” view (the use of 2D display for rendering and a
mouse or a keyboard for manipulation).
Using the concept of spline-based skeleton and polygonal hull of component, we can easily export the resulting sculpture to any of the commonly used formats of 3D computer graphics. This will allow us to use
specialized software for advanced rendering of the created sculpture (the
use of materials, realistic lighting, etc.).
The application will also be able to export the sculpture in some 3Dprint technology formats (stereo lithography, selective laser sintering and
other) or as a layout of component for CNC manufacturing of components
(laser cutting, water jet cutting, etc.). Thanks to this we will be able to
obtain a real form of sculptures designed in a virtual environment. Figure
3 shows an example of 3D-print of geometric sculpture.
In the case of manual assembling of the sculpture from prefabricated
components, the viability of the sculpture design must be verified before
1 http://www.georgehart.com/sculpture/compass-points.html
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exporting. Several conditions will be monitored: coherency, branching
and minimum thickness of single component and collisions between components. Compliance with those conditions is necessary to piece together
the sculpture.

4 Conclusion
We have presented a design of an application for generating polyhedrabased geometric sculptures, based on immersion of the user into the virtual
environment. We expect that the resulting application will allow the
creation of wide range of aesthetically interesting sculptures.
VE facilitate the perception of complex spatial shapes. It will also
allow direct work in 3D space by both tracking movements of users hands
and the use of virtual tools. User will be able to save the resulting sculpture for further computer processing or export it for 3D-print.
At present, basic functions of polyhedra library, editable component
and visualization are finished and the successive implementation of other
functions take place.
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Abstrakt. Programový nástroj MeVisLab představuje platformu pro zpracování
obrazových dat a vizualizaci zaměřenou na medicínská data. Jednotlivé moduly
umožňují filtraci, segmentaci a další transformace rastrových obrazů, 2D a 3D
zobrazení povrchových i objemových dat a podporují řadu datových formátů.
Integrace již hotových modulů a případné programování vlastních modulů v C++
umožňuje testování vlastních algoritmů a vývoj nových aplikačních prototypů.
Příspěvek ukazuje použití nástroje při experimentální práci s medicínskými daty,
konkrétně vizualizaci histologických řezů středouší.
Klíčová slova: počítačová vizualizace informace, zpracování obrazu, medicínská
data, MeVisLab, GLSL

1 Vizualizace informace
Společně s rozvojem informačních technologií a potřebou zpracovávat,
analyzovat a porozumět velkému množství informací vznikl obor vizualizace
informace (information visualization). Jedná se o multidisciplinární obor, který
propojuje informatiku, výpočetní techniku, počítačovou grafiku, virtuální
realitu s obory zabývajícími se lidským vnímáním, interakcí člověk-počítač,
výtvarným uměním a designem.
Vizualizace je obecně chápána jako proces vizuální interpretace. Z této
definice může být následně vymezen pojem vizualizace informace jako
transformace dat, informací a znalostí do vizuální formy přizpůsobené
přirozeným vizuálním schopnostem člověka [1]. Konkrétně se jedná o použití
metod pro prezentaci dat nebo informací netradiční, grafickou formou
s využitím rovinné i prostorové počítačové grafiky a animací. Vytvořené
vizualizace jsou často interaktivní, umožňují pohyb v prostoru zobrazených dat,
okamžitou změnu parametrů zobrazení prostřednictvím uživatelského rozhraní
a interakci s grafickými objekty. Často se zmiňují uživatelská rozhraní typu
WYSIWYG (what-you-see-is-what-you-get), přímá manipulace typu pointand-click a drag-and-drop a navigace ve virtuálním světě typu fly-through [2].
Vizualizace informací má dlouhou historii v geografii a můžeme najít i
aplikace v medicíně. Jako skutečné první využití vizualizační metody pro
získání nové informace je často udáván případ z roku 1854. V tomto roce
vypukla v Londýně epidemie cholery a doktor John Snow pomocí záznamů
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míst úmrtí na plánek okolí ulice Broad Street nalezl ohnisko nákazy. Jednalo se
o společnou pumpu používanou jako zdroj pitné vody [4]. Tento příklad
ukazuje, že při použitím správné zobrazovací metody na vhodný datový soubor
lze nalézt nové doposud neznámé závislosti a znalosti.

1.1 Cíle vizualizace informace
Primárním cílem vizualizace dat je snaha co nejlépe znázornit či prezentovat
určitou známou informaci obsaženou v datech a tím tuto informaci co
nejsrozumitelněji předat uživateli. V takovém případě pouze hledáme vhodnou
vizualizační metodu nebo grafickou formu, která by uživateli nejlépe
znázornila danou informaci a umožnila snadné pochopení a zapamatování.
Dalším cílem je pomocí vhodně zvolených zobrazovacích metod nebo jejich
kombinací zdůraznit některé informace či vzájemné vztahy, které jsou jinak při
běžné náhledu na data skryty. Pomocí interaktivních vizualizačních nástrojů je
uživateli umožněno hledat v rozsáhlých datových souborech nové neznáme
vazby a pochopit závislosti. S výhodou lze využívat metod, které zobrazují data
s různou úrovní detailu nebo abstrakce.
V neposlední řadě může být cílem vizualizace zatraktivnění určité
informace, případně upoutání pozornosti. Taková grafická zobrazení pouze
dokreslují informace sdělené jinou formou například tabulkou či textem.

1.2 Vizualizace medicínských dat
Data jako zdroj informace při vizualizaci mohou být velmi různorodá. Závisí na
vědeckém oboru, vyšetřovací metodě, snímacím zařízení a řadě dalších
aspektů. Jejich členění lze založit na různých charakteristikách a vlastnostech
jako jsou dimenze dat, struktura, typ, formát, vzájemné relace, použití a mnoho
dalších.
Medicínská obrazová data představují speciální skupinu, kterou bychom
mohli v rozdělení základních typů struktur dat nalézt mezi rovinnými,
prostorovými i vícerozměrnými rastrovými daty [3]. V převážné míře se jedná
o data z obrazových vyšetřovacích modalit jako je počítačová rentgenologie
(CR), počítačová tomografie (CT), magnetická rezonance (MRI), konfokální
mikroskopie (CLSM) a dalších. Získaná data mají formát jednoho nebo sady
rastrových obrazů představujících průmět nebo řez zkoumaným objektem.
Každý element obrazu, označovaný jako pixel v 2D a voxel v 3D, nese
informaci o vlastnostech odpovídající vyšetřované lokality. Skutečné hodnoty
závisí na fyzikálním principu a parametrech snímacího zařízení a vyjadřují
materiálové vlastnosti objektu, například optické, biochemické nebo
elektromagnetické. Při zobrazení jsou naměřené hodnoty transformovány do
vizuální podoby a znázorněny pomocí odstínů šedi, barvou případně tvarem
nebo dynamikou výsledné rekonstrukce.
Vizualizaci medicínských dat můžeme chápat jako posloupnost činností od
nasnímání zkoumaného objektu, přes předpracování, segmentaci a klasifikaci
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dat, vytváření modelu až po finální zobrazení. Výsledkem je obraz znázorněný
na výstupním zařízení představující uživatelem definovaný pohled na
počítačový model. Cesta k výslednému obrazu není jednoduchá a vede přes
řadu dalších metod a postupů. Vstupní data je často třeba geometricky
transformovat, měnit formát uložení dat, filtrovat, přidávat další informaci
k jednotlivým obrazovým elementům, rekonstruovat do počítačového modelu a
následně vizualizovat podle požadavků uživatele. Volba vlastní vizualizační
metody není také vždy jednoznačná a závisí jak na vlastnostech
zpracovávaných dat, tak na požadovaném výstupu.

1.3 Softwarové nástroje a požadavky na ně
Pro zpracování a vizualizaci medicínských dat existuje řada softwarových
nástrojů plnících jeden nebo několik kroků vizualizačního řetězce. Jednotlivé
nástroje lze rozdělit na obecný software používaný na vizualizaci či zpracování
obrazu a speciální většinou komerční nástroje určené přímo pro některé typy
medicínských dat. Třetí samostatnou skupinu tvoří vlastní aplikace vyvíjené
většinou na univerzitních a experimentálních pracovištích.
Na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové je
problematika vizualizace medicínských dat řešena více jak deset let a byla
testována řada softwarových nástrojů. Zkušeností byly získány z používání
komerčních programů (Matlab, Analyze, Voxeler, Surfer, VolView, Anatrecon,
MeVisLab a další) i z vývoje vlastních aplikací (Prorecon, Medicus, SPA). Lze
říci, že obecné softwarové nástroje, které sice poskytují řadu funkcí, jsou pro
finálního uživatele často příliš složité a nerespektují řadu zvyklostí v daném
oboru, například v medicíně používaný způsob zobrazení a pojmenování
základních rovinných řezů. Na druhou stranu speciální nástroje poskytují pouze
omezenou množinu funkcí a většinou je nelze dále rozšiřovat o uživatelem
definované funkce. Vývoj vlastních softwarových nástrojů představuje
univerzální, ale odborně i časově náročné řešení, které je vhodné spíše pro
experimentální či prototypová řešení.
Na základě získaných zkušeností z práce s medicínskými daty lze definovat
požadavky na vhodnou platformu pro zpracování a vizualizaci. Především je
nutná funkčnost aplikace umožňující úpravu rastrových dat, možnost importu a
exportu v řadě podporovaných formátů a vizualizovat voxelová data pomocí
objemových i povrchových metod. Dále je vhodné umožnit uživateli definovat
vlastní strukturu vizualizačního řetězce z hlediska průchodu informací,
v kterém jednotlivé funkční moduly upravují zpracovávaná data podle
zvoleného postupu nebo metody. Skutečný tok dat nemusí být vždy lineární, ale
jednotlivé části se mohou větvit, načítat nebo ukládat mezivýsledky a různým
způsobem je kombinovat do požadovaného výstupu. Z hlediska praktického
použití je i klíčový grafický uživatelem definovaný vzhled generovaného
výstupu. Výsledné rekonstrukce jsou často složeny z výsledků více
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vizualizačních metod, prostorových i rovinných, zobrazení metadat, textových
komentářů, měřítek a os, vhodného pozadí a dalších grafických atributů.
Volba propojení funkčních modelů a nastavení jejich parametrů je pro
výslednou vizualizaci klíčová, ale z hlediska koncového uživatele ne zcela
podstatná. Proto je vhodné, aby navržený postup bylo možné zapouzdřit do
jednoho nebo několika bloků a tím vytvořit prototyp, který společně
s navrženým uživatelským interfacem bude řešit požadované zpracování a
zobrazení. Kromě používání již hotových modulů je třeba mít k dispozici i
možnost návrhu vlastních modulů a jejich implementaci v regulérním
programovacím jazyce. V neposlední řade je zde i požadavek na rychlost
zpracování a vizualizaci v reálném čase. To velmi úzce souvisí s využívání
moderních grafických akcelerátorů a s využitím programovatelných bloků
(shaderů) na GPU.

Obr. 1: Prostředí MeVisLabu, zobrazující síť propojených modulů, jejich
uživatelské rozhraní, okno s výsledkem vizualizace a GLSL programy
upravující chování vizualizačního algoritmu.

2 MeVisLab
Požadavky formulované v předchozím textu velmi dobře splňuje softwarový
nástroj MeVisLab, který je vyvíjen od roku 2001 v Centru pro lékařské
diagnostické systémy a vizualizaci (MeVis) v Brémách v Německu [5]. Toto
pracoviště se zabývá vývojem vědeckých metod a programového vybavení pro
počítačovou podporu v medicíně a především v radiologii.
MeVisLab je uživatelské prostředí (obrázek 1.), do kterého jsou vkládány
jednotlivé funkční moduly a jsou následně propojené datovými toky. Vytváří se
tak funkční síť implementující požadovaný řetězec zpracovávající nebo
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vizualizující vstupní data. K dispozici jsou stovky modulů pro zpracování
obrazu, například segmentaci, filtraci a transformace obrazu, a pro vizualizaci
dat. Jsou zde moduly pro interakci s uživatelem, ovládání parametrů zpracování
dat i pro řízení vizualizace. Vlastní návrh sítě je velice rychlý a díky chytrému
GUI i velmi pohodlný, stačí myší propojit vybrané moduly datovými toky tak,
aby si jejich vstupní i výstupní formát odpovídal.
Důležitou vlastností MeVisLabu je možnost návrhu a implementace
vlastních modulů, jak vytvářením makro modulů zapouzdřením již vytvořené
sítě propojených modulů, tak i programování vlastních algoritmů ve
standardních programovacích jazycích, např. C++. U každého modulu je možné
definovat vstupní i výstupní datové toky, řídící parametry i vlastní uživatelský
interface.

Obr. 2: Rovinné způsoby zobrazení: původní barevná data, kolmé řezy
šedotónovými data, barevně znázorněná klasifikace dat
Podpora formátů pro načítání i ukládání dat je v MeVisLabu velmi dobrá. Je
podporována řada obecných i speciálních medicínských rastrových formátů,
jako je například TIFF, PNG, JPG, BMP, RAW, DICOM, ANALYZE a další.
Je počítáno nejenom s trojrozměrnými daty, ale tři dimenze (x,y,z) jsou
obohaceny o uživatelský (u), časový (t) i barevný rozměr (c). Z vektorových
formátů je k dispozici například Inventor, VRML, WEM, OBJ, OFF, STL a
další.
Poslední zmíněnou vlastností je podpora programování moderních GPU.
MeVisLab umožňuje programování moderních grafických karet pomocí
OpenGL [6] jazyka GLSL [7] (Graphics Library Shading Language). Funkce
některých vizualizačních modulů je možné upravit pomocí vlastního GLSL
programu implementujícího požadovanou funkci.

3 Vizualizace středouší
Softwarový nástroj MeVisLab byl využit při prostorové vizualizaci středouší.
Úkolem bylo vytvořit a zobrazit model z dat získaných ze sady rastrových
obrazů fyzických rovnoběžných řezů ucha fétu. Histologické preparáty
jednotlivých řezů byly digitalizovány skenerem a získané rastrové obrazy
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registrovány. Ruční segmentace a klasifikace byla provedena na
dvourozměrných řezech. K zobrazení bylo třeba vytvořit objemový či
povrchový model jednotlivý zobrazovaných objektů. Pro vytvoření modelu a
zobrazení se předpokládaly některé rastrové operace zvýrazňující určité
charakteristiky zpracovávaných dat.
Vstupní datový soubor zahrnoval 38 po sobě následujících registrovaných
obrazů histologických preparátů vytvořených z rovnoběžných řezů spánkovou
kostí. Digitalizované rastrové obrazy obsahovaly 600x500 pixelů v 24 bitovém
formátu RGB.

Obr. 3: Pracovní plocha MeVisLabu se znázorněnou sítí a použitými
moduly při vizualizaci středouší.
K vizualizaci rovinných řezů byly použity moduly OrthoView (obr. 2.),
umožňující zobrazení řezů barevných, šedotónových i klasifikovaných obrazů
v základních rovinách vytvořeného objemového modelu (axiální, sagitální i
koronální). U jednotlivých pohledů lze nastavit vlastní LUT, což je
transformační funkce převádějící voxelové hodnoty na barevné vlasnosti. To
v praxi znamená interaktivní nastavení jasu a kontrastu výsledného obrazu,
případně obarvení nepravými barvami.
Poskládáním řezů byl vytvořen voxelový model obsahující informaci
o barvě a příslušnosti jednotlivých objemových elementů k segmentovaným
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objektům. Při prostorové vizualizací voxelového modelu je vždy možné volit
mezi objemovými nebo povrchovými metodami. Objemové metody dobře
znázorňují vnitřní uspořádání objektů, ale tvar drobných struktur je málo
patrný. Naproti tomu povrchové metody dobře znázorňují tvar objektu, který je
ale nutné přesně definovat například prahováním, ale neposkytují žádnou
informaci o vnitřním uspořádání objektů. Pro některé drobné struktury není
možné povrchovou reprezentaci vytvořit přímo a je nutné vstupní data nejdříve
předzpracovat. V případě vizualizace středouší se jednalo o strukturu třmínku,
který zasahoval pouze do několika vstupních řezů. Segmentovaná data byla
tedy nejdříve zpracována morfologickými operacemi s vhodně definovaným
konvolučním jádrem tak, aby došlo k vytvořením souvislé prostorové struktury,
kterou již bylo možné opláštit povrchem (obr. 5.).

Obr. 4: výsledná vizualizace středouší, kombinující objemové, povrchové
i rovinné metody zobrazení
Výsledné zobrazení (obr. 4.) vstupních dat bylo složeno v prostoru
z výstupů získaných ze zobrazení rovinných řezů, objemové rekonstrukce
klasifikovaného voxelového modelu a vizualizace povrchového modelu
předzpracovaných segmentovaných rovinných řezů. Zobrazení modelu je plně
interaktivní a v reálném čase znázorňuje tvar a prostorové uspořádání
jednotlivých objektů.
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Ježek Bruno, Vaněk Jan, Chrobok Viktor, Novák Tomáš, Antoš Karel

4 Závěr
Rychlý technologický vývoj a dobrá dostupnost moderní výkonné výpočetní
techniky umožňuje zpracování stále rozsáhlejších souborů dat. V těchto
velkých objemech dat je často požadovaná informace skryta a vizualizace
napomáhá ji nalézt, poznat a pochopit. Je nutné zvolit vhodnou vizualizační
metodu použitelnou pro daný typ dat, případně kombinovat několik algoritmů a
způsobů zobrazení. Tyto požadavky kladou stále vyšší nároky na softwarové
vizualizační nástroje, jak z hlediska poskytovaných funkcí, tak z hlediska
uživatelského rozhraní. Prezentovaná aplikace MeVisLab se zdá jako vhodný
prostředek pro zpracování a vizualizace medicínských dat. Na pracovišti FVZ
UO Hradec Králové byl MeVisLab použit pro rekonstrukci a vizualizaci sady
rovnoběžných řezů. Dosažené výsledky ukazují možnosti tohoto nástroje i pro
nezcela standardní zadání.

Obr. 5: Detail povrchové vizualizace třmínku po provedených
morfologických operacích
V budoucnu chceme vizualizační možnosti dále testovat a rozvíjet
prostřednictvím návrhu vlastních modulů implementujících již dříve navržené
metody [8]. Chceme se také zaměřit na využití moderního hardware grafických
karet prostřednictvím GLSL. Chceme pokračovat ve spolupráci s Fakultou
informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové a využití MeVisLab ve
výuce počítačové grafiky v rámci řešení diplomových, bakalářských i
semestrálních prací.
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Abstract. The set of all lines in E3 intersecting a given circle creates a quadratic
line complex. The intersection of two line complexes in general position is line
congruence. The set of all bisecants of two given circles creates special line
congruence. Topological characterization of such line congruencies are given with
scheme of their Klein-image in this paper.
Keywords: line complex, line congruence, Klein mapping, topological scheme

1 Introduction
Each straight line p in three-dimensional Euclidean space can be characterized
by a point P on it and a normalized direction vector d(p1, p2, p3). Then the
straight line p is given by sextuple
(p1, p2, p3, p4, p5, p6) = (d; (P−O)×d), the so-called Plücker coordinates. In this
way we obtain a mapping from the set of lines of E3 to the points on Klein
quadric (given by equation p1p4 + p2p5 + p3p6 = 0) in 5-dimensional projective
space P5.
Set of lines intersecting a given curve (or line) is a line complex. The set of line
intersecting a given circle gives an example of quadratic line complex. Klein
image of quadratic line complex is a hypercone on Klein-quadric.
Intersection of two quadratic complexes defined by each of the given circles is
line congruence. In the Klein-model this means the intersection of two
hypercones. Their Klein images are two-dimensional manifolds on Klein
quadric. Line congruencies given as intersecting lines of two circles are in
focus of our interest. Let two circles k and l be given parametrically k(t1), l(t2)
in E3. Klein image of line congruence given by these two curves is a twodimensional manifold, where Klein image of each line is a point characterized
by pair of parameters (t1,t2).
We will study special line congruencies which are defined by two circles in
distinct planes. According to the relative position of two given circles and the
common line of planes (if exists) one can make a classification of resulting line
congruencies. There exist 14 classes of line congruencies of this type. We
characterize the Klein image of each class of line congruence (the two1
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dimensional manifold) as a topological surface class, with their scheme of
decomposition. The schemes are created according to the principle of
topological surgery theory.

2 Classification of line congruencies according to relative
position of circles k, l
Let us suppose two circles k and l given in distinct planes of E3. Topological
characteristics of line congruence will not change if we choose unit circle k
with centre Sk and unit circle l with centre Sl in those distinct planes with
original relative position of given circles. Appropriate rotation around the
common line of the planes transforms the plane of circle l to the orthogonal
plane to the plane of circle k without the changing of topological characteristics
of defined line congruence too. Let O, e 1 , e 2 , e 3 is a Euclidean coordinate
system in E3 ( e 1 , e 2 , e 3

create orthonormal base). Then we have unit circle k

with centre Sk in the coordinate plane xy = O + [e 1 , e 2 ] , (where [e 1 , e 2 ] marks
vector space generated by vectors e1 and e2) and unit circle l with centre Sl in
the coordinate plain yz = O + [e 2 , e 3 ]. Unit circle k, resp. l and their relative

position with coordinate axis y = O + [e 2 ] is given by coordinates of its centre
uniquely. Parametric equations of circle k are
x = xk + cos t1, y = yk + sin t1, z = 0, t1∈〈0, 2π〉,
parametric equations of circle l are
x = 0, y = yl + sin t2, z = zl + cos t2, t2∈〈0, 2π〉,
where Sk = [xk, yk, 0], Sl = [0, yl, zl] are the centers of the circles.
We distinct the following classes according to relative position of circles k and
l.
a) For fixed circle l with centre Sl=[0,0,2] (Circle l has no point on coordinate
axis y.)
Class 1. Sk=[2,0,0], circle k has no point on y.
Class 2. Sk=[1,0,0], circle k has one point on y, the tangent point [0,0,0].
Class 3. Sk=[0,0,0], circle k has two common points with axis y.
b) For fixed circle l with centre Sl=[0,0,1] (Circle l has one point on axis y.)
Class 4. Sk=[1,1,0], circle k has one point on y, the tangent point.
Class 5. Sk=[0,0,0], circle k has two common points with axis y, the tangent
point of circle l is between them.
Class 6. Sk=[0,2,0], circle k has two common points with axis y, the tangent
point of circle l is not between them.
Class 7. Sk=[0,1,0] ( [0,0,0] is common point of the circles).
Class 8. Sk=[1,0,0] ( [0,0,0] is common point of the circles and the tangent
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point of both).
c) For fixed circle l with centre Sl=[0,0,0] (Circle l has 2 common points with
axis y.)
Class 9. Sk=[0,1,0], circle k has two common points with y separated by point
of circle l on y.
Class 10. Sk=[0,3,0], common points of circle k are not separated by common
points of l and y.
Class 11. Sk=[½,0,0], common points of k on y are between common points of l
and y.
Class 12. Sk=[0,2,0] ([0,1,0] is common point of the circles).

 3 1 
, ,0 , circle k has two common points with axis y, [0,1,0]
 2 2 

Class 13. Sk= 

is common point of the circles.
Class 14. Sk=[0,0,0] ( [0,-1,0] and [0,1,0] are common points of the circles).
Class 14. Sk=[0,0,0] ( [0,-1,0] and [0,1,0] are common points of the circles).

l
l
k

k
Class 2

Class 8

Fig. 1: Examples of illustration of relative positions of circles for class 2 and 8.

3 Topological structure of appropriate line congruencies
Class 1. The circles k and l have no points on common line of their planes. The
scheme of appropriate Klein image χC(k,l) of line congruence C(k,l) is as on
figure 2.
The opposite sides of parametric square I×I, I = 〈0, 2π〉 are identified for
values 0 and 2π, because the lines connecting points of circle l with point of
circle k for parameter t1=0 and t1=2π are identical. Likewise the lines
connecting points of circle k with point of circle l for parameter t2=0 and t2=2π
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are identical. This parametric square with identified opposite sides has surface
symbol aba-1b-1 and represents a 2-dimensional manifold homeomorphic to a
torus [1], [3], [4] (Fig. 2a).
Class 2. For point of circle k with coordinates [0,0,0] on axis y the lines
connecting two points of circle l are coincident. This means identified points on
scheme of the torus for parameter values of identified lines. The outcome
scheme has surface symbol abb-1a-1bb-1 (Fig. 2b).

(0, 2π)

(2π,2π)

a

a
b

b

b

b

b

b
a
(0,0)

I2

a

(2π, 0)

Fig. 2a: Scheme of torus.

Fig. 2b: Scheme of Class 2.

Class 3. Two common points of circle k with axis y indicate two circles with
identified opposite points on Klein image. On torus scheme there are line
segments c and d (Fig. 3a).

a
c

b
c

d

c

c

d
a

a

b

Fig. 3a: Scheme of Class 3.

a

b

b

b

b
a

a

Fig. 3b: Scheme of Class 4.

Class 4. Both circle has equivalent relative position with axis y (one common
point), that means one and one glued circle on the scheme of torus in both
direction (Fig. 3b).
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Class 5. Two common points of circle k and axis y yields two glued circles on
the scheme of torus in one direction, and the tangent point [0,0,0] of circle l
with axis y gives glued opposite points of circle on the scheme in second
direction, because tangent point [0,0,0] of the circle l is the centre of circle k
(Fig. 4a).

a

a

c

a a
c

b

c
a

c

c

b

b b

c

a

c

d
a

Fig. 4a: Scheme of Class 5.

c

d

a

b b

Fig. 4b: Scheme of Class 6.

Class 6. In comparison to class 5 the sequence of common points on axis y is
changed (Fig. 4b).
Class 7. All line passing over common point [0,0,0] of two circles belongs to
the line congruence. This implies a glued projective plane RP2 to the body of
torus on the scheme of Klein image (Fig. 5).

a

b

a

b
d

d

b
c

c

c

c

c

c ∼

∪

d

d

b

a

a
a

a

b

RP2

b
c

Fig. 5: Scheme of class 7 with glued RP2.

Class 8. Circles k and l have only one point on axis y and this is simultaneously
a common point of two circles. Bundle of lines containing this point are on
described line congruence and implies glued projective plane RP2 on scheme
(Fig. 6). Scheme of torus is adjusted by stretching a map of point [0,0,0] to line
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segment c, where the projective plane RP2 has to be glued. On scheme of RP2
are identified points referred to lines of bundle in plane xy and yz.

a

a
c

b

b
a

c

b

a
c

b

b

c

∪
RP

b

c

c

a

∼

2

c
2

Fig. 6: Scheme of class 8 with glued RP .

Classes 9, 10, 11. The main distinct between these classes is in order of
common points on axis y. The correspond schemes of Klein images of these
line congruencies are on the figure 7, 8, 9.

a a
d
d

b b
e
f

f

c

a a

b b
f

d

d

d

d

c

c

c

c

g

g

d

f h

h d
c

e

e
c
a a

b b

Fig. 7: Scheme of Class 9.

c

e
a a

b b

Fig. 8: Scheme of Class 10.

Classes 12, 13. In these cases bisectors of two circles in common point [0,1,0]
of circles creates a projective plane (pencil of lines through the point [0,1,0]).
Then the scheme of projective plane RP2 has been glued to the “body” of the
scheme in both cases. Scheme of Class 12 is illustrated on the figure 10. Class
13 is similar to Class 12, only the order of common points on axis y is changed
(Fig. 11).
The scheme of Klein image of line congruence Class 14 contains two projective
plains RP2 according to two common points of circles k, l on axis y [0,-1, 0] and
[0,1,0]. The result after modification is on figure 12.
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a

a

b

d
a a
d
e

c
f

e

d

h

e

e

f

g

f
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c
b b

c

g
a
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b

b

Fig. 10: Class 12 with glued RP2.

Fig. 9: Scheme of Class 10.

e

e
d

d

h
m

d

c
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f
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h
g

c
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b
m

c
c

g
e

d
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Fig. 11: The scheme of Klein image of line congruence of Class 13
with glued RP2.

4 Conclusion
The paper is devoted to special line congruencies defined by bisecants of two
circles. According to relative position of two distinct circles one can create 14
classes of line congruencies. Klein images of these line congruencies are
surfaces on Klein quadric. Topological structure of these surfaces is visualized
by polygon schemes. The simplest schemes are given by modification of the
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scheme of torus, the complicated one contain one or two projective plane RP2
glued to the body of torus.

a

a

b

b

h

d

i
m

d

e

e

h

n
f

g
c

d

j
f
m

n
j

c
i

c

g
a

d

a

c
b

b

Fig. 12: The scheme of Klein image of line congruence of Class 14
with two glued RP2.
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Metóda najmenších štvorcov v kontexte geometrie
Alexej Kolcun
Ústav geoniky AVČR
Studentská 1768, 702 00 Ostrava, Česká republika
alexej.kolcun@ugn.cas-cz

Abstrakt. Je analyzovaná úloha o aproximácii predpísaného geometrického tvaru
metódou najmenších štvorcov. Problém je riešený v kontexte analýzy silového
pôsobenia na deformáciu vystuženého kruhového otvoru.
Kľúčové slová: Metóda najmenších štvorcov.

1 Motivácia
Pri tvorbe podzemných diel sa tieto deformujú vplyvom silového pôsobenia,
ktoré je v podzemnom masíve prítomné. Napr. monitorovanie pôvodne
kruhových profilov hlavnej šachty bane Frenštát vo vybraných bodoch dáva
predstavu o miere deformácie – obr. 1a).

a)
b)
Obr. 1: Deformácia1 a) vybraných bodov kruhového profilu hlavnej šachty
bane Frenštát na úrovni 602 m pod povrchom, b) vystuženého kruhového
otvoru vplyvom horizontálneho tlaku – numerický model (červená),
aproximačná elipsa (modrá).
Z monitorovanej deformácie je možné odhadnúť hlavné smery a veľkosti
silového pôsobenia. Toto pomáha pochopiť mechanizmy chovania sa horského
masívu, čo dovoľuje správne navrhnúť prípadné technologické opatrenia pri
realizácii podzemných stavieb.
Vzhľadom na to, že skutočný tvar deformovanej steny nie je explicitne
presne vyjadriteľný a okrem toho monitorované data sú zaťažené nepresnosťou,

1

Zobrazenie nie je v jednotnej mierke. V skutočnosti je polomer kruhového otvoru 7,5m, radiálne
posuny vybraných bodov sú rádovo v milimetroch.
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pre vyjadrenie tvaru steny sa ponúka použitie regresnej analýzy. Budeme
aproximovať tvar deformovaného kruhového profilu elipsou.
Priama aplikácia regresného prístupu však môže viesť k riešeniam, ktoré
odporujú našim očakávaniam [4], [5]. V príspevku demonštrujeme regresný
prístup pre aproximáciu priamky – kap. 2, pre aproximáciu elipsy – kap. 3.
Kap. 4 ilustruje postup pri spracovaní dát z monitoringu analyzovaných
profilov hlavnej šachty bane Frenštát.

2 Regresné modely priamky
Štandardne realizovaný lineárny regresný model priamky pre množinu bodov
{(xi , yi ), i = 1, Λ n }

Φ(a, b ) = ∑ r j = ∑ ( y j − (ax j + b )) → min
n

j =0

2

n

2

(1)

j =0

vedie k známemu riešeniu
x y − xy
a= 2
, b = y − ax ,
x − x2
n
kde ξ = 1 ∑ ξ i .
n i =1

(2)

Obr. 2: Reziduum ri a ortogonálna vzdialenosť hi.
Model však predpokladá, že xi nie sú zaťažené žiadnou chybou a chyba
súradnice yi má normálne rozloženie. Naviac tento model nie je invariantný
voči rotácii, čo je u geometrických objektov prirodzený predpoklad.
Preto priame použitie štandardnej lineárnej regresie pre geometrické
modelovanie nie je vhodné. Podrobnejšia analýza je napr. v [2], [3].
Uvažujme regresný model, v ktorom minimalizujeme kolmú vzdialenosť
bodov hi k regresnej priamke – obr.2
n
n ( y − (ax + b )) 2
2
j
j
(3)
Φ ⊥ (a, b ) = ∑ h j = ∑
→ min .
1 + a2
j =0
j =0
Vzťah (3) pri štandardnom spôsobe odvodenia
∂Φ ⊥
= 0,
∂a

∂Φ ⊥
= 0,
∂b
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vedie k riešeniu kvadratickej rovnice
a 2 xy − x y + a x 2 − x x − y 2 − y y − xy − x y = 0 .

) [(

(

)] (

) (

)

Hľadaným riešením je
a1 =

(

− B + B 2 + 4 A2
, b = y − a1 x,
2A

)(

)

kde A = xy − x y, B = x 2 − x x − y 2 − y y .
Druhé riešenie
a2 =

− B − B 2 + 4A2
, b = y − a 2 x,
2A

určuje priamu s najväčšou odchýlkou od zadaných bodov.
Ortogonálna regresia je evidentne invariantná voči rotácii. Vzťah regresií
(1) a (3) demonštruje obr. 3.
10

10

5

5

0

0
-10

-5

0

5

10

-5

-10

-5

0

5

10

-5
data
lin. reg
ort. reg

-10

-10

data
lin. reg
ort. reg

a)
b)
Obr. 3: a) Lineárna a ortogonálna regresia danej množiny bodov. b) Tá
istá množina bodov pootočená o 30˚.
Prvá zmienka o prístupe (3) je v [1].

3 Regresné modely elipsy
3.1

Odhad hlavných poloosí elipsy

Analogicky s (1) možno formulovať regresný model pre odhad parametrov
eliptického oblúku
x2 y2
ε:
+
= r2
a2 b2
a b n
2
2
(4)
Φ ,  = ∑ rxj + ryj → min
 r r  j =0

(

)
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kde

 y − b r 2 − (x / a )2
j
ry (x j , y j ) = r (x j , y j ) =  j
yj

 x − a r 2 − ( y / b )2
j
j
rx (x j , y j ) =

x

j
Význam konštrukcie (5) je znázornený na obr. 4.

ar ≥ x j
ar < x j

(5)

br ≥ y j
br < y j

Obr. 4: Parciálne reziduum bodov.
Prirodzenejšie je však konštruovať analógiu k modelu (3). Uvažujme bod P
v rovine a polpriamku π so začiatkom v bode (0,0), ktorá prechádza bodom P.
Uvažujme kružnicu
κ : x2 + y2 = r 2
a elipsu
ε:

x2 y2
+
= r2 .
a2 b2

R a Q sú radiálne projekcie bodu P na kružnicu a elipsu – obr. 5.

Obr. 5: Radiálna vzdialenosť bodu od elipsy.
Uvažujme bod zadaný v polárnych súradniciach, P = (ρ ,ϕ ) . Vyjadríme
vzťah medzi bodmi P, Q, R. Q = ε ∩ π :
r2

=

xQ2
a2

+

y Q2
b2

=

(b

2

2

xQ2 + a 2 y Q2

(ab )2

)=

1
(ab )2

 xQ  2
 b cos 2 ϕ + a 2 sin 2 ϕ
= 
 ab cos ϕ 

(

)

2
 2 2

 b x + a 2 x 2  sin ϕ   =
Q
Q


 cos ϕ  
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Z uvedeného dostávame pre

xQ a analogicky pre yQ

abr cosϕ

xQ =

xQ =

2

2

rab r cos ϕ
b r cos ϕ + a r sin ϕ
2

2

2

2

2

2

2

abr sin ϕ

yQ =

,

b cos ϕ + a sin ϕ
Rozšírením identitou r resp. ρ získame
r
ρ
2

b cos 2 ϕ + a 2 sin 2 ϕ
2

rab

=

b x +a y
2

2
R

2

2
R

xR ,

yQ =

rab
b x +a y
2

2
R

2

.

yR

2
R

,

resp.
xQ =

rab ρ cos ϕ
b ρ cos ϕ + a ρ sin ϕ
2

2

2

2

2

2

rab

=

b x +a y
2

2
P

2

xP ,

2
P

yQ =

rab
b x +a y
2

2
P

2

2
P

yP

.

V kompaktnejšom – vektorovom tvare,
P , kde ε ( A) = b 2 x 2 + a 2 y 2 .
R , resp.
Q = rab
A
A
Q = rab
ε (P )
ε (R )
Uvažujme vzdialenosť bodu P od hľadanej elipsy ε, tj. od príslušnej radiálnej
projekcie Q.
 rab ρ  .
−  R
δ = ± Q − P = 
 ε (R ) r 
Na základe toho formulujeme regresný model nasledujúco:

a b n 2
Φ ⊥  ,  = ∑ δ j → min
 r r  j =0

(6)

Z konštrukcie je očividné, že riešenie je invariantné voči rotácii.
Ďalšia užitočná vlastnosť sa dá sformulovať pri zadaní bodov v polárnych
súradniciach nasledujúco.
Veta. Nech body Pi = (ρ i , ϕ i ) sú uhlovo rovnomerne rozložené, tj. ϕ = 2π .
i
n +1

Potom výraz ∆

n

∑δ

=

i =0

i

je invariantný voči rotácii.
Dôkaz: Ri je bod referenčnej kružnice, preto Ri = r . Dostávame tak
n

∑δ
i =0

i

=

n

 rab

∑  ε (R ) −
i =0



i

n

= rab∑
i =0

ρi 

 Ri =
r 
1

n

 rab

∑  ε (R ) −
i =0



b cos ϕ i + a sin ϕ i
2

2

2

2

i

−

ρi 

n
n
1
r = r 2 ab∑
− ∑ ρi
r 
i = 0 ε (Ri )
i =0

n

∑ρ
i =0

i

=
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Pri rotácii bodov o uhol α, Pi′ = (ρ i , ϕ i + α ) druhá suma vo výslednom
výraze je nezávislá na uhle α.
V prvej sume vzhľadom na rovnomerné rozloženie ϕ i +1 − ϕ i = δ = const a
periodičnosť výrazu, možno písať
2 π −δ

∑ Ψ (ϕ + α )
ϕ
=0

=

2 π +α −δ

∑ Ψ (β )
β α
=

=

2π −δ

α −δ

Ψ (β )
∑ Ψ (β ) + ∑
β α
β
=

=

=0

2 π −δ

Ψ (β )
∑
β
=0

=

2π −δ

∑ Ψ (ϕ ) ,

ϕ =0

tj. i prvá suma je invariantná voči rotácii. bodov Pi.
QED.
Toto môžeme interpretovať tak, že veličina ∆ charakterizuje rozdiel obsahu
elipsy a n-uholníka P1,...,Pn. Nie jeťažké sa presvedčiť, že podobná vlastnosť
v prípade modelu (4) neplatí.
3.2

Odhad uhla otočenia elipsy

Namiesto množiny bodov

Π = {Pi = (ρ i ,ϕ i ), i = 1,Λ n}

uvažujeme

Π (α ) = {Pi = (ρ i ,ϕ i + α ), i = 1,Λ n} .
Analyzujeme priblíženie množiny Π(α) elipsou ε pre meniace sa α. Regresný
model (6) tak má formu (6’)

a b  n
2
Φ ⊥  , , α  = ∑ δ j (α ) → min .
 r r  j =0

(6‘)

4 Analýza deformovaných profilov
Monitoring deformácie zvislej šachty Frenštát 4 obsahuje 20 horizontálnych
profilov, na každom z nich je 16 meracích bodov. Meracie body sú na
jednotlivých horizontoch rôzne. Na meracích bodoch je k dispozícii radiálny
posun – obr.1a).
Spracovanie dat prebieha v nasledujúcich krokoch:
1. lineárna interpolácia radiálneho posunu medzi meracími bodami,
2. priemerovanie posunov protiľahlých bodov,
3. regresný odhad parametrov aproximačnej elipsy.
Dôležitým parametrom vypovedajúcim o napäťovom stave horského masívu je
uhol natočenia α aproximačnej elipsy. Na obr. 6 je uvedený odhad uhlu
natočenia smeru hlavného napätia vo vybraných horizontoch vychádzajúci
z vyššieuvedeného radiálneho modelu αR a hodnota αN, ktorá vychádza
z numerického modelu danej situácie.
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αR

70
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Obr. 5: Vývoj uhlu natočenia smeru hlavného napätia s hĺbkou –
porovnanie geometrického a numerického prístupu.

5 Záver
Je ukázaná vhodnosť ortogonálnej regresie (3) pre odhad najlepšej priamky
v kontexte geometrického modelovania. Tento prístup je zobecnený pre odhad
elipsy – radiálna regresia (6’). Danú stratégiu ilustruje úloha o rekonštrukcii
smerov hlavných napätí zo známych deformačných prejavov napätia na
vystužený kruhový otvor. Výsledky sú v súlade s experimentálne nameranými
hodnotami [7].
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Abstract. Generalized barycentric coordinates can be used to deform
shapes. In the present paper we describe a method for deforming
curves using mean value and Wachspress coordinates. The method is
demonstrated on several examples.
Keywords: Shape deformation, Barycentric coordinates, mean value
coordinates, Wachspress coordinates.

1 Introduction
Mean value and Wachspress coordinates are two generalizations of triangular barycentric coordinates to convex polygons. They have recently
been used to deform shapes, when modelling and processing geometry:
shapes defined either by curves or surfaces [23, 15, 19]. One way of deforming a curve is to first enclose it in a polygon, and then to use the
vertices of the polygon as control points. By moving the vertices one can
change the shape of the curve.
Most of these methods focus on two kinds of barycentric coordinates:
mean value coordinates [7, 9, 15, 11, 5] and Wachspress coordinates [21,
22, 14]. Further work on generalized barycentric coordinates can be found
in [2, 8, 12, 16, 17, 18, 20]. Barycentric coordinates corresponding to a
polygon can be used to map that polygon into another. It has been shown
that Wachspress mappings between strictly convex polygons are always
injective. However, mean value mappings fail to be injective if the image
polygon has an extreme mutual position of its vertices [10].

2 Preliminaries
In this section we recall some basic results and concepts regarding generalized barycentric coordinates for polygons.
Let P, Q ⊂ R2 be strictly convex polygons with vertices p1 , p2 , . . . , pn
and q1 , q2 , . . . , qn respectively, ordered anticlockwise, with n ≥ 3. We
view both polygons as open sets of R2 and denote their closures by P and
Q. Let λ1 , λ2 , . . . , λn : P → R be a sequence of non-negative functions
such that
n
X
λi (x) = 1, x ∈ P ,
(1)
i=1
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Figure 1: Wachspress (top) and mean value (bottom) coordinates
and weights.

n
X

λi (x)pi = x,

i=1

x ∈ P.

(2)

We call λ1 , . . . , λn a set of barycentric coordinates for P .
We define A(p, q, r) to be the signed area of the triangle [p, q, r],
A(p, q, r) =

1
1 1
p
2 2
p

1
q1
q2

1
r1 ,
r2

(3)

where p = (p1 , p2 ). Moreover, throughout the paper we view the index i
in pi , qi , λi and so on cyclically with respect to n.
If n = 3, P is a triangle, and the equations (1-2) have, by Cramer’s
rule, a unique solution giving the standard barycentric coordinates. For
n ≥ 4, there are several possible choices of barycentric coordinates. One is
the construction based on finding a rational finite element basis considered
by Wachspress [21], see Fig. 1, top.
For x ∈ P let
n
.X
wj (x),
(4)
λi (x) = wi (x)
j=1

with

wi (x) = Ci

Y

j6=i−1,i

Aj (x),

(5)
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Figure 2: Examples of Wachspress (left) and mean value (right)
coordinate functions and their contours. A unit square and its
upper left corner was used. Note the Lagrange property on the
boundary.

where Ci = A(pi−1 , pi , pi+1 ), and Aj (x) = A(x, pj , pj+1 ); see [21, 22, 14].
A simple proof that the λi satisfy (2) is given in the appendix of [14].
One could instead consider mean value coordinates, see Fig. 1, bottom.
For x ∈ P , they are given by (4) with
wi (x) =


1
tan(αi−1 (x)/2) + tan(αi (x)/2) ,
kx − pi k

(6)

where k · k is the Euclidean norm in R2 and αi (x) denotes the angle at
x in the triangle [x, pi , pi+1 ]; see [7]. Mean value coordinates λi extend
continuously to the boundary ∂P in the same way as Wachspress and all
other barycentric coordinates. Examples of coordinate functions of both
coordinates are given in Fig. 2.
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Figure 3: Deforming a curve (red circle) using the vertices of an
enclosing polygon. Wachspress coordinates over a hexagon were
used in this example.
f
Q

P
p1

p3

p2

q1

q3
q2

Figure 4: A barycentric mapping between two polygons.

3 Deforming curves
Now we are ready to apply generalized barycentric coordinates to changing
shapes of curves. In order to deform a curve, we first enclose it in a strictly
convex polygon P , see Fig. 3, left. Then, by moving the vertices of P ,
we would like to deform the shape of the given curve. By adjusting the
vertices of P we obtain a new polygon Q, cf. Fig. 3, right. Therefore, the
task has been reduced to finding a mapping between the polygons P and
Q. This mapping will then deform the shape of the original curve.
Consider a barycentric mapping from P to Q, see Fig. 4. We define
the mapping f : P → R2 by
f (x) =

n
X
i=1

λi (x)qi ,

x ∈ P.

(7)

Then (1) implies that f (x) is a convex combination of the points qi and
so f (P ) ⊂ Q. Further, f maps ∂P to ∂Q in a piecewise linear fashion,
mapping vertices and edges of ∂P to corresponding vertices and edges
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Figure 5: A bilinear (Wachspress) mapping from a square to a
convex quadrilateral.

of ∂Q.
Enclosing the given curve in a strictly convex polygon P ensures that
both mean value and Wachspress coordinates are well defined on P . Moreover, mean value coordinates can be generalized to arbitrary polygons [11].
However, such coordinates are not always positive. Another generalization
can be found in [19], where the so called positive mean value coordinates
were used.
In the case of Wachspress mappings between strictly convex polygons,
the injectivity is ensured. On the other hand, one needs to assume more
than strict convexity of the polygons P and Q in the case of mean value
mappings in order to ensure their injectivity, see [10] for details.

4 Examples
In this section we give several examples of using mean value and Wachspress coordinates to deform curves. Other applications include for example image warping and animations.
4.1 Example 1
It is well known that for a square (or its affine image), the Wachspress
coordinates reduce to bilinear coordinates. This fact is shown in Fig. 5,
where the bilinear coordinates were used to deform a circle using an enclosing square.
4.2 Example 2
Now we present a counterexample showing that mean value mappings
between convex polygons are not injective in some cases. Consider a
simple curve (see Fig. 6, left) enclosed in a pentagon. By mapping this
pentagon to another strictly convex pentagon which is very close to a
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Figure 6: A mean value mapping that is not injective: a simple
curve (left) is mapped to a curve with self-intersections (right).
Only a part of the image polygon is shown near the three almost
collapsing vertices.

triangle, one can observe that the curve is mapped to a curve with new
self-intersections (see Fig. 6, right). This fact contradicts the injectivity
of mean value mappings.
4.3 Example 3
In this example we show the deformations of a Wachspress mapping between two strictly convex hexagons. Several circles and their images are
shown in Fig. 7 in order to demonstrate the deformation effects of the
mapping. The polygons are given as follows: p1 = [−1, 0], p2 = [−1, −1],
p3 = [0, −1], p4 = [1, 0], p5 = [ 23 , 23 ], p6 = [0, 1] and q1 = [ 52 , 1],
9
25 2
7 3
q2 = [ 32 , 0], q3 = [ 72 , −1], q4 = [ 18
5 , − 10 ], q5 = [ 6 , 3 ], q6 = [ 2 , 2 ].

5 Conclusion
In this paper we presented a method for deforming curves based on generalized barycentric coordinates. In particular, we focused on mean value
and Wachspress coordinates and the barycentric mappings induced by
them.
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Abstrakt. Příspěvek se zabývá klasickým tématem deskriptivní geometrie,
přímkovými rozvinutelnými plochami, z různých aspektů. Prvním hlediskem je
praktické použití ve stavitelství v situaci, kdy k sestrojování sítí a navrhování
přechodových ploch se využívají především počítačové programy. Druhým
hlediskem pak je odraz této situace ve výuce. Ve snaze o spojení analytické a
syntetické geometrie v přípravě stavebních inženýrů lze využít některé netradiční
rozvinutelné plochy, tzv. seam-formy, D-formy a pita-formy. Tyto pojmy lze
snadno definovat, v jednodušších tvarech zpracovat i analyticky, experimentovat a
počítačový model konfrontovat s reálným tvarem.
Klíčová slova: Přímkové plochy, rozvinutelné plochy, seam-formy, D-formy, pitaformy

1

Možnosti charakterizace rozvinutelných ploch

Mezi přímkovými plochami tvoří významnou kapitolu rozvinutelné přímkové
plochy. Samotný název je dostatečně výstižný a zachycuje skutečnost, že tyto
objekty lze zobrazit do roviny tak, že budou zachovány délky všech křivek na
ploše. Možností, jak matematicky popsat tuto skutečnost, existuje velké
množství. V úvodu stručně připomeňme nejdůležitější z nich.
Na rozvinutelné ploše je každá přímka torzální, tedy podél každé přímky
na ploše existuje právě jedna tečná rovina. Tento popis se nejčastěji využívá ke
konstrukčnímu řešení úloh.
Po rozvinutí do roviny se zachovává délka každé křivky na ploše a úhly
mezi křivkami. S využitím této vlastnosti se pracuje při sestrojování
konkrétního rozvinutí plochy, např. pomocí Catalanovy věty.
Z hlediska diferenciální geometrie jsou do roviny rozvinutelné pouze ty
plochy, jejichž Gaussova křivost v každém regulárním bodě je nulová.
Z této skutečnosti pak lze odvodit, že v trojrozměrném prostoru existují pouze
tři základní typy rozvinutelných ploch: válcová plocha, kuželová plocha a
plocha tečen prostorové křivky.
Další možností charakterizace rozvinutelných ploch je použití pojmu
obalová plocha. Každá rozvinutelná plocha je obálkou jednoparametrického
systému rovin.
Užitečná zejména v počítačové grafice je charakterizace rozvinutelných
ploch pomocí pojmu Gaussův obraz (Gaussova mapa) plochy. Jde o zobrazení,
při kterém je obrazem bodu na ploše koncový bod jednotkového vektoru
normály v tomto bodě umístěného do počátku soustavy souřadnic. Jde tedy
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o zobrazení na jednotkovou kulovou plochu. Pro rozvinutelnou plochu platí, že
jejím Gaussovým obrazem je bod nebo křivka.

2 Aplikace rozvinutelných ploch v architektuře a umění
Najít příklady rozvinutelných ploch v technické praxi není složité, nejčastěji se
uvádějí rozvinutelné přechodové plochy, většinou jako součást
vzduchotechnických zařízení, kde je z technologického hlediska nutnost použití
rozvinutelné plochy nepopiratelná. Ve stavitelství a v architektuře se pak jedná
především o zastřešení. Nemusí to však být jen klasické příklady kuželových či
válcových střech a jejich různá spojování, ale může jít o objekty geometricky
mnohem zajímavější.
Do moderní architektury si našla cestu tzv. geometrie volných forem.
Použití komplikovanějších struktur s sebou přineslo počítačové zpracování
projektů. Jako typický příklad může sloužit použití rozvinutelných ploch
současným architektem Frankem Gehrym pro opláštění budovy Muzea
moderních umění ve Bilbau. Ke konstrukci z tenkých titanových plátů byl
použit software firmy Dassault, který byl původně vyvinut pro letecký průmysl.
I v umění se vazba mezi rovinným objektem a prostorovým tvarem široce
využívá. Například práce Ilhana Komana inspirované kovovými pláty nebo
netradičními deformacemi obdélníka (tzv. hyperforms) jsou zajímavými
realizacemi rozvinutelných ploch s vazbami např. na topologii.

3 Rozvinutelné plochy ve výuce
Většina kurzů konstruktivní geometrie na vysokých školách technického
zaměření téma rozvinutelných ploch v různé míře a hloubce zpracovává. Jedná
se o řešení klasických příkladů deskriptivní geometrie, konkrétně o sestrojení
průniků rovin, válcových a kuželových ploch, dále pak sestrojení sítí těles a na
závěr navržení přechodové rozvinutelné plochy spojující dvě rovinné uzavřené
křivky v rovnoběžných nebo různoběžných rovinách. Tyto konstrukce mají
svůj aplikační základ, ale pokud se podíváme do praxe, jde o rutinní úlohy,
které se zpracovávají některým grafickým programem. Na možnost použití
programů jako AutoCAD nebo Rhino pro řešení těchto úloh jsou studenti
většinou upozorněni nebo je s jejich pomocí přímo řeší.
Je proto na místě uvažovat, zda je toto téma stále ještě pro studenty přínosné
a zda je možné v této oblasti najít nové zajímavé a netradiční objekty. Na obě
otázky je podle mého názoru jednoznačně kladná odpověď. V předcházející
části příspěvku byl uveden příklad z moderní architektury, který rozhodně
rutinní není. I použití sofistikovaného software by ale mělo být podepřeno
dobrými teoretickými základy.
Navíc se ukazuje, že je nutné propojovat znalosti z různých oblastí
geometrie, používat přenos znalostí z geometrie syntetické do analytické nebo
diferenciální a naopak. Ačkoli snaha o toto spojení je patrná z většiny kurzů,
najít materiál pro tento postup bývá složitější. Osvědčilo se, pokud zkoumání
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geometrického objektu vychází od materiální činnosti a vytváření
„hmatatelných” modelů je oblíbené (i u vysokoškolských studentů). Pokud je
tento model východiskem pro další úvahy o geometrických zákonitostech,
nejednalo se z hlediska výuky o ztracený čas.

4

Netradiční rozvinutelné plochy

Budeme-li hledat inspiraci pro hledání netradičních rozvinutelných ploch
v praxi, můžeme použít spojování rovinných částí materiálu švy, sváry nebo
lepenými spoji. Výsledný tvar prostorového tělesa je ovlivněn tvarem
spojených dílů.
Z geometrického hlediska se jedná o úlohu opačnou, než je konstrukce sítě
tělesa. Tímto postupem můžeme získat celou řadu těles, jejichž hranice je
tvořena částmi rozvinutelných ploch. Pokud budeme hledat zákonitosti, které
tato tělesa splňují, je vhodné sjednotit terminologii. V příspěvku jsem jako
základ použila označení, které je zavedeno v [1].

4.1

Formy se spojovými hranami

Výchozím pojmem je konvexní plocha, která je hranicí libovolného
konvexního trojrozměrného tělesa nebo částí takové hranice.
Konvexní plocha se nazývá forma se spojovými hranami (seam-forma),
pokud je tvořena částmi rozvinutelných ploch, má konečný počet vrcholů a
konečný počet spojových hran – otevřených a uzavřených křivek (seams).
Název těchto forem vystihuje to, že spojová hrana může být chápána jako
„šev“.
Nejjednodušším příkladem forem se spojovými hranami jsou podrobně
prozkoumané konvexní mnohostěny. Cílem ovšem je zabývat se formami,
jejichž všechny spojové hrany nejsou úsečky.

4.2

D-formy

Spojová hrana se nazývá dvojnásobně konvexní v daném bodě, pokud splňuje
tyto podmínky:
• Je-li daný bod koncovým bodem spojové hrany, existuje po rozvinutí v
okolí tohoto bodu jediná konvexní část plochy.
• Je-li daný bod vnitřním bodem spojové hrany, existují po rozvinutí v okolí
tohoto bodu dvě konvexní části plochy.
Forma se spojovými hranami se nazývá dvojnásobně konvexní, pokud každá
její spojová hrana je v každém bodě dvojnásobně konvexní.
Forma se spojovými hranami se nazývá D-forma, pokud je dvojnásobně
konvexní, má pouze jednu uzavřenou spojovou hranu a žádné vrcholy.
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Pokud bychom tedy v rovině vybrali dvě konvexní množiny, jejichž hranice
jsou uzavřené křivky stejné délky, pak spojením podél těchto křivek vznikne
hranice prostorového tělesa (nebo jen část roviny). Takovéto těleso se podle [1]
nazývá D-forma. Schematicky postup vytváření D-formy v [1] zachycuje
obr. 1. Terminologie však není dosud ustálená a např. v [2] je pojem D-formy
chápán mnohem šířeji, připouští se i nekonvexní hranice vybraných částí
roviny.

Obr. 1: Postup vytváření D-formy

4.3

Pita-formy

Podobně jako výše zavedená D-forma je i pita-forma speciálním případem
formy se spojovými hranami. Počet rovinných částí, jejichž spojením příslušná
forma vzniká, je omezen na minimum, jedná se o jedinou součást.
Forma se spojovými hranami se nazývá pita-forma, pokud je dvojnásobně
konvexní, má pouze jednu otevřenou spojovou hranu a nemá žádné jiné vrcholy
než koncové body spojové hrany.
Chceme-li vytvořit model pita-formy, ohraničíme část roviny uzavřenou
křivkou a na ní najdeme dva body tak , že budou tuto křivku rozdělovat na dvě
části stejné délky. Postup je opět v [1] schematicky zachycen obrázkem, který
je zde uveden jako obr. 2.

Obr. 2: Postup vytváření pita-formy

4.4

Možnosti modelování forem se spojovými hranami

Pokud chceme reálný model forem se spojovými hranami doplnit modelem
počítačovým, může jít v některých případech o situaci ne zcela jednoduchou.
Prostředky, které je možné použít, se liší podle zadané hranice rovinných
útvarů, které mají být spojeny.
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Jsou-li hraniční křivky třídy C1, můžeme použít pro vytváření počítačového
modelu program Suface Evolver [3]. Výsledky použití tohoto programu pro
spojování dvou elips uvádí Tony Wills ve [2]. Jako ukázku z této práce v obr. 3
uvádím model D-forem vzniklých spojení dvou shodných elips (a:b=2:1), v
prvním případě pootočených o 90°, ve druhém pak o 45°.

Obr. 3: Použití programu Surface Evolver
D-formy vzniklé spojením dvou shodných elips
Modely získané programem Surface Evolver jsou velmi názorné, problémem však zůstává, že vzhledem k použití triangulace se ve výsledcích poněkud
ztrácí, že těleso je ohraničeno přímkovými plochami. Program také není možné
použít pro modelování těles se spojovými hranami, která vznikla spojením
křivek se singulárními body.
Některé jednoduché modely však lze zpracovat i např. pomocí programu
Mathematica. Jako příklad uvádím v obr. 4 model spojení dvou shodných
čtverců při počátečním umístění vrcholu jednoho čtverce do bodu ve čtvrtině a
v polovině strany druhého čtverce. Vzniklá tělesa nejsou D-formy (ve smyslu
definic uvedených v kapitole 4.2).

Obr. 4: Použití programu Mathematica
Tělesa vzniklá spojením dvou shodných čtverců

176
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Na rozdíl od těles na obr. 4, které nejsou D-formami, vznikne spojením
dvou shodných oválů těleso, které D-formou je. Pro jednoduchost je v obr. 5 za
počáteční bod spojení zvolen v místě, kde kruhový oblouk přechází v úsečku.

Obr. 5: Použití programu Mathematica
D-forma vzniklá spojením dvou shodných oválů

4.5

Zajímavé vlastnosti D-forem a pita-forem

Z uvedených modelů lze usuzovat, že výše definované formy mají některé
společné vlastnosti, které jsou pro D-formy a pita-formy charakteristické.
Uveďme alespoň některé z nich:
•
•
•

Každá seam-forma je konvexním obalem svých spojových hran a vrcholů.
Na D-formě neexistují žádné další hrany kromě jediné spojové hrany
(uzavřené).
Každá pita-forma má kromě jediné spojové hrany (otevřené) nejvýše jednu
další, kterou je úsečka spojující koncové body spojové hrany.

Důkazy těchto tvrzení nejsou komplikovaná, vycházejí z vlastností
konvexních množin a lze je nalézt v [1], stejně jako zobecnění pro prostory
vyšší dimenze.
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Užití Catalanovy věty ke studiu D-forem

Pro poloměr křivosti R křivky na rozvinutelné ploše a poloměr křivosti R1
jejího rozvinutí platí R = R1 cosν , kde ν je úhel, který svírá v tomto bodě
oskulační rovina křivky s tečnou rovinou plochy. Toto tvrzení (Catalanova
věta) se nejčastěji využíváme při konstrukci rozvinutí plochy tečen prostorové
křivky, většinou šroubovice. Pokud vezmeme v úvahu, že formy se spojovými
hranami jsou ohraničeny rozvinutelnými plochami, je možné spojovou hranu
chápat jako průnikovou křivku dvou rozvinutelných ploch.
Označme k průnikovou křivku dvou rozvinutelných ploch Φ1 a Φ 2 . V jejím regulárním bodě T sestrojme tečnu t. Tato přímka je průnikem tečných
rovin ω1 a ω 2 ploch Φ1 a Φ 2 . Současně leží t v oskulační rovině ω křivky
k,.stejně jako hlavní normála n. Odchylka δ tečných rovin. ω1 a ω 2 je odchylkou normál n1 a n2 rozvinutelných ploch Φ1 a Φ 2 v bodě T. Situace je
zachycena v obr. 6.

Obr. 6: Průnik dvou rozvinutelných ploch a Catalanova věta
Jsou-li obě spojované rovinné křivky k1 i k 2 parametrizovány obloukem s a pro
počáteční bod spojení obou křivek platí s=0, pro poloměr křivosti R(s)
průnikové křivky k platí:
R(s ) = R1 (s ) cosν 1 = R2 (s ) cosν 2
δ (s ) = ν 1 + ν 2
δ (s,ν 1 ) = ν 1 + arccos(R1 (s ) cosν 1 / R2 (s ))
Tyto vztahy umožňují vyloučit nevhodné volby počátečního nastavení
oskulační roviny křivky k vzhledem k tečným rovinám ploch, do kterých se
rozvinutí provádí. Dále je možné např. odvodit, jakého typu bude vzniklá
plocha, pokud se na spojovaných křivkách vyskytují části přímek, tedy je-li
v některých bodech nulová křivost.
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5 Závěr
Rozvinutelné plochy zůstávají i v současné době objektem, který je pro
geometry zajímavý. Svědčí o tom řada publikovaných prací z posledních let,
např. [5]. Zájem se většinou soustřeďuje na počítačové navrhování rozvinutelných ploch splňujících požadavky praxe.
Zároveň existují jednoduché objekty (např. popsané D-formy a pitaformy), které vybízejí k praktickému modelování a mohou být východiskem
pro další zkoumání na nejrůznějších úrovních. Tyto netradiční rozvinutelné
plochy mohou obohatit výuku, protože je při jejich studiu možné dobře spojit
modelování praktické, počítačové, geometrii syntetickou, analytickou i
diferenciální.
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Abstrakt. Příspěvek je zprávou o devítiletém longitudinálním šetření vývoje
žákovské kresby geometrických těles. Experiment ukázal, že prostorová
představivost žáků není špatná, jak se často uvádí, pouze dětské kresby jsou
netypické a neodpovídají vžité konvenci zobrazování těles.
Klíčová slova: Dětská kresba, rovnoběžné promítání, perspektivní kresba,
longitudinální šetření

1 Zájem o dětskou kresbu na katedře matematiky PdF UHK
1.1 Geometrie a dětské kresba a v učitelském studiu
Na Pedagogické fakultě v Hradci Králové probíhá dlouholetý projekt, který
se týká spontánní dětské kresby a trojrozměrného zobrazování prostoru
(modelování). Jsme přesvědčeni, že výuka geometrie studentů učitelství
matematiky musí vycházet z takzvaných prekonceptů vidění, vnímání
a zobrazování prostoru.
Tento příspěvek se týká pouze zlomku problémů, kterým se věnujeme.
V oblasti dětské kresby jsou to například okruhy: Zkoumání historie zájmu o
dětskou kresbu, porovnávání školního geometrického kreslení dříve a dnes,
studium spontánní kresby zdravých dětí, kresby dětí s autismem a geometrické
prvky v těchto kresbách, zobrazování prostorových útvarů v mateřské škole.
Zamýšleli jsme se nad geometrickými prvky kresby v projektech nazvaných:
Co se děje na silnici, Pohádka o vodnících, Kreslíme náměstí, Drak nad
Hradcem, Rodina u stolu.
Geometrické kresbě prostoru jsme se věnovali podrobně v projektech:
Kresba těles v 1., 6. a v 9. třídě (stejná skupina dětí + další spolužáci), Kreslení
stínů těles ve 3. třídě, Kreslení zrcadlení těles ve 4. třídě a třeba Kreslení „podle
viděného“ (na vysoké škole např. kresba drátových modelů deltastěnů).
Dětská kresba umožňuje nahlédnout do způsobů myšlení. Pomůže
odhalovat technické talenty a pracovat s nimi. Nás zajímá, jaký je vnitřní svět
dítěte a jak jej můžeme obohatit geometrickými představami. Ptáme se, proč
děti bez problémů zobrazují složité prostorové situace, ale mají problémy
s geometrickým kreslením. Sledujeme, které zobrazovací metody deskriptivní
geometrie dítě používá.
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Geometrický pohled na kresby pětileté Aničky
Na kresbách pětileté Aničky můžeme ukázat, že dítě spontánně mění
zobrazovací metody.

Obr. 1: Anička, 5 let . Plavci ve skalách
Kresba v perspektivě
Anička nakreslila vymyšlenou situaci, jak se dívá na plavce v jezírku ve
skalách. Oko malíře však není jejím okem. Neznámý „malíř“ je nad její
hlavičkou a směr pohledu míří pod nosík Aničky. Proto se kolem tohoto bodu
skály vějířovitě rozevírají.
σ2
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σ3

S3
k3

O2
k´2
x12

O3

k2
A2

A3

S1
O1
k1

k´3

Q3
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Obr. 2: Geometrická rekonstrukce obrazu koule – hlavy
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Ještě zajímavější je kresba obrysu hlavy – vůbec se neuzavírá, jak to bývá v
dětských kresbách obvyklé. Proč tomu tak je, na to odpoví studie v Mongeově
promítání: Hlava – koule se nachází blízko centrální roviny, proto se eliptický
tvar středového průmětu rozevírá téměř do podoby paraboly.
Půdorys
Anička byla během chvilky s kresbou hotová a nakreslila, jak jede rodina na
výlet; vezou si kolo, maminka a tatínek mají klobouk a kluk kšiltovku (obr. 3).

Obr. 3: Anička, 5 let . Rodina jede na výlet

Obr. 4: Anička, 5 let. Letní kino
Promítání na dvě průmětny
Do třetice děvčátko načrtlo během okamžiku úspornou kresbu, jak šli
všichni do letního kina a právě se promítal Bob a Bobek. Maminka si rozevřela
deštník.

182
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1.2 Zobrazovací metody v kresbách žáků mladšího školního
věku
Mezinárodní kreslířský kongres, který se konal r. 1912 v Drážďanech, uznal
kreslení jako vyjadřovací prostředek rovnocenný řeči a písmu.
Dětská kresba je neverbálním jazykem dítěte, prvním zobrazením prostoru
a nelze ji redukovat jen na oblast výtvarnou či psychologickou. Nás jako
geometry může zajímat například vývoj spontánního použití zobrazovací
metody. (Metoda šetření příčná.)
Vybrali jsme několik ukázek.
Tomáš kreslí v lineární perspektivě (klasické malířské) dopravní nehodu na
silnici blízko letiště, průmětna je svislá.
Jakub má mimoúrovňovou křižovatku s cyklistickou stezkou vyobrazenu
v pravoúhlém půdorysu (průmětna je vodorovná). K dopravní nehodě se teprve
schyluje.
Lukáš zvolil při zobrazování aut pravoúhlý průmět do svislé roviny, tedy
pravoúhlý nárys (průmětna průčelná), což bývá u dětí nejobvyklejší typ
zobrazení prostoru. Dům je zachycen v jednoduché zkratce, obrázek však
oplývá množstvím pozoruhodných detailů dopravních prostředků, vozidlo
v garáži uprostřed je „sypač“.
Martinova kresba je zdánlivě podobná Jakubově. Podíváme-li se ale
pozorně na valník, zjistíme, že má tvar otevřeného kvádru. Pokud by jej Martin
zobrazil pravoúhle, nebyly by vidět boční stěny, ale my vidíme všechny čtyři.
Martin prokazatelně nakreslil perspektivní půdorys.
František Crhák ve své učebnici pro budoucí architekty „Prostor a
perspektiva“ píše, že k dosažení nejlepší představy o povaze vnímaného
prostředí je zapotřebí dynamického vícepohledového prohlížení se zastávkami
v nejcharakterističtějších stanovištích. Meze našeho stereoskopického vidění
při klidné hlavě jsou v horizontálním směru 120°, rozsah zřetelného vidění je
54°, optimum asi 35°, ale detail pouze 15°. (Ve vertikálním směru se tyto
hodnoty trochu liší a jsou jiné směrem nahoru a dolů.) Proto chceme-li si
pečlivě prohlížet scénu, musíme dynamicky měnit směr pohledu.
Dynamickou perspektivu můžeme nalézt v obrázku Štěpánky; oko
pozorovatelky je vysoko nad spodním okrajem výkresu, dívá se šikmo dolů
dozadu k zelenému autu, pomalu přechází křižovatkou a zastaví se v pohledu
kolmo dolů na bílé auto. Kdykoliv se můžeme podívat do stran a obraz bude
našemu pohledu odpovídat. Štěpánka celou scénu vytvořila ve své
obrazotvornosti, „vymodelovala“ si ji, a pak teprve systematicky prohlížela.
Technika konstrukce obrazu pro ni však určitě nebyla podstatná. Uprostřed
křižovatky se stala vážná dopravní nehoda, vše ostatní se točí kolem ní.
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Dětské kresby jsou nejúžasnější do dvanácti let. Bylo objektivně prokázáno,
že potom přichází období tzv. krize dětského kresebného projevu.

Obr. 5: Tomáš, 9 let. Letiště

Obr. 6: Jakub, 10 let. Nadjezd
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Obr. 7: Lukáš, 10 let. Auta v garáži

Obr. 8: Martin, 11 let. Traktor s valníkem
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Obr. 9: Štěpánka, 11 let. Nehoda v křižovatce
Protože o dynamické perspektivě v dětské kresbě se moc nemluví a nepíše,
předkládáme k zamyšlení i kresbu pětileté Anety:
Děti mateřské školy navštívily divadelní představení a druhý den kreslily, co
viděly. Aneta seděla na balkóně a pečlivě si prohlížela účesy dětí v hledišti
i botičky těch, co seděly dole. Dětem v první řadě však boty neviděla (ve
středovém promítání – pohledu – jsou zakryty). Na oponu sice viděla, ale asi
nebylo zajímavé, co se za ní dělo.

Obr. 10: Aneta, 5 let. V divadle

Obr. 11: Studie ke kresbě Anety
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1.3 Formulování problému
Stovky kreseb, které máme, dokumentují, jak děti dokážou věrně zachytit
složité prostorové situace. Proto nás zajímalo, jak si bez návodu poradí
s kresbou jednoduchých geometrických těles a co je v tomto směru naučí škola.
S jakými zkušenostmi přicházejí na střední a vysoké školy a kde máme hledat
příčiny podivných „chyb“, jsou-li to opravdu chyby zobrazení. Do jaké míry
jsme jako učitelé ovlivněni konvencemi technických způsobů zobrazování
prostoru.
Stanovili jsme si za cíl zadat stejný úkol stejné skupině dětí opakovaně,
v časovém rozpětí několika let. Tedy provést longitudinální (podélné) šetření
vývoje kresebných dovedností. Zatím se nám podařilo vybranou skupinu
sledovat v přirozeném prostředí školy v první, šesté a v deváté třídě.
Úkol pro žáky zněl: Nakresli krychli, kvádr, jehlan, válec, kouli, kužel
a komolý kužel.
Na Pedagogické fakultě v Hradci Králové teď využíváme výsledky
devítiletého longitudinálního šetření nejenom v Geometrii učitelství pro
1. stupeň, ale i na seminářích z Konstrukční geometrie (oborové učitelství
matematiky ZŠ a SŠ). Hledáme geometrický komentář k nekonvenčním
dětským kresbám. Porovnáváme je s přesnými konstrukcemi v rovnoběžných
promítáních a v perspektivě.

2 Kresby těles v první třídě
2.1 Průběh experimentu v 1.B
Projekt jsme zahájili na fakultní škole v listopadu, ve třídě 1.B. Tělesa jsme
dětem představili formou her a modelování. Žáci je vytvářeli z modelíny,
stavěli stavby z kostek podle skutečné předlohy i podle kreseb ve volném
rovnoběžném promítání (zajímavé bylo, že se na výkres podívali jen jednou),
hráli Na tichou poštu (první žák vyloví z klobouku těleso, jeho název se tichou
poštou dostane k poslednímu a ten ho musí z hromádky na lavici vybrat), hráli
Na slepou bábu (vložili jsme jim do rukou za zády těleso a měli ho pojmenovat
– zjistili, jak je to snadné, a okamžitě vykřikovali názvy těles).
Za čtrnáct dnů jsme se vrátili. Zajímalo nás, co si žáci zapamatovali. Co
a jak na formát A5 nakreslí.
Získali jsme 25 osobitých výkresů. Nad každým bylo potřeba se pozorně
zamyslet, neboť, jak bylo zřejmé z obrázků Aničky, dětská kresba vyžaduje
komentář.
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Obr. 12: Lukáš, 1. třída

Obr. 13: Michaela, 1. třída

Obr. 14: Pavel, 1. třída

Obr. 15: Tereza, 1. třída

Obr. 16: František, 1. třída

Obr. 17: Zuzana, 1. třída
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2.2 Geometrické vyhodnocení prvé etapy šetření
Porovnávali jsme dětské kresby s obrazy krychlí a jehlanů sestrojených
v lineární perspektivě, pro pozice označené 1 – 6.
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Obr. 18: Perspektiva krychlí
Krychle a kvádr
Tato dvě základní tělesa nakreslilo všech 25 dětí.
Nejčastěji děti zobrazovaly tu krychli, kterou mají jakoby přímo před sebou
(hlavní bod se nachází uvnitř obrysu – pozice 1). Proto ji vidí jako čtverec (17
dětí). Kvádr jako obdélník.
Často spustí těleso po hlavní vertikále níž a vidí průčelný nadhled jen se
dvěma viditelnými stěnami (Tereza – pozice 3).
Popřípadě umístí spodní podstavu do výšky očí, potom se v ní hloubková
hrana viděná z boku nijak „nezalomí“ a opět jsou vidět pouze dvě stěny –
pozice 2. Často takovým způsobem děti kreslí stavby – viz Zuzanin kvádr.
Jen tři dětské kresby měly podobu pozice 4, kterou v rovnoběžném
zobrazování preferujeme a považujeme za „konvenční“ (např. Zuzana, která
ovšem přidala i nekonvenční pohled).
Unikátní je kresba Pavlova. Pomohla vyjasnit, proč i nadané děti kreslí
krychli jako čtverec. Pavel totiž použil pro neviditelné hrany čárkovanou čáru.
Nakreslil krychli jako čtverec se stejnolehlým menším čtvercem uvnitř. Tedy
viditelnou přední stěnu a neviditelnou zadní stěnu v průčelném perspektivním
pohledu. Není podstatné, zda ve frontálním či půdorysném (opět viz pozice 1).
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Jehlan
Jehlan kreslilo pouze 6 dětí.
Je-li umístěný přímo ve směru hlavního paprsku, zřejmě jej vidíme jako
trojúhelník (pozice 1, viz např. Lukáš). Pokud má podstavu v obzorové rovině,
pak jej Tereza vidí z boku jako trojúhelník s viditelnou příčkou – stejně, jako v
pozici 2. Žádné dítě si nevybralo nadhled zprava, zleva, ani podhled.
I když jehlan a komolý kužel nejsou v učebních programech, jejich názvy
byly přijaty se samozřejmostí. Protože přihlížející třídní učitelka zvolala: „Ne
jehla! Pan jehlan, děti!“, tak se název ujal i doslova (viz Michaela).
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Obr. 19: Perspektiva jehlanů
Koule
Jen 10 dětí se rozhodlo kreslit kouli. U obrysu pak píší „kruch“ nebo „koule“.
Obrys je převážně kružnice, jak to odpovídá pozici 1.
Polský autor Stefan Szuman významně přispěl k modernímu chápání dětské
kresby („Umění dítěte“, 1927). Navázal na původní Luquetovu teorii a dospěl
k názoru, že dítě nejenom že vytváří kresbu podle vnitřního modelu, ale tzv.
apercepční materiál zhodnotí myšlením. Taková představa je dítěti přímým
modelem ke kresbě.
Kužel a komolý kužel
Kužel měly na výkrese jen 4 děti, komolý kužel 8 dětí. Snadno poznáme vnitřní
modely komolých kuželů Františka a Lukáše. Zdá se, že chlapci myšlením
zcela pozměnili původní vjem dřevěného geometrického tělesa. František viděl
v představě lampičku a Lukáš sopku.
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Válec
Válec kupodivu kreslily všechny děti. Třináct jich zobrazilo obě podstavy
viditelné (jako František a Michaela), pět jednu viditelnou a druhou
neviditelnou (jako Pavel), čtyři obě podstavy neviditelné oblé (jako Lukáš), tři
nakreslily jednu viditelnou elipsu a druhou podstavu jako úsečku (viz Zuzana).
Co můžeme považovat za správné? Studentům deskriptivní geometrie se
zdá nepochopitelné, že nikdy nemohou vidět válec jako obdélník. Kreslíři z 1.B
to však věděli a válec jako obdélník nenakreslili!
Na seminářích kreslíme perspektivy válců v různých pozicích, třeba v té,
kdy část obrysu splývá s horizontem. Teprve potom je jasné, že podivný
Lukášův válec je dobře a odpovídá pozici 1.

Obr. 20: Axonometrie válce

Obr. 21: Perspektiva válce

Správnost úvah může podpořit počítačová grafika. Na obrázku vlevo je
axonometrický obraz válce, vpravo jeho perspektivní obraz. Oba počítačové
modely vypadají věrohodně, ovšem jenom perspektivní obraz odpovídá
lidskému vidění.

2.3 Výsledky experimentu po první etapě
Geometrická tělesa a jejich názvy přijímají žáci 1. stupně zcela přirozeně a se
zájmem. Zobrazují je nejenom trojrozměrně – z modelíny, ale i kresbou. Ta má
znaky středového promítání, které je blízké lidskému vidění. Perspektiva se
nemusí projevit „objemovostí“ kresby, ale může být skryta. Dospěli jsme
k názoru, že dítě si prohlíží těleso umístěné v přímém pohledu. Tento vjem pak
kreslí zpaměti.
Obrazem plné neprůhledné krychle nebo kvádru je pak logicky
pravoúhelník, jehlanu a kužele trojúhelník, koule kruh.
Obraz válce ve středovém promítání musí mít alespoň jeden (nebo oba) oblé
obrysy podstavných kruhových hran.
Jednotlivé perspektivní obrázky dítě rozmisťuje v ploše a nesnaží se je
komponovat jako skupinu.
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3 Druhá etapa longitudinálního šetření
3.1 Porovnání kreseb v první a v šesté třídě
Z původní 1. B jsme v šestých třídách zastihli jenom 19 dětí. Bez přípravy jsme
s nimi zkusili rychlou kresbu skupiny těles, stejných jako v první třídě. Nad
výsledky jsme dlouho uvažovali, neboť za každým obrázkem byl ukrytý onen
neviditelný vnitřní model geometrického tělesa.

Obr. 22: Tereza, 1. a 6. třída

Obr. 24: Pavel, 1. a 6. třída
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Obr. 23: Kateřina, 1. a 6. třída

Obr. 24: Tomáš, 1. a 6. třída
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Obr. 25: František, 6. třída, detail

Obr. 26: Barbora, 1. a 6. třída, detaily

3.2 Geometrické posouzení kreseb po druhé etapě
Ze srovnávacích dvojic obrázků jsme sledovali posun geometrické kresby od
první do šesté třídy.
Krychle a kvádr
Proměna obrazu krychle a kvádru se dala očekávat, protože byla ovlivněna
„vzorovými“ školními obrazy (žáci nekreslí podle skutečného). Většina dětí
kreslí v rovnoběžném promítání v nadhledu zprava.
Jehlan
V obrazu jehlanu se žáci vraceli k podobě z první třídy a dost často jej
kreslili jako Barbora. U Terezy je výrazně vidět, že kreslí jehlan podle
vnitřního modelu, který si vytvořila v první třídě. Tedy ještě po pěti letech
stejně!Pavel zřejmě zvolil izometrický podhled jehlanu, aby tvar jeho podstavy
byl jasně rozpoznatelný. Kateřina mírně natáčí těleso do nárožné polohy.
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Koule
Žáky šestých tříd evidentně zaujalo kreslení koule a pečlivě se mu věnovali.
Škrtnuté pokusy nám pomohly odhalit, jak přitom uvažovali.
Kateřina kouli vzorně stínuje. Tomáš nejprve hledá vztah mezi vlastním
a vrženým stínem, a pak raději nakreslí rovník a hlavní meridián. Pavel jakoby
tuší eliptický obrys koule v šikmém rovnoběžném promítání. František se
pokouší kreslit zemské poledníky při pohledu kolmo k rovníku, ale pak raději
nakreslí jejich síť kolem pólu.
Válec, kužel, komolý kužel
Také obrazy těchto oblých těles připomínají kresby z 1. třídy. Například
Tomáš kreslí kužel a válec stejně v 6. jako v 1. třídě. Tereza má podle pravidel
středového promítání opět správně viditelnost podstavných kruhových hran
válce! Kateřina staví tělesa, jako jedna z mála, na podstavu a kreslí je
v průčelném nadhledu.

3.3 Výsledky experimentu po druhé etapě
Kresba geometrických těles sledované třídy se vyvíjela přirozeně.
Vycházela z viděného modelu, transformovala se přes vnitřní model a měla
podobu obrazu ve středovém promítání.
Pak žáci přišli na to, že svým obrázkem komunikují s okolím a že kresba
tělesa musí být srozumitelná všem. Přijímají konvenční zobrazení krychle
a válce, sami objevují obraz jehlanu a kužele v rovnoběžném promítání. Hledají
optimální, srozumitelný obraz koule.
V kresbách žáků jsme našli prvky kopírovací metody, perspektivní volnou
kresbu, rovnoběžné promítání včetně izometrie. To jsou zobrazovací metody,
které i v minulém století patřily k pilířům školního geometrického kreslení.
Při správném čtení kreseb vnímáme velmi dobrou prostorovou představivost
žáků, kterou bychom neměli tlumit poskytováním ukvapených návodů jak
kreslit „správně“ či „jednoduše“.

4 Třetí etapa longitudinálního šetření
Náš pokus pokračoval o tři roky později, v roce 2008. Ve dvou devátých
třídách bylo v den pokusu 51 žáků. Z toho těch, se kterými jsme experiment
začali v první třídě, už jenom 11. (Ti „šikovnější“ odešli v minulých letech na
gymnázia.)
Žáci měli na rychlou kresbu těles čas 10 minut.
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4.1 Trojice srovnávacích obrázků
Při vyhodnocení jsme pracovali s trojicemi srovnávacích obrázků, které
jsme získali v 1., 6. a 9. třídě.

Obr. 27: Adam, 1., 6., 9. třída
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Obr. 28: Vojtěch, 1., 6. a 9. třída
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Obr. 29: Tereza, 9. třída

Obr. 30: František, 9. třída

4.2 Kresby ze souvisejícího příčného průzkumu
Měli jsme také možnost zjistit, zda se naše skupina v něčem liší od zbývajících
spolužáků. Prováděli jsme tak mimoděk malé příčné šetření v devátých třídách
na vzorku 40 žáků.
Zde jsou ukázky kreseb:
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Obr. 31: Honza, 9. třída

Obr. 32: Gabriela, 9. třída

Obr. 33: Zuzana, 9. třída
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Obr. 34:David, 9. třída

4.3 Posouzení nekonvenčních typů rovnoběžných zobrazení
Kresby žáků devátých tříd vypracované v rámci šetření už nevykazovaly
evidentní známky perspektivního zobrazení, proto jsme je posuzovali jako
rovnoběžná zobrazení. Dívali jsme se na ně z pohledu pravidel tzv. volného
rovnoběžného promítání, které však vlastně promítáním není, neboť není
charakterizováno ani průmětnou, ani směrem promítání. Je definováno úhlem
zkosení φ a koeficientem změny k.
Současné konvence doporučují
pro hranatá tělesa φ = 45°, k = ½, pro oblá φ = 90°, k = ½.
Krychle, kvádr
Naprostá většina žáků už zapomněla na své půvabné kresby z 1. třídy a kreslí
konvenčním způsobem. Často pouze viditelné hrany.
Vojtěch však nakreslil kvádr osobitě – naklonil ho dozadu a podíval se na
jeho obdélníkovou podstavu. Kreslí v obecném rovnoběžném promítání podle
Pohlkovy věty. (Čtyři různé nekolineární body v rovině lze považovat za
rovnoběžný průmět čtyřstěnu daného tvaru.)
Jehlan
Adam kreslil podstavu jehlanu v šesté třídě z podhledu, v deváté třídě
z nadhledu a v jeho obrázku se φ blíží 180°. Vojtěch naopak přešel z nadhledu
zprava do podhledu zprava.
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Tereza, jejíž jehlan jsme pozorně studovali v první a šesté třídě, kdy měl
podstavu ve výšce očí pozorovatele, už vidí jehlan shora a kreslí jej
konvenčním způsobem.
Nevíme, jak by jehlan Honza kreslil dříve; teď kreslí jeho půdorys, stejně
jako u kužele (vysvětlil létajícím objektem).
František nejprve nakreslil jehlan ve vojenské perspektivě (φ = 90°, k = 1),
pak se zalekl a nakreslil ho „správně“.
Válec
V zobrazení válce nastal výrazný příklon ke konvenčnímu zobrazení. Válec
většinou stojí na podstavě (Tereza).
Vojtěch však zdůraznil, že se dívá zdola. František nechal válec položený
na površce a dívá se zleva, φ = 180°. David se dívá zprava, φ = 0°. Adam volí φ
= 45°, ale podstavu má v průčelné poloze (aby bylo dobře vidět kruh).
Koule
Kouli nakreslili všichni žáci.
František se však stále nemůže rozhodnout, jak by bylo dobré či správné
zdůraznit její objemovost, a kreslí stejně jako v šesté třídě poledníky
zeměkoule.
Co nás však překvapilo, bylo stínování. Třeba Honza má vržený stín
vpravo. Současná literatura uvádí (Gombrich, Mikš), že západní umělec a divák
preferují toto světlo přicházející zleva. Tak si ho ale přimysleli jen dva žáci.
Ostatním, pokud stínovali, přicházelo světlo do vnitřní představy zprava a levá
část koule byla ve stínu.
Kužel
Všichni žáci, až na Honzu, kreslili buď průčelný nadhled (Tereza, Vojtěch),
nebo podhled (Adam).
František tentokrát nestínoval kužel ani „lampičku“ jako v první třídě, proto
nevíme, co měl na mysli. (Věříme, že nechybil.)
Komolý kužel
Konečně jsme se dočkali „ovoce“, které přinesl správný výklad pojmu ve
správný čas:
Pouze dva žáci z naší původní 1.B nevěděli, co je komolý kužel. (Ti ho ale
ani v první třídě nenakreslili.) Všichni ostatní zareagovali a svoji představu
nakreslili – třebaže jej někteří na výkresu v první třídě neměli (Vojtěch,
Tereza).
Způsob kreseb komolého kužele odpovídá konvenci zobrazení oblých těles.
Ze zbývajících čtyřiceti žáků věděl o tělese pouze David.
Žáci, kteří se seznámili v první třídě s jehlanem, kuželem a komolým
kuželem, mají o nich trvalou představu a dokážou ji i po devíti letech nakreslit.
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Kontrolní skupina se nikdy nesetkala s pojmenováním „komolý kužel“.
Protože vznik jeho názvu je archaický (= bezrohý, valašsky gomola je bezrohá
kráva), nedá se logicky odvodit, tak psali „nevím“. I velmi šikovní (Gabriela,
Zuzana) měli o komolém kuželu mylné představy a tudíž špatné kresby.

4.4 Výsledek třetí etapy
Žáci devátých tříd kreslí tělesa v rovnoběžném zobrazení s přihlédnutím
k jejich metrickým vlastnostem. Nekomponují útvary jako skupinu s jednotně
zadaným zobrazením, ale volí různé pohledy, které pokládají pro daný objekt
za nejsrozumitelnější. Zdá se, že si tento fakt neuvědomují nebo jim nepřipadá
podstatný.
Mezi žáky sledované skupiny a kontrolní skupiny nebyl patrný rozdíl
v kresbách, naopak – v kontrolní skupině se objevilo daleko více
propracovanějších zobrazení.
Výrazné a nepřehlédnutelné bylo to, že žáci sledované skupiny si od první
třídy pamatovali, co je komolý kužel. I když se s ním možná setkali jednou
jedinkrát.

5 Závěr devítiletého experimentu
Záměrem dnešního školního geometrického kreslení je dovést žáky ke
kresbě ve volném rovnoběžném promítání, kdy u hranatých těles budou
používat úhel zkosení 45°a u oblých 90°. Takové zobrazení je v učebnicích
běžné, a označili jsme ho proto za konvenční. V dlouholetém projektu jsme
sledovali, jak se vybrané skupině žáků podaří k této konvenci dospět.
Zároveň jsme si položili otázku, zda je opravdu vhodné v mladším školním
věku „tajit“ některé prostorové tvary, zda by nebylo vhodné ukázat dětem
v první třídě všechna tělesa, se kterými se budou cyklicky setkávat po celou
školní docházku.
Experiment jsme zahájili v roce 2000 na fakultní škole. Jedna hodina
geometrie byla věnována hrám s tělesy, jejich modelování a pojmenování. Po
čtrnácti dnech jsme žáky nechali (bez jakéhokoliv ovlivňování) tělesa nakreslit.
Šetření pokračovalo v roce 2005. Opět stejná skupina dětí kreslila na hodině
geometrie bez pokynů učitele skupinu těles.
Třetí etapa proběhla v roce 2008. Z původní první třídy už zůstalo ve škole
pouze 11 dětí. (Zbývající žáci devátých tříd tak vytvořili kontrolní skupinu
šetření.)
Výsledky longitudinálního devítiletého šetření vývoje žákovské kresby těles
lze samozřejmě generalizovat jen s jistou opatrností.
V jednotlivých etapách jsme konstatovali:
1.
Žáci prvních tříd kreslí tělesa výrazně nekonvenčním způsobem,
přesto logicky správně. Kresba vychází ze zrakových zkušeností,
nikoliv ze studia a znalostí metrických vztahů, jako je rovnoběžnost či
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kolmost. Obrázky odpovídají zobrazovací metodě perspektivní volné
kresby a jsou dětem navzájem srozumitelné.
V šesté třídě se objevuje konvenční zobrazení krychle a kvádru, se
kterým se žáci seznamují v hodinách geometrie i v učebnicích.
U ostatních těles jsme prokázali, že vnitřní představa, kterou si žáci
vytvořili v první třídě při seznamování s tělesy, je velice silná a trvalá
a dokážou podle ní kreslit i po pěti letech. Stále preferují nekonvenční
způsoby zobrazení.
V deváté třídě nastává výrazný posun ke konvenčním zobrazení. Žáci
si však až do konce školní docházky uchovávají schopnost kreslit
tělesa „svobodným“ způsobem, jako kreslí ostatní objekty prostoru.
Pokud se opakovaně setkali s konvenční předlohou a byla jim
předkládána jako správná, pokládají ji za jedině správnou a snaží se ji
kopírovat. Prostorové vztahy jsou zobrazovány v rovnoběžném
promítání.

Experiment tedy ukázal, že seznamovat žáky s rozmanitými geometrickými
prostorovými útvary a jejich správným názvoslovím je možné a vhodné už
v mladším školním věku.
J. J. Rousseau (1712–1778) v díle „Emil ou de l’ Education“ (1762)
uvedl:„Chci, aby můj Emil měl před očima stále originál a nikoliv papír, na
kterém je zobrazen, aby črtal dům podle domu, strom podle stromu, aby si
navyknul dobře pozorovat tělesa a jejich tvary a aby nepokládal falešná,
konvenční zobrazení za zobrazení správná.“
V souvislosti s uvedeným citátem si klademe otázku, zda naopak dnešní
učitelé nepokládají věrná, nekonvenční zobrazení za zobrazení špatná.
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Abstract. MOS surfaces are rational surfaces in R3,1 which provide
rational envelopes of the associated two-parameter family of spheres.
Recently, it has been proved that quadratic triangular Bézier patches
in R3,1 are MOS surfaces. In this paper, we describe an algorithm
for computing an exact rational envelope of a 2-parameter family of
spheres given by a quadratic patch in R3,1 . Since these patches are
capable of producing C 1 smooth approximations of medial surface
transforms of spatial domains, we use this algorithm to generate rational approximations of envelopes of general medial surface transforms.
One of the main advantages of this approach to envelope computations
is the fact that the trimming procedure for the inner offsets becomes
very simple.
Keywords: Quadratic Bézier triangles; MOS surfaces; trimmed offsets

1 Introduction
Planar and spatial domains can be represented by their medial
axis/surface transform. Various applications have been studied in many
fields dealing with computations for industrial applications such as Computational Geometry, Computer Vision, Computer Aided Design etc. In
the spatial case, the medial surface transform (MST) of a domain is a set
of surface patches (or curve segments) in 4-dimensional space.
One of the fundamental operations in CAD is offsetting. Using MST,
the operation of offsetting is equivalent to adding a constant to the radii
(it is a special translation in the 4-dimensional space). Moreover, selfintersections of inner offsets can be easily detected by analyzing the radii
of the spheres after the translation.
This paper contains results of the joint work with Prof. Bert Jüttler
from Johannes Keppler University in Linz – more details can be found
in [2]. We shortly describe main ideas of the algorithm for computing
an exact rational envelope of a 2-parameter family of spheres given by a
quadratic patch in R3,1 which is considered as a medial axis transform of
a spatial domain and present one of the main advantages of the presented
approach – the trimming procedure for the inner offsets. The reader who
is more interested in this topic is kindly referred to [2].
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2 Medial surface transform and MOS surfaces
Minkowski space R3,1 is a four–dimensional real affine space along with
the indefinite inner product
hu, vi = u> Jv = u1 v1 + u2 v2 + u3 v3 − u4 v4

(1)

defined by the matrix J = diag(1, 1, 1, −1). The squared norm ||v||2 =
hv, vi can be positive, negative or zero. A vector v is called space–like if
||v||2 > 0, time–like if ||v||2 < 0, and light–like (or isotropic) if ||v||2 = 0.
Similarly, a linear subspace of R3,1 is called space–, time– or light–like
if the restriction of the quadratic form defined by J on this subspace is
positive definite, indefinite nondegenerate or degenerate, respectively.
Considering ideal points at infinity we get the projective closure of R3,1 .
Its points will be described using standard homogeneous coordinates
1 : x : y : z : r = x0 : x1 : x2 : x3 : x4 .

(2)

Ideal points lying in the ideal hyperplane are characterized by x0 = 0 and
the absolute quadric Σ is given by
hx, xi = x21 + x22 + x23 − x24 = 0,

x0 = 0.

(3)

Let us take a domain Ω ⊂ R3 . The set of all inscribed spheres is
partially ordered with respect to inclusion and an inscribed sphere is said
to be maximal if it is not contained in any other inscribed sphere. The
medial surface (MS) of Ω is defined as the locus of all centers of maximal
inscribed spheres. The medial surface transform (MST) of the domain Ω is
obtained by adding the corresponding sphere radius to the medial surface.
The MST consists of all points (x, y, z, r)> in R3,1 , where (x, y, z)> is a
point of the medial surface and r is the radius of the maximal inscribed
sphere centered at this point.
Let us now consider the 2–parameter family of spheres
(X − x(u, v))2 + (Y − y(u, v))2 + (Z − z(u, v))2 − r2 (u, v) = 0.

(4)

Furthermore, a point b of the envelope surface B satisfies
(X − x) · xu + (Y − y) · yu + (Z − z) · zu + r · ru = 0,
(X − x) · xv + (Y − y) · yv + (Z − z) · zv + r · rv = 0,

(5)

where x, y, z and r depend on u, v, and b = (X, Y, Z)> . Therefore, the
coordinates of b can be found by intersecting the sphere (4) with two
planes (5), yielding a closed–form expression for the two branches of the
envelope surface B


p
r
b± (u, v) = â(u, v) +
w ± EG − F 2 · (âu × âv ) ,
(6)
Ê Ĝ − F̂ 2
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where
â(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))>

(7)

is the corresponding medial surface and × denotes the standard cross
product in R3 .
The components E, F, G of the first fundamental form of a(u, v) are
computed using the Minkowski inner product in R3,1 and Ê, F̂ , Ĝ are the
components of the first fundamental form of the corresponding medial
surface â obtained by using the standard Euclidean inner product in R3 .
The vector w = w(u, v) in (6) consists of polynomials of degree four in
xu , yu , zu , ru and xv , yv , zv , rv , see [4] for details.
Definition 1. Let A be a medial surface transform in R3,1 given by a
polynomial or rational parameterization a(u, v). The parameterization
a(u, v) is called an MOS parameterization if there exists a bivariate polynomial or rational function σ(u, v), such that the components of its first
fundamental form satisfy the so called MOS condition
EG − F 2 = σ(u, v)2 .

(8)

Furthermore, the surface A is called an MOS surface if it possesses an
MOS parameterization.
The main advantage of MOS surfaces is that they are a spatial generalization of Minkowski Pythagorean Hodograph curves, see [6, 3].

3 Quadratic Bézier triangles in R3,1
A quadratic patch in R3,1 is given by he power basis representation
a(u, v) =

1
1
a20 u2 + a11 uv + a02 v 2 + a10 u + a01 v + a00 ,
2
2

(9)

where the parameters u, v span a certain domain D – in particular, we
will mostly work with the standard triangular domain 4 ⊂ R2 obtained
for u ∈ [0, 1] and v ∈ [0, 1 − u].
Since our aim is to find a rational reparameterization of a(u, v) leading to an MOS parameterization, we will deal only with such quadratic
parameterizations which do not fulfill the MOS condition (cf. [4]).
At regular points (i.e., where the vectors au , av are linearly independent), the normal vectors of a (vectors orthogonal to the tangent 2-plane
with respect to Minkowski inner product) satisfy the two linear equations
hn, au (u, v)i = 0,
hn, av (u, v)i = 0.

(10)
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Among them, the isotropic normal vectors are described by
hn, ni = 0.

(11)

As shown in [2], isotropic normal vectors of a(u, v) can be computed from
the envelope formula (6) and we arrive at
p
n± = (−w ∓ EG − F 2 (âu × âv ), Ê Ĝ − F̂ 2 )> .
(12)

Lemma 2. n± (u, v) (12) is rational if and only if a(u, v) fulfills the MOS
condition.
Definition 3. The subset with C > 0 in the parameter domain D is
called the space-like domain of the surface patch. Its boundary is the
curve C(u, v) = 0, which corresponds to points of a(u, v) with light–like
tangent planes.

Given an isotropic vector n, we consider all points on the quadratic
surface a(u, v) such that this vector is their isotropic normal vector.
Definition 4. A point in the space-like domain is said to have the uniqueness property with respect to isotropic normals, if each of its two isotropic
normal vectors is not an isotropic normal vector for any other point on
the surface.
Clearly, for all isotropic normal vectors satisfying
>
d = n> J(a20 a>
02 − a11 a11 )Jn 6= 0,

(13)

the corresponding points in the parameter space-like possess the uniqueness property. On the other hand, the system of equations
d = 0,
hn, ni = 0

(14)

yields a curve dΣ of degree four on the oval quadric Σ whose points correspond to such isotropic normal vectors for which the system (10) has no
or infinitely many solutions. In the latter case, the associated parameters
(u, v) ∈ D form a straight line which is called a special line. Its associated
isotropic normal vector is called a singular normal.
Now we are ready to define the isotropic Gauss image of quadratic
patches.
Definition 5. We restrict the quadratic surface patch a(u, v) to its spacelike domain. For each point we obtain two isotropic normals n± , which
correspond to two points on Σ regarded as the unit sphere in R3 . The set
of these points forms two components G ± , which will be called the isotropic
Gauss image of a(u, v).
For more properties of G ± see [2].
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4 Algorithm for envelope computation
Following the results of [5], any quadratic patch in R3,1 can be reparameterized so that it fulfills the MOS condition. The reparameterization
(u, v) = φ(s, t) is computed as a solution to the system of two linear equations (10) in u and v, where n(s, t) is a suitable rational parameterization
of the absolute quadric Σ. The system of linear equations for u, v can be
solved using Cramer’s rule, leading to
φ:

u=

d1 (s, t)
,
d(s, t)

v=

d2 (s, t)
.
d(s, t)

(15)

The envelope construction is based on the computation of an adapted
parameterization of the absolute quadric Σ which is then substituted in
the formula (15). The algorithm contains four main steps:
1. Subdividing the parameter domain. This procedure subdivides a
quadratic Bézier triangle A given by a(u, v) along special lines of A
which cause singularities in the isotropic Gauss image.
2. Covering the isotropic Gauss image. For each patch obtained in
Step 1, we find the two components of the isotropic Gauss image
and cover one of them by a rational quadratic patch ri (s, t).
3. Parameterizing the envelope. With the help of the formula (15) and
the parameterizations ri (s, t) we compute the MOS parameterizations of the subpatches Ai .
4. Trimming the parameter domain. Since the patch ri covering the
isotropic Gauss image of Ai is generally “bigger”, it may also contain
isotropic normal vectors which do not correspond to isotropic normal
vectors of the patch ai (u, v) over 4. Hence, we need to restrict 4
to a subset given by polynomial inequalities.
The presented algorithm can be directly applied to a rational approximation of a general envelope and its offsets of a two-parameter family
of spheres. The computation is based on a spline approximation of a 2surface regarded as an MST plus exact re-computation of the associated
envelope – see [2] for more details. Fig. 1 shows the two branches of the
approximating envelope (red and green), the quadratic spline approximation of the medial surface (blue) and the two branches of inner offsets
(light red and light green). In case of self-intersecting inner offsets, the
trimmed regions of the envelope are illustrated.

5 Conclusion
It was shown that quadratic triangular Bézier patches in R3,1 are MOS
surfaces and thus both the corresponding pieces of the boundary of the
corresponding domain and their offsets admit an exact rational parametric
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Figure 1: Medial surface (blue), the two branches of the envelope (red
and green) and (right) the self-intersecting inner offsets (light red and
light green).

representation. We have used this result to formulate an algorithm for
computing an exact rational envelope of a 2-parameter family of spheres
given by a quadratic patch in R3,1 .
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Abstrakt. Článek uvádí několik postupů určení obsahu konvexního čtyřúhelníka
pomocí délek u, v středních příček čtyřúhelníka a jejich odchylky ϕ . Různými
způsoby je ukázáno, že výsledný vztah S = uv sin ϕ platí i pro nekonvexní
čtyřúhelník.
Klíčová slova: Metody řešení úloh, planimetrie, obsah čtyřúhelníka.

1 Úvod
Do soutěže středoškolského časopisu Rozhledy matematicko-fyzikální byla ve
školním roce 1985/86 zařazena následující úloha, jejímž autorem je Milan
Koman.
Úloha. Vypočtěte obsah konvexního čtyřúhelníku, jestliže znáte délky u, v jeho
středních příček a velikost ϕ jejich úhlu.

ZŠ

Gym.

SOŠ

SOU

?

Celkem

Čechy a Morava

--

17

--

--

--

17

Slovensko

1

8

13

2

1

25

Maďarsko

--

8

2

--

--

10

Celkem

1

33

15

2

1

52

Tabulka 1: Počty řešitelů podle oblastí a typu školy
Úlohu řešilo celkem 52 studentů z různých míst tehdejší Československé
republiky a dokonce i z Maďarska. Přehled o počtu řešitelů z různých typů škol
a geografických oblastí je patrný z tabulky 1.
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Do redakce došlo vedle standartních řešení úlohy i několik zajímavých,
které Milan Koman publikoval v článku [1]. V příspěvku, jež měl původně
odeznít na semináři Milana Komana v loňském roce, si tato řešení
připomeneme a ukážeme, jak řešili úlohu dnešní středoškoláci. Předepsaný
formát (pdf) tohoto souboru bohužel nedovoluje ukázat vizualizaci řešení
v dynamické podobě, jak to bylo předvedeno na konferenci. Proto se čtenář
musí spokojit jen se statickými obrázky k jednotlivým řešením.

2 Řešení účastníků soutěže
2.1 Standartní řešení úlohy
Podstatnou částí většiny došlých řešení byl postřeh faktu, že čtyřúhelník
KLMN, jehož vrcholy leží po řadě ve středech stran AB, BC, CD a DA daného
čtyřúhelníka je rovnoběžník, pro jehož strany platí

KL = MN =

1
AC
2

a

KL P AC P MN ,

(1)

Obr. 1: Varignonův rovnoběžník

který plyne z vlastností středních příček trojúhelníků ACD a ACB. Analogicky
platí

KN = LM =

1
BD
2

a

KN P BD P LM .

(2)

Většina studentů (přibližně 77 %) pak ukázala, že obsah S daného čtyřúhelníka
je dvojnásobkem obsahu P Varignonova rovnoběžníka, který určíme jako
čtyřnásobek obsahu trojúhelníka ELM.
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Je tedy

1 u v
S = 2 ⋅ 4 ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ sin ϕ = uv sin ϕ .
2 2 2

(3)

Poznamenejme, že vztah S = 2 P lze dokázat různými způsoby. Z článku
[1] však nelze zjistit, které z nich žáci použili. Podrobněji jsou však popsána
řešení, v nichž studenti rozřezali daný útvaru na díly, z nichž sestavili
rovnoplochý obrazec, jehož obsah již bylo snadné vyjádřit pomocí zadaných
prvků. Taková řešení zaslalo celkem 7 studentů, tedy přibližně 13 procent ze
všech řešitelů.

2.2 Řešení založená na shodné rozložitelnosti
Řešení 1. Zaslala je Romana Anýžová z 2.D, gymnázium M. Koperníka,
Bílovec. Romana rozřezala čtyřúhelník ABCD podle jeho středních příček a díl
AKEN přemístila translací o vektor C − A do polohy CPQR (obr. 2).

Obr. 2: Transformace dílů vzniklých rozřezáním podél středních příček
Platí R − N = C − A = 2( M − N ), neboť MN je střední příčka v trojúhelníku
ACD. Je proto bod R také obrazem bodu N ve středové souměrnosti se středem
v bodě M. V téže souměrnosti je bod C obrazem bodu D a obraz bodu E
označíme Y. Jsou tedy čtyřúhelníky MCRY a MDNE středově souměrné a
navíc je R středem úsečky YQ, jelikož jsou úsečky YR a RQ shodné a
rovnoběžné s úsečkou NE. Analogicky Romana přemístila symetrií podle L
čtyřúhelník LEKB do polohy LXPC. Vzniklý rovnoběžník EXQY, a rovněž i
čtyřúhelník ABCD, má obsah daný vztahem (3), neboť EX = 2n = u ,

EY = 2m = v a ∠XEY = ϕ .
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Řešení 2. Jeho autory byli také studenti z gymnázia v Bílovci, tentokrát V.
Šléžka a M. Pavelek ze třídy 3.C. Ti rozřezali čtyřúhelník ABCD podél stran
Varignonova rovnoběžníka KLMN. Podobně jako Romana pak posunutím
přemístili trojúhelník AKN do polohy CPR, jak vidíme na obr. 3. Stejně, jako
v předchozím řešení, lze ověřit, že trojúhelníky NMD, RMC jsou souměrné
v symetrii se středem M a trojúhelníky BLK, CLP jsou souměrné v symetrii se
středem P. Vzniklý rovnoběžník LPRM je shodný s rovnoběžníkem, a tak je
obsah čtyřúhelníka ABCD dvojnásobkem obsahu rovnoběžníka KLMN.

Obr. 3: Transformace po rozřezání podél stran rovnoběžníka KLMN

Řešení 3 pochází od S. Marasty ze 3.D gymnázia v městě Tata v Maďarsku.

Obr. 4: Řešení maďarského studenta
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Student asi nejprve sestrojil v bodech K, M rovnoběžky se střední příčkou NL a
v bodech L, N rovnoběžky se střední příčkou KM. Všechny čtyři přímky
ohraničily rovnoběžník TUXY, jak vidíme na obr. 4 (a). Potom se snažil do těch
částí rovnoběžníka TUXY, které zůstaly nepokryty čtyřúhelníkem ABCD,
umístit to, co zbývalo ze čtyřúhelníka ve vnější oblasti rovnoběžníka. Zjistil, že
trojúhelník EYM lze středovou souměrností se středem M přemístit na
trojúhelník FXM. Analogicky přemístíme souměrností podle N trojúhelník
GYN na HTN. Po sestrojení obrazů BKP a BLU trojúhelníků AKH a CLF
v symetriích se středy K a L zbývá dokázat, že, čtyřúhelníky BPQU a DGYE
jsou shodné - viz obr. 4 (b).
Středoškolský student, který obvykle neví, že složením středových souměrností se středy O a S je posunutí o vektor 2( S − O ) (nebo o vektor 2(O − S ),
jestliže souměrnosti skládáme v opačném pořadí), provede důkaz například
takto: Úsečky QU a XF jsou souměrně sdružené v symetrii se středem L,
podobně úsečky XF a YE jsou symetrické podle M. Proto jsou úsečky YE a QU
shodné a navzájem rovnoběžné. Podobně zjistíme, že totéž platí pro dvojice
úseček ( ED, UB), ( DG, BP) a (GY , PQ ). Jsou tedy podle věty sus shodné
trojúhelníky UQP a EYG, stejně tak i trojúhelníky BPU a DGE. Odtud plyne i
shodnost čtyřúhelníků BPQU a DGYE.

3 Řešení úlohy pro nekonvexní čtyřúhelník

Obr. 5: Aplikace 3. řešení na nekonvexní čtyřúhelník
Milan Koman si při opravování zaslaných řešení uvědomil, že postup studenta
Marasty lze použít i pro nekonvexní čtyřúhelník ABCD, jak vidíme na obr. 5.
Inspirován tímto faktem objevil následující řešení.
Řešení 4 (Komanovo řešení úlohy pro nekonvexní čtyřúhelník). Při označení podle obr. 6 sestrojme úsečku EF jako obraz úhlopříčky AC v posunutí
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rovnoběžném s přímkou BD takovém, aby úsečka EF procházela bodem D.
Průsečíky úsečky EF se stranami AB a BC nechť jsou G a H (v daném pořadí).
V lichoběžníku DBFC mají trojúhelníky CDH a FHB stejné obsahy. (Jsou
to totiž obsahy rovnoplochých trojúhelníků DBC a DBF zmenšené o obsah
jejich průniku, trojúhelníka DBH.) Taktéž jsou si rovny i obsahy trojúhelníků
AGD a EBG. Je tedy obsah čtyřúhelníka ABCD roven obsahu trojúhelníka FEB.

Obr. 6: Komanovo řešení pro nekonvexní čtyřúhelník

Obr. 7: Posunutí rovnoběžníka KLMN
Zbývá ukázat, že obsah trojúhelníka FEB je však dvojnásobkem obsahu
Varignonova čtyřúhelníka KLMN. Po označení středů úseček DF, BF, DE, BE
po řadě písmeny X, Y, T, U plyne z vlastností středních příček MX, LY, NT a
KU trojúhelníků CFD, CFB, AED a AEB, že obrazem čtyřúhelníka KLMN je
1
v posunutí o vektor ( F − C ) čtyřúhelník XTUY vepsaný trojúhelníku FEB.
2
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Jeho obsah je polovinou obsahu trojúhelníka FEB, neboť TX = EF 2 a
výška rovnoběžníka k základně TX je polovinou výšky vb trojúhelníka FEB.
Poznamenejme, že Komanovo řešení lze použít i pro konvexní čtyřúhelník
(obr. 8).

Obr. 8: Řešení 4 pro konvexní čtyřúhelník ABCD

Řešení 5. Nechť U je průsečík úhlopříček čtyřúhelníka ABCD (obr. 9).
Trojúhelníky KLU a LKB mají stejný obsah (společná základna KL a stejné
výšky z vrcholů U, B). Analogicky nalezneme další dvojice trojúhelníků téhož
obsahu a nakonec zjistíme:

S KLU = S LKB , S LMU = S MLC , S MNU = S NMD , S NKU = S KNA

Obr. 9: Dvojice trojúhelníků téhož obsahu

(4)
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Je tedy

S ABCD = 2( S KLU + S LMU + S MNU + S NKU ) = 2S KLMN ,

(5)

což jme chtěli dokázat.
Tento způsob určení obsahu lze uplatnit i pro nekonvexní čtyřúhelník
ABCD, jestliže zavedeme následující znaménkovou konvenci:
Obsahu S XYZ trojúhelníka XYZ přiřadíme kladné znaménko, má-li orientovaná
lomená čára XYZ kladnou orientaci (tj. proti směru pohybu hodinových
ručiček). Je-li orientována záporně (po směru pohybu hodinových ručiček), je
obsah S XYZ záporný. Analogicky obsahu STXYZ čtyřúhelníka TXYZ přiřadíme
kladné (resp. záporné) znaménko, má-li lomená čára TXYZ kladnou (resp.
zápornou) orientaci.
Má-li nekonvexní čtyřúhelník vypuklý úhel například při vrcholu C
(obr. 10), nachází se vrcholy C a U v opačných polorovinách s hraniční
přímkou ML, než tomu bylo v případě konvexního čtyřúhelníka (obr. 9). Je
S MLC < 0 a S LMU < 0, ostatní obsahy ve vztazích (4) jsou kladné. Snadno
ověříme, že platí (4) i (5).

Obr. 10: Dvojice trojúhelníků téhož obsahu v nekonvexním čtyřúhelníku

4 Jak řešili úlohu současní středoškoláci?
Když jsem si připravoval toto téma, napadlo mne, jak by asi řešili danou úlohu
studenti dnes. Abych to zjistil zadal jsem úlohu studentům na dvou
soustředěních pro řešitele Matematické olympiády.
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To první soustředění byla Jihočeská letní škola matematiky (Zadov, 16.6.20.6. 2008), které se zúčastnilo přibližně třicet řešitelů krajských kol MO
v kategoriích A, B a C. Na začátku akce studenti již tradičně utvořili skupiny,
které mezi sebou po celou dobu trvání letní školy soutěžily. Každý lektor zadal
do soutěže nějaké úlohy a určil termín jejich odevzdání. Každá skupina měla
vypracovat řešení, které lektor opravil a obodoval. Nakonec zvítězila skupina
s nejvyšším součtem dosažených bodů.
Zařadil jsem Komanovu úlohu do soutěže. Očekával jsem, že ji účastníci
vyřeší podobně, jak bylo naznačeno v úvodu našeho příspěvku, nebo metodou
z řešení 5. Ta totiž odpovídá stylu, jakým dnes na soustředěních učíme studenty
řešit podobné úlohy.
Výsledek mne velmi zklamal. Přestože studenty úloha zaujala a strávili na
ní mnoho ze svého volného času, z šesti skupin mi tři neodevzdaly žádné
řešení. Od ostatních jsem obdržel jen dvě řešení, neboť se dvě skupiny
rozhodly řešit úlohu společně. Obě odevzdaná řešení byla chybná.

Obr. 11: Obrázek k řešení jihočeských studentů

První skupina nakreslila k řešení obrázek, který je překreslen na obr. 11.
Rovnoběžník vytvořili posunutím středních příček. (Úsečka TX vznikla
posunutím úsečky NL o vektor K − E atd.) Studenti vytvořili správnou
hypotézu, že čtyřúhelník ABCD má stejný obsah jako rovnoběžník TXYZ,
nedokázali ji však správně zdůvodnit. Kdyby místo úseček nakreslili přímky TX
a TZ, objevili by snad dvojice středově souměrných trojúhelníků z řešení 3 a
řešení mohlo dopadnout lépe.
Druhá skupina se omezila na sepsání několika vztahů, které sice platí, ale
řešení úlohy z nich neplyne.
V září téhož roku jsem úlohu ještě zadal studentům v Janských Lázních na
podzimním soustředění vítězů celostátního kola MO. Svá řešení mi sdělilo
několik dobrovolníků. Všechna byla správná, jedno z nich prakticky totožné
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s řešením 4. Z ostatních, jež byla všechna založena na výpočtu, stručně
uvedeme to nejzajímavější:
Řešení 6. Při označení podle obr. 1 ze stejnolehlosti trojúhelníků NMD a ACD
plyne S ACD = 4 S NMD . Analogicky zjistíme SCAB = 4S LKB , S BDA = 4 S KNA a

S DBC = 4S MLC .
Odtud

2 S ABCD = S ACD + SCAB + S BDA + S DBC = 4( S NMD + S LKB + S KNA + S MLC ), a

proto S KLMN = S ABCD − ( S NMD + S LKB + S KNA + S MLC ) =

1
S ABCD . Odtud již snadno
2

dospějeme k výsledku (3).

5 Závěr
V příspěvku jsme ukázali několik zajímavých řešení jedné úlohy. Také jsme
si kladli za cíl porovnat řešitelské postupy dnešních středoškoláků a těch, kteří
řešili úlohu před 22 lety. Vzhledem k tomu, že pozorování bylo provedeno jen
na velmi malém počtu žáků, se však neodvažuji z uvedených faktů vyvodit
konkrétní závěry.
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Úlohy kinematické geometrie v Maple
Ivana Linkeová, Karolína Kundrátová
Dept. of mathematics, Fac. of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague
Karlovo nám. 13, 121 35 Praha, Czech Republic
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Abstrakt. Článek přináší informaci o souboru animovaných modelů úloh
z kinematické geometrie, které byly vytvořeny a publikovány na Internetu v rámci
projektu „Internetová podpora výuky konstruktivní geometrie“ na Strojní fakultě
Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT). K výpočtu a animaci
trajektorií pohybujících se bodů a obálek pohybujících se křivek a ploch byl použit
výpočetní systém Maple. Modely jsou publikovány na webové stránce
www.linkeova.cz.
Klíčová slova: Maple, kinematická geometrie, trajektorie bodů, obálka křivky,
obalové plochy, animace.

1 Motivace
Kinematická geometrie hraje důležitou úlohu v rámci vzdělávacího procesu
budoucích odborníků ve strojírenství, a proto je tato problematika na Fakultě
strojní ČVUT zařazena do povinného předmětu Konstruktivní geometrie
v zimním semestru prvního ročníku. Úlohou učitele je v tomto případě sjednotit
úroveň odborných znalostí studentů, což díky různorodosti středních škol, ze
kterých studenti přicházejí, nebývá vždy jednoduchý a především krátkodobý
proces.
V kinematické geometrii, kdy se bodově konstruují trajektorie pohybujících
se bodů a obálky pohybujících se křivek a ploch, činí studentům značné
problémy si při řešení úlohy představit vlastní pohyb, který je vyšetřován.
Vhodnou pomůckou se proto jeví použití animovaných modelů úloh, ve kterých
je možné sledovat nepřetržitý pohyb hybné soustavy a lze si tudíž dobře
uvědomit vztahy a vazby mezi jednotlivými prvky úlohy.
V současné době jsou modely prezentovány na adrese
www.linkeova.cz
v sekci Studijní materiály pod odkazem na předmět Konstruktivní geometrie
(česká verze stránek) nebo v sekci Teaching material pod odkazem na předmět
Constructive geometry (anglická verze stránek).

2 Úlohy rovinné kinematické geometrie
Na konkrétním příkladu, kdy je pohyb určen trajektoriemi τA, τB pohybujících
se bodů A, B (obr. 1) a úkolem studenta je zkonstruovat několik poloh bodů C,
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D, E a nakreslit jejich trajektorii τC, τD, τE, si ukážeme postup vytváření modelu
úlohy rovinné kinematické geometrie v Maple.

τB

A0
τA
C0
D0
E0
B0

Obr. 1: Zadání úlohy
1) Nejprve určíme vstupní data, tj. úhly počátečních pozic bodů A, B a délku
úsečky AB:
Angles aplha, beta of initial positions A0, B0 of points A, B
> alpha:=2/3*Pi;
> beta:=5/3*Pi;
Length dAB of straight line segment AB
> dAB:=6.5;
2) Dále určíme analytické vyjádření počátečních pozic bodů A, B a jejich
trajektorií. Úsečku AB vyjádříme jako úsečku určenou koncovými body A,
B, které se pohybují po svých trajektoriích. Známé hodnoty parametru bodů
C, D, E na úsečce AB dosadíme do rovnice úsečky AB, čímž obdržíme
analytické vyjádření trajektorií bodů C, D, E.
Initial position A0, B0 of points A, B
> A0:=[dAB*cos(alpha),0];
> B0:=[0,dAB*sin(alpha)];
Trajectories ATraj, BTraj of points A, B
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> ATraj:=[dAB*cos(t+alpha),0];
> BTraj:=[0,dAB*sin(t+beta)];
Straight line segment AB
> AB:=[(1-u)*ATraj[1]+u*BTraj[1],
(1-u)*ATraj[2]+u*BTraj[2]];
Parameter values uC, uD, uE of points C0, D0, E0 on straight line segment A0B0
> uC:=1/4;uD:=1/2;uE:=3/4;
Trajectories CTraj, DTraj, ETraj of points C, D, E
> CTraj:=subs(u=uC,AB); DTraj:=subs(u=uD,AB);
ETraj:=subs(u=uE,AB);

Dostaneme následující výstupy:
2π
5π
α :=
β :=
3
3

dAB := 6.500

A0 := [ -3.250, 0 ]

B0 := [ 0, 3.250 3 ]


π 
ATraj :=  − 6.500 sin t +  , 0 
6 





π 
BTraj :=  0, − 6.500 cos t +  
6 




π

π 
AB :=  − 6.500 ( 1 − u ) sin t + , − 6.500 u cos t +  
6
6 



uC :=

1
4

uD :=

1
2

uE :=

3
4



π

π 
CTraj :=  − 4.875 sin t + , − 1.625 cos t +  
6
6 





π

π 
DTraj :=  − 3.250 sin t +  , − 3.250 cos t +  
6
6 







π

π 
ETraj :=  − 1.625 sin t +  , − 4.875 cos t +  
6
6 




3) Nakonec provedeme vykreslení a animaci. Pohybující se body A, B, C, D, E
kreslíme jako kružnice o malém poloměru c, jejich pohyb zajistíme
příkazem animate. Trajektorie bodů A, B kreslíme příkazem plot.
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Pro pohyb úsečky AB je použit příkaz animate. Trajektorie bodů C, D, E
animujeme pomocí příkazu animatecurve. Celou úlohu vykreslíme
příkazem display.
Jednotlivé body a jejich trajektorie jsou v modelu barevně odlišeny, jak je
patrné z obr. 2, na kterém je zachycen model úlohy v určité fázi animace.
> c:=0.06
> APoint:=animate([ATraj[1]+c*cos(s),ATraj[2]+c*sin(s),
s=0..2*Pi],t=0..2*Pi,frames=36,colour=red,
thickness=2):
> ATrajectory:=plot([ATraj[1],ATraj[2],t=0..2*Pi],
colour=red,thickness=2):
> BPoint:=animate([BTraj[1]+c*cos(s),
BTraj[2]+c*sin(s),s=0..2*Pi],t=0..2*Pi,
frames=36,colour=blue,thickness=2):
> BTrajectory:=plot([BTraj[1],BTraj[2],t=0..2*Pi],
colour=blue,thickness=2):
> ABSegment:=animate([AB[1],AB[2],u=0..1],t=0..2*Pi,
frames=36,colour=black,thickness=2):
> CPoint:=animate([CTraj[1]+c*cos(s),
CTraj[2]+c*sin(s),s=0..2*Pi], t=0..2*Pi,
frames=36,colour=green,thickness=2):
> CTrajectory:=animatecurve([CTraj[1],CTraj[2],
t=0..2*Pi],frames=36,colour=green,
thickness=2):
> DPoint:=animate([DTraj[1]+c*sin(s),
DTraj[2]+c*cos(s),s=0..2*Pi],
t=0..2*Pi,frames=36,colour=magenta,thickness=2):
> DTrajectory:=animatecurve([DTraj[1],DTraj[2],
t=0..2*Pi],rames=36,colour=magenta,thickness=2):
> EPoint:=animate([ETraj[1]+c*sin(s),ETraj[2]+c*cos(s),
s=0..2*Pi], t=0..2*Pi,frames=36,colour=cyan):
> ETrajectory:=animatecurve([ETraj[1],ETraj[2],
t=0..2*Pi], frames=36,colour=cyan,thickness=2):
> display(APoint,ATrajectory,BPoint,BTrajectory,
ABSegment,CPoint,CTrajectory,DPoint,DTrajectory,
EPoint,ETrajectory,
scaling=constrained,axes=none);
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Obr. 2: Model úlohy

3 Úlohy prostorové kinematické geometrie
Mezi základní modely prostorové kinematické geometrie patří nalezení
charakteristiky obalové plochy, která vzniká pohybem tvořicí plochy. Stručný
nástin postupu tvorby takové úlohy v Maple si ukážeme na zadání z obr. 3, kdy
rotační válcová plocha vytváří obalovou plochou rotací kolem osy z. Úkolem je
zkonstrovat několik bodů charakteristiky a hlavního polomeridiánu obalové
plochy a charakteristiku i hlavní polomeridián nakreslit.
Řešení úlohy:
1) Vyjádříme hlavní polomeridián tvořicí plochy v základní poloze, tj.
v poloze, kdy uvažujeme osu rotační válcové plochy totožnou s osou z.
V našem případě jde o úsečku znázorněnou na obr. 4.
2) Rotací hlavního polomeridiánu tvořicí plochy v základní poloze kolem osy
z vznikne rotační válcová plocha, kterou budeme považovat za tvořicí
plochu v základní poloze, viz obr. 5.
3) Tvořicí plochu umístíme do prostoru podle zadání, tj. otočíme ji a
posuneme, viz obr. 6.
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4) Rotací tvořicí plochy umístěné podle zadání kolem osy z vznikne těleso.
Část povrchu tohoto tělesa je obalová plocha, jejíž charakteristiku a hlavní
polomeridián máme nalézt.

o2
S'2

Σ2

S2

σ1

o1

x 12

Σ1

S1

S'1

Obr. 3: Zadání úlohy

Obr. 4: Hlavní polomeridián tvořicí plochy v základní poloze
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Obr. 5: Tvořicí plocha v základní poloze

Obr. 6: Tvořicí plocha v poloze podle zadání
5) Pro nalezení rovnice charakteristiky vyjdeme ze skutečnosti, že tečný vektor
t trajektorie tvořicí plochy v bodě charakteristiky leží v tečné rovině určené
tečnými vektory tu, tv parametrických křivek na tvořicí ploše [3]. Tzn., že
řešíme rovnici
(1)
[t, tu, tv] = 0,
kde [t, tu, tv] je smíšený součin vektorů t, tu, tv.
V případě, že rovnice (1) má řešení ve tvaru
u = u , v = v(u ),
(2)
vyjádříme charakteristiku k(u) jako implicitní křivku na tvořicí ploše.
V našem konkrétním zadání jsme obdrželi řešení
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63 . 64


 − arctg  159 . 81 u − 60 

 ,
k (u ) = 
63 . 64

 − arctg 
+π
 159 . 81 u − 60 


(3)

které představuje dvě větve charakteristiky nakreslené na obr. 7.

Obr. 7: Charakteristika obalové plochy
6) Obalovou plochu S získáme rotací charakteristiky (3), viz obr. 8.

Obr. 8: Obalová plocha generovaná rotací charakteristiky
7) Hlavní polomeridián získáme řešením rovnice Sy = 0, kde Sy je y-ová
souřadnicová funkce obalové plochy S. Na obr. 9 je nakreslen hlavní
polomeridián včetně obalové plochy jím generované.
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Obr. 9: Hlavní polomeridián obalové plochy
a obalová plocha jím generovaná
8) Konečnou podobu animovaného modelu prezentovanou na Internetu tvoří
nárys, půdorys a axonometrie úlohy. Ve všech třech průmětech je zobrazena
tvořicí plocha, charakteristika obalové plochy, hlavní polomeridián obalové
plochy a samotná obalová plocha generovaná rotací charakteristiky, viz
obr. 10. Pohyb tvořicí plochy včetně pohybu charakteristiky je animován.

Obr. 10: Konečná podoba modelu

228
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4 Závěr
Modely kinematické geometrie nejsou jedinými modely, které byly v rámci
projektu „Internetová podpora výuky Konstruktivní geometrie“ vytvořeny.
Další témata (rotační plochy, šroubovice, šroubové plochy, rozvinutelné
plochy, přechodové plochy) jsou zpracovány formou statických modelů
vytvořených v programu Rhinoceros – NURBS modelling for Windows [2].
Pokud je to pro danou úlohu vhodné, jsou statické modely převedeny do jazyka
VRML [1], který umožňuje s modelem libovolně manipulovat v prostoru.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu FRVŠ 2182/F1 – Internetová podpora
výuky Konstruktivní geometrie.
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Modelování odrazu a lomu světla geometrickými
prostředky
Dalibor Martišek
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Abstrakt. Existence světla je základním předpokladem pro to, aby naše oko mohlo
vnímat okolní svět. Světelné paprsky, které se odrážejí a lámou při průchodu
různými optickými prostředími, dopadají na sítnici našeho oka a přinášejí
informace, ze kterých si vytváříme představu o tvaru, barvě a umístění objektů
v prostoru. Nejdůležitější informace tohoto druhu zprostředkovávají odraz a lom
světla. Tento příspěvek je věnován počítačovému modelování těchto optických
jevů.
Klíčová slova: odraz světla, lom světla, osvětlovací model, sledování paprsku

1 Úvod
V reálném světě se světlo šíří ze světelných zdrojů všemi směry. Průchodem
optickým prostředím je částečně pohlcováno, na rozhraní dvou prostředí se
částečně odráží a částečně láme. Odražený i lomený paprsek pak ovlivňuje
další části scény. Informace o scéně pak zprostředkují pouze paprsky, které
dopadnou do oka pozorovatele, objektivu fotoaparáfu či kamery nebo jiného
snímacího zařízení. Obraz na výstupním zařízení počítače je modelován
obarvením bodů zobrazovacího okna. Každý paprsek, který zprostředkuje
informaci o zobrazovaných objektech, tak musí projít příslušným pixelem
výstupního zařízení a dopadnout do kamery. Je tedy známa poslední přímka
chodu každého paprsku, pomocí níž je třeba zpětně zrekonstruovat jeho
předchozí cestu. V reálném světě však toto sledování paprsku může dopadnout
nejrůznějším způsobem. Některý paprsek projde scénou zcela bez interakce s
jakýmkoli objektem a nese tak informaci jen o rozptýleném okolním světle,
jiný vznikl ve zdroji světla, dvakrát (třikrát, čtyřikrát...) se odrazil od různých
předmětů a teprve pak dopadl do pohledového okna

2 Odraz světla
Odraz světla na rozhraní dvou optických prostředí je schématicky znázorněn na
obr. 1. Světlo odráží tak, že úhel dopadu se rovná úhlu odrazu, tj. dle obr. 1. se
rovnají úhly vektorů - u; n a n; v . Tento úhel označme a . Dále platí, že
odražený paprsek zachovává rovinu dopadu, tj. rovinu určenou vektory n; u a
bodem dopadu. Předpokládejme, že u = v a označme

v- u = n'

(1)
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n'

musí být normálou v bodě dopadu. Předpokládejme dále,
n'
že u = n = v = 1 . Pak cos a =
a vzhledem k tomu, že u = 1 , je
2 u
n ' = 2 cos a
(2)
Protože n ' = n ' n , dostáváme z (2) n ' = 2n cos a , což dosazeno do (1) dává

v - u = 2n cos a
Protože však

(3)

u = n = 1 , je cos a = ( n; u) , po dosazení do (3) tedy

v - u = 2( n; u)n
v = 2( n; u)n + u

(4)

Obr. 1: Výpočet odraženého paprsku
Vztah (4) dává jednoduchý návod, jak ze znalosti směru dopadajícího světla a
normály v místě dopadu zjistit směr odraženého paprsku.
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3 Lom světla
Lom světla je schématicky znázorněn na obr. 2. Na rozhraní dvou optických
prostředí se světlo láme tak, že lomený paprsek zachovává rovinu dopadu, tj.
rovinu určenou vektory n; u a bodem dopadu, a dále

sin a
= n
sin b

(5)

kde a , resp. b je úhel dopadu, resp. lomu a n je relativní index lomu na
rozhraní daných optických prostředí. Vektor v , který definuje směr lomeného
paprsku určíme jako lineární kombinaci vektorů n; u , tj. platí
v = c1 u + c 2 n

(6)

kde c1 ; c2 Î ˇ jsou neznámé konstanty. Jestliže známe úhel dopadu a a index
lomu n , známe podle (5) i úhel lomu b .

Obr. 2: Výpočet lomu světla
Předpokládejme, že u = v = n = 1 a řešme D BDC :
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c u
c1
v
1
= 1
ł
=
sin( p - a )
sin b
sin a
sin b
tedy

c1 =

sin b
1
=
sin a
n

(7)

Konečně je

c2 n
c2
v
1
=
ł
=
sin( p - a ) sin(a - b )
sin a
sin(a - b )
takže

c2 =

sin(a - b )
sin a

(8)

Dosazením ze (7) resp. (8) do (6) tedy obdržíme vektor v , který definuje směr
lomeného paprsku

4 Osvětlovací model
Pokud by reálné rovinné optické rozhraní mělo mikroskopicky dokonalý
povrch, pak by optický odraz a lom zachovával rovnoběžnost. Jinými slovy pokud by na takové rozhraní dopadal rovnoběžný svazek paprsků, pak by
odražený i lomený svazek byl opět rovnoběžný (viz obr. 3 vlevo). Dokonale
hladký povrch však žádný reálný přemět nemá. Není-li povrch dokonale
hladký, pak normály tohoto povrchu mají různý směr, různé směry mají tedy i
odražené a lomené paprsky tak, jak naznačuje obr. 3 vpravo. Nerovnosti
povrchu mají fraktální charakter a vlastnosti odraženého i lomeného svazku lze
popsat jen velmi přibližně. Funkci, která se tento charakter snaží popsat,
nazýváme odrazovou resp. lomovou funkcí. Aplikaci této funkce v konkrétní
situaci pak nazýváme osvětlovacím modelem.
K vyhodnocení odrazu a lomu světla lze přistupovat vpodstatě dvojím
způsobem:
a) Fyzikální modely: vycházejí z fyzikálních zákonů šíření světla a odraz od
nerovného povrchu se snaží popsat pomocí popisu šíření energie. Tyto metody
mohou poskytnout téměř dokonalé fotorealistické výstupy. Jsou však značně
složité, časově velmi náročné a pro skutečné výpočty použitelné jen s velkými
obtížemi.
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Obr. 3: Zrcadlový a difuzní odraz a lom
b) Empirické modely: nemají přímý vztah k fyzikální podstatě šíření světla.
Chápou složitý fyzikální děj jako černou skříňku a jeho výsledek se snaží více
či méně jednoduše kvantifikovat. Nemohou poskytnout tak přesné a vizuálně
přesvědčivé výsledky, jako modely fyzikální, jsou však značně jednodušší a
aplikace, které jsou na nich založeny, jsou podstatně rychlejší. Jsou proto často
používány.
Nejjednoduší empirické osvětlovací modely vycházejí tedy z toho, že celková
svítivost, přicházející z daného bodu k pozorovateli, je dána součtem zrcadlové
a difuzní složky I S ; I L . Většinou se ještě započítává „rovnoměrný příspěvek
okolního světla“ I A . Okolí scény je fyzikálně řečeno kromě specifikovaných
světelných zdrojů osvětleno ještě sférou, jejíž poloměr roste nade všechny meze
a která je kosínovým zářičem. Řečeno jazykem počítačových grafiků - je to
složka, která zabraňuje tomu, aby plochy odvrácené od světelných zdrojů, byly
zobrazeny jako zcela černé. Celková svítivost je pak dána součtem

I = IS + IL + IA
Phongův model: je historicky prvním a nejjednoduším empirickým
osvětlovacím modelem. V tomto modelu je zrcadlová složka definována jako

 I ⋅ r ⋅ (p; v) h ⇔ (p; v) ≥ 0
IS =  L s
0 ⇔ (p; v) < 0

kde I L je svítivost dopadajícího paprsku, rs je koeficient zrcadlového odrazu,
který určuje míru zastoupení zrcadlové složky v odraženém světle. Koeficient
h ł 1 udává „ostrost zrcadlového odrazu“. Vektor p je normovaný vektor
definující směr pohledu pozorovatele, v pak směr zrcadlového odrazu, který je
dán vztahem (4). Je-li ( p; v) < 0 , nachází se pozorovatel na „odvrácené straně
zpracovávané plochy“ a nemůže odraz vidět. Difuzní složka je dána vztahem:
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 I ⋅ r ⋅ (n; u) ⇔ (n; u) ≥ 0
ID =  L d
0 ⇔ (n; u) < 0

kde rd je koeficient difuzního odrazu. V případě, že ( n; u) < 0 je povrch opět
odvrácen od světla a odraz nemůže být vidět. Celkovou svítivost bodu plochy,
na který dopadá světlo z m světelných zdrojů pak počítáme jako
m

I = I A + ∑ ( I Dk + I Lk ) ,
k =1

kde příspěvek okolního rozptýleného světla (tzv. ambientní složka) se přičítá
jen jednou.

5 Sledování paprsku
Pojem sledování paprsku pochází z optiky, kde se tato technika používá
k určování optických vlastností soustav s čočkami. Jak již bylo řečeno v úvodu,
paprsky se ze světelného zdroje šíří všemi směry. Uvažujme jeden z nich.
Dopadne-li na optické rozhraní, částečně se odrazí a částečně se láme.
Odražený i lomený paprsek pokračují na cestě scénou a mohou absolvovat další
odrazy a lomy. Jestliže po posledním odrazu či lomu dopadne na sítnici oka
pozorovatele či do kamery, přináší informaci o scéně. Konstrukce scény
spočívá ve zpětném sledování tohoto paprsku. Paprsek je třeba vyslat do scény
každým pixelem výstupního zařízení. Zjišťují se průsečíky se scénou. Není-li
žádný průsečík zjištěn, přiřadí se barva odpovídající barvě pozadí a sledování
končí. V praktických situacích by však takové sledování mohlo být velmi
dlouhé a dokonce by nemuselo nikdy skončit. Sledování je tedy třeba ukončit
nejpozději po předem určeném počtu odrazů či lomů primárního paprsku.
Předpokládejme nyní, že máme zobrazit předlohu na výstupním zařízení
pomocí silné spojné čočky, která má tvar kulového vrchlíku (viz obr. 4). Čočka
je určena kulovou plochou o poloměru R se středem v bodě S = [0; 0; m ] ;
m < 0 a rovinou z = 0 . Předloha se nachází v rovině z = h ; h < 0 . Výstupní
zařízení ztotožníme s průmětnou pravoúhlého promítání. Každým jeho pixelem
Lij tedy vyšleme paprsek určený tímto pixelem a směrovým
vektorem u = (0; 0; - 1) . Pixel Lij má v prostoru souřadnice Lij = [x 1 ; x 2 ; z ],
kde hodnota z je dána výškou roviny výstupního zařízení nad rovinou z = 0 .
Sledujme tento paprsek zpět do místa jeho vzniku. Jeho první část - úsečka
o = LijO má směrový vektor u = (0; 0; - 1) a rovnici
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x = x1
y = x2
z =t

Bod O , ve kterém se láme na kulové ploše, určíme jako průsečík kulové
plochy a přímky o :

kş

x 2 + y 2 + ( z - m )2 = R 2
x 12 + x 22 + (t - m )2 = R 2
(t - m )2 = R 2 - x 12 - x 22
t - m = ± R 2 - x 12 - x 22
t = m±

R 2 - x 12 - x 22

tedy

O = [ o1 ; o2 ; o3 ] =  x1 , x2 , m ± R 2 − x12 − x22 
(zde bereme pouze znaménko plus).
uuur
uuur
Pro normálu n v bodě O platí R ⋅ n = OS ⇒ n = R −1 ⋅ OS . Úhel a dopadu
světla v bodě O je dán vektory u; n . Paprsek o se v bodě O láme a prochází
sklem po přímce p , jejíž směrový vektor je na obrázku označen v . Tento
vektor určíme dle (6), (7), (8) a známého indexu lomu n pro rozhraní vzduchsklo. Světlo dále dopadá na rovinné rozhraní sklo-vzduch, a to v bodě

vo
vo 

P =  o1 − 1 3 ; o2 − 2 3 ;0 
v3
v3


(tento bod je průsečíkem přímky p a roviny z = 0 ). Na tomto rozhraní se opět
láme. Úhel dopadu je tentokrát určen vektory v; n ' , kde n ' = (0; 0; - 1) .
Směrový vektor w paprsku po lomu v bodě P určíme opět pomocí (6), (7),
(8), tentokrát je ovšem třeba použít index lomu n - 1 . Bodem P a směrovým
vektorem w je tedy určena poslední část paprsku, která dopadá na předlohu
v bodě
 h − p1 h − p2 
;
; h .
Q=
w2
 w1
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Obr. 4: Chod paprsku silnou spojkou
Z tohoto bodu je tedy třeba vzít barvu předlohy a obarvit jí pixel Lij výstupního
zařízení.
Na obr. 5 vidíme scénu sestávající z pěti kulových ploch. Předpokládá se
totální odraz (nepočítá se s lomem). Je použit Phongův osvětlovací model,
koeficienty zrcadlového odrazu jsou u čtyř menších kulových ploch zleva 0,8;
0,6; 0,4; 0,2. Velká plocha má tento koeficient 0,5. Plochy jsou považovány za
dokonale neprůhledné, tj. nedochází k lomu světla.
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Obr. 5: Mnohonásobný odraz světla ve scéně osvětlené třemi světelnými
zdroji
Na obr. 6 až 9 je sestrojen model průchodu světla skleněným kulovým
vrchlíkem - silnou spojnou čočku. Předloha je umístěna v různých
vzdálenostech od ohniskové roviny. Tímto způsobem je možno demonstrovat
všechny optické vady čoček vyplývající ze zákonů geometrické optiky, např.
zkreslení obrazu, otvorovou vadu apod. Je-li předloha umístěna v blízkosti
ohniskové roviny, dochází ke značnému zvětšení. V takto zvětšeném obraze
jsou vidět velké původně čtvercové pixely předlohy. Tento nežádoucí efekt lze
do značné míry potlačit lineární interpolací. Bod Q je třeba chápat jako
fyzický pixel, tj. jako čtverec. Ten nebude vyplněn konstantní barvou, která by
odpovídala bodu Q , ale barvou získanou lineární interpolací barvy pixelu Q a
jeho osmi sousedů.
Lze rovněž demonstrovat tzv. barevnou vadu, která je způsobena rozdílným
indexem lomu pro různé barvy, z nichž se skládá bílé světlo. Ve fyzikálních
tabulkách lze najít indexy lomu vlnových délek odpovídajících tzv.
Fraunhoferovým spektrálním čarám. Místo jednobarevného paprsku s jedním
indexem lomu tak každým pixelem výstupního zařízení vyšleme osm paprsků
s odpovídajícími indexy lomu. Každý paprsek dopadne obecně na jiný bod
předlohy. Výslednou barvu pak získáme normovaným součtem barev těchto
bodů.
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Obr. 6: Průchod světla silnou spojkou – předloha v minimální vzdálenosti

Obr. 7: Silná spojka – předloha v Gaussově nitkovém prostoru
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Obr. 8: Silná spojka – předloha v těsně za nitkovým prostorem

Obr. 9: Silná spojka – předloha ve velké vzdálenosti
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Lze započítat i úbytek intenzity světla vlivem jeho průchodu prostředím
(úbytek přitom většinou předpokládáme pouze ve skle). Každou barevnou
složku je třeba vynásobit v souladu s Lambertovým-Beerovým zákonem
výrazem e - ks , kde k je koeficient absorbce a s = PQ je velikost úsečky PQ
(délka dráhy paprsku ve skle).

6 Závěr
Výše uvedené metody v zásadě umožňují modelovat vlastnosti optických
zařízení podle tvaru a indexu lomu použitých optických komponent a předvídat
tak jejich vlastnosti ještě před tím, než tato zařízení fyzicky zkonstruována. Na
toto téma je v současné době na našem ústavu vypsáno několik diplomových
prací.
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Abstrakt. Příspěvek charakterizuje možnosti modulu pro testování deskriptivní
geometrie. Tento modul je vytvořen pro úlohy z oblasti konstruktivní geometrie,
kdy se na základě zadání sestrojí určitým počet konstrukčních kroků výsledek.
Jelikož může existovat více konstrukčních postupů, může se kontrolovat pouze
výsledek konstrukce nebo se kontrolují i významné mezikonstrukční kroky.
Klíčová slova: geometrie, konstrukce, automatické testování.

1 Úvod
Příspěvek popisuje nové vlastnosti modulu pro testování základních
geometrických konstrukcí v deskriptivní geometrii. Modul obsahuje základní
grafické prostředí umožňující sestrojit geometrickou konstrukci v Mongeově
promítání. Autor vytvoří zadání, dále sestrojí vzorovou konstrukci a určí její
výsledek. Student na základě zadání sestrojí svou výslednou konstrukci. Systém
porovná a studentův výsledek je automaticky vyhodnocen.
Modul je určen pro rozšíření a zlepšení výuky. Hlavní výhodou tohoto
modulu je možnost, kdy lze sestrojené studentské geometrické konstrukce
automaticky vyhodnocovat a to i bez zásahu vyučujícího. Cíl modulu není v
nahrazení tradiční konstruktivní geometrie, ale pouze v rozšíření dnešních
možností, které studenti mají při výuce geometrie.
Mezi další důležitou výhodu tohoto modulu patří i ulehčení práce
vyučujícím, kteří si po vytvoření testů jednoduše mohou ověřovat znalosti
svých studentů, bez zdlouhavého opravování úloh. Modul je aktuálně vyvíjen a
testován pro následné použití ve výuce.

2 Základní požadavky na testovací modul
První myšlenka vznikla při tvorbě testovacích modulů pro oblasti diagramů,
schémat a jazyka UML, kdy jsme se zabývali možnostmi automatického
testování a vyhodnocování pro další netradiční oblasti, mezi které patřila i
oblast geometrických konstrukci.
Jedním ze základních požadavků, který jsme si při návrhu pokládali, bylo
vytvořit vhodné grafické prostředí tak, aby při používání nebyly na studenty
kladeny velké požadavky pro práci s tímto modulem. Modul musí být co
nejlépe navržen tak, aby se student nemusel učit složitý systém ovládání a práce
s modulem. V případě složitého prostředí by se zhoršila použitelnost a
dostupnost tohoto modulu.
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Mezi další požadavky na výsledný výukový modul je použití vhodného
programového prostředí tak, aby testovací modul byl přístupný přes standardní
internetové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla atd. s podporou Javy) bez
nutnosti spouštění nebo kupování speciálního software.
V neposlední řadě pak mezi základní požadavky patří možnost využívat
testovací modul v některém z LM systému.

3 Základní popis modulu
Modul může být spuštěn ve třech základních módech, podle požadavků na jeho
vlastnosti:
• Autorský mód – modul je spuštěn tak, aby umožnil autorovi
vytvářet zadání a vzorové řešení úlohy.
• Studentský mód – tento mód slouží studentovi k tomu, aby mohl
ze zadání vytvořit své výsledné řešení.
• Zobrazovací mód – v tomto módu je modul nastaven pouze k
zobrazení výsledného řešení, bez možnosti zásahu do řešení.
Můžeme tak studentovi i tutorovi zobrazit studentem vytvořené
řešení. Můžeme také zobrazit vzorové řešení tak, aby se student v
případě potřeby (např. při sebe-testování) dozvěděl správné řešení.

Obr. 1: Ukázka prostředí modulu pro testování
Na obrázku číslo 1. je zobraceno aktuální prostředí ve studentském módu (v
Mongeově promítání) kde student pomocí základních objektů vytvoří svou
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konstrukcí (každý krok celé konstrukce se postupně ukládá) a ve výsledku se
celá konstrukce srovná se správným řešením. Existuje několik srovnávacích
algoritmů a vybrán je ten, který zvolí autor při tvorbě testu.

4 Základní vlastnosti modulu
Mezi základní vlastnosti modulu patří:
• vrstvy - modul obsahuje několik vrstev, které umožňují lepší orientaci
při složitějších konstrukcích. Jednotlivé vrstvy jsou mezi sebou pro
lepší přehlednost barevně odlišeny (včetně konstrukčních prvků, které
do příslušné vrstvy zapadají) a lze je libovolně vypnout nebo zobrazit.
• zoom - velkou výhodou je jednoduché nastavení zoomu, kdy si
uživatel může konstrukci podle potřeby přiblížit nebo oddálit.
• krokování - jednotlivé kroky celé konstrukce se automaticky během
vytváření ukládají, což umožňuje uživateli libovolně používat krok
zpět nebo znovu.
V konstrukci se ukládají všechny konstrukční kroky, které si vyučující
může libovolně u všech vypracovaných úloh procházet a kontrolovat.

5

Software

Základem celého modulu je použití programovacího jazyku Java. Modul je
vyvíjen jako java aplet a jedinou podmínkou pro jeho správnou funkci ve
standardních prohlížečích je nainstalovaná podpora Javy. Odesílání a přijímání
dat na straně serveru obstarávají PHP skripty, které generují jednotlivá zadání
(tuto část řídí LM systém) a provádějí algoritmy pro automatické
vyhodnocování ukončených testů.
Celý modul se tedy skládá z třech základních částí:
• Grafické prostředí pro tvorbu konstrukce – java aplet
• Skripty pro komunikaci mezi modulem a LMS – PHP skripty
• Přenášená data – soubory ve formátu XML

LM systém
Testovací modul
XML
grafické prostředí

skripty

databáze

Obr. 2: Propojení a komunikace modulu s LMS
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Němec Martin

Jednou ze základních vlastností tohoto modulu a také jeho výhod je jeho
možnost spolupráce s LM systémy. Podmínkou je, aby LMS byl rozšiřitelný a
umět pracovat s PHP skripty (např. Moodle, Barborka apod.). Zabudování do
LMS systému není pouze z důvodu omezení neoprávněných přístupu.
Mezi hlavní výhody patří:
• Jednoduchá práce při vytváření a definování testů.
• Přehlednost v jednotlivých testech (kdy, kdo vykonal jaký test, bodové
hodnocení, délka trvání, počet pokusů atd.).
• Jednoduché ukládání a záloha s využitím MySQL databáze a s tím
spojená možnost si zpětně procházet jednotlivé testy. Autor může
například procházením chybných úloh hledat časté chyby, kterých se
studenti dopouštějí. Na základě častých chyb může upřesňovat
výukové materiály.
Pro ukládání dat je použito databáze MySQL a pro formát uložených dat jazyk
XML, ve kterém jsou popsány jednotlivé konstrukční kroky. Pokud autor zadá
volbu pro vyhodnocení testů, jsou jednotlivé studentské konstrukce (XML
soubory) automaticky vyhodnoceny podle některé z předem vybrané
vyhodnocovací metody a studentovi zobrazí úspěšnost jeho řešení.
Jednou ze základních vlastností tohoto modulu

6 Vyhodnocovací algoritmus
Před výběrem vyhodnocovacího algoritmů musí autor definovat jednotlivé
objekty, které budou brány jako výsledek dané geometrické konstrukce. Tyto
objekty budou srovnávány s konstrukcemi, které vytvářejí studenti.
Vyhodnocovací algoritmy:
• pouze výsledek – systém porovná pouze, zda studentovo řešení
obsahuje jednotlivé objekty, které autor určil jako výsledek zadané
konstrukce.
• postup s pořadím - v tomto případě se porovnávají určité kroky
nebo celý geometrický postup se závislosti na pořadí jednotlivých
konstrukčních kroků
Autor si předem mimo druh vyhodnocení ještě nastaví typ zobrazení
výsledku (bodové, procentuální apod.)

7 Závěr
Námi vyvíjený modul by měl sloužit jako ukázka možností rozšíření a podpory
výuky předmětu založených na tvorbě geometrických postupů.
Aktuálně spolupracujeme s katedrou matematiky a deskriptivní geometrie
na Vysoké škole Báňské - technické univerzitě. Rádi bychom ve spolupráci s
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touto katedrou nasadili náš modul přímo do výuky a otestovali jeho výhody
použití v praxi.
I když první myšlenkou bylo pouze nahradit tužku a papír, v průběhu
dalšího vývoje jsme narazili na problém rozhodnout právě hranici mezi tím, co
všechno bude mít student při řešení konstrukce k dispozici.
Cílem tohoto modulu není nahrazovat tradiční metody výuky deskriptivní
geometrie, ale snažíme se pouze najít a otestovat další rozšiřující možnosti,
které by ulehčily studentům jejich studium a pedagogům jejich práci.
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Abstrakt. Jsou známy dva odlišné přístupy zavedení souřadnic bodů
a přímek afinní roviny: podle Halla, Jr. a podle Hughese. Vzájemný
vztah obou koncepcí je zde projednán pro obecný případ afinní roviny,
dále je zmíněn geometrický význam indukovaných binárních operací
sčítání a násobení.
Klíčová slova: Afinní rovina, projektivní rovina, souřadnice, asociovaná
ternární operace, ternární okruh, indukované binární operace, 3-tkáň.

1 Úvod
Afinní rovina je definována jako uspořádaná trojice množin (P, L, I), kde
I ⊂ P × L, přičemž jsou splněny následující axiomy:
1. Existují A1 , A2 , A3 ∈ P tak, že pro žádné ` ∈ L neplatí A1 I`, A2 I`,
A3 I`.
2. Pro každé A, B ∈ P; A 6= B, existuje právě jedno c ∈ L tak, že AIc,
BIc.
3. Pro každé A ∈ P, b ∈ L existuje právě jedno a ∈ L tak, že AIa a
bud’to a = b nebo {P ∈ P | P Ia, P Ib} = ∅.
Prvky množiny P se nazývají body, prvky množiny L přímky, I se
nazývá incidenční relace neboli incidence. Přímka a z axiomu 3. definice
afinní roviny se nazývá rovnoběžná (nebo rovnoběžka) s přímkou b.
Projektivní rovina je definována jako uspořádaná trojice množin (P, L, I),
kde I ⊂ P × L a jsou splněny následující axiomy:
1. Existují A1 , A2 , A3 , A4 ∈ P tak, že pro každou trojici navzájem
různých i, j, k ∈ {1, 2, 3, 4} platí {` ∈ L | Ai `, Aj `, Ak `} = ∅.
2. Pro každé A, B ∈ P; A 6= B, existuje právě jedno c ∈ L tak, že AIc,
BIc.

3. Pro každé a, b ∈ L; a 6= b, existuje právě jedno C ∈ P tak, že CIa,
CIb.
Čtveřice bodů z axiomu 1. v definici projektivní roviny se nazývá čtveřicí bodů v obecné poloze. Přímku jednoznačně určenou dvěma body A, B
budeme značit A ^ B. Bod společný přímkám a, b budeme značit a _ b.
Bod A v incidenční relaci s přímkou b budeme někdy nazývat bod přímky
nebo též přímka procházející bodem a budeme psát AIb.
Vzájemný vztah mezi afinní a projektivní rovinou včetně s tím spojených pojmů vlastní bod, nevlastní bod, vlastní přímka, nevlastní přímka
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pokládáme za známý, rovněž tak pojem izomorfizmu afinních rovin a izomorfizmu projektivních rovin. Uspořádanou čtveřici bodů v obecné poloze
prohlásíme za rámec projektivní (rozšířené afinní) roviny.
3-tkáň je definována jako čtveřice (P, L1 , L2 , L3 ), kde P je množina
(bodů) a L1 , L2 , L3 jsou po dvou disjunktní neprázdné množiny (osnovy)
podmnožin množiny P (přímek) splňujících následující axiomy:
• Pro každý bod P a každé i ∈ {1, 2, 3} existuje právě jedna přímka
osnovy Li (označována P i) taková, že P ∈ P i.
• Každé dvě přímky a,b různých osnov se protínají právě v jednom
bodě.

2 Hallova koordinatizace
V rozšířené afinní rovině zvolme rámec OEXY s nevlastními body X, Y .
Nevlastní bod přímky O ^ E označíme Z. Vlastní přímky procházející
bodem X prohlásíme za vodorovné, vlastní přímky procházející bodem Y
prohlásíme za svislé a vlastní přímky procházející bodem Z prohlásíme
za diagonální. Za množinu souřadnic S zvolíme množinu všech vlastních
bodů přímky O ^ Y (svislé osy). Každému vlastnímu bodu P přiřadíme
uspořádanou dvojici souřadnic (xp , yp ) tak, že xp = (((P ^ Y ) _ (O ^
E)) ^ X) _ (O ^ Y ), yp = (P ^ X) _ (O ^ Y ). Vidíme, že pro body
přímky O ^ E (diagonální osy) jsou obě souřadnice vždy stejné. Položme
1 = (E ^ X) _ (O ^ Y ), 0 = O (jednička a nula). Odpovídá tedy bodu
E dvojice souřadnic (1, 1). Zobrazení σ množiny všech vlastních bodů
na množinu S × S, při němž každému vlastnímu bodu odpovídá dvojice
(xp , yp ) Hallových souřadnic, je bijektivní. Dále ještě bodu Y přiřadíme
symbol (∞) a nevlastnímu bodu Q 6= Y symbol (uQ ), kde (1, uQ ) = (E ^
Y ) _ (O ^ Q), čímž prodloužíme zobrazení σ na bijekci množiny všech
bodů projektivní roviny na množinu (S × S) ∪ {(u) | u ∈ S} ∪ {(∞)}.
Provedeme ztotožnění σ(P ) ≡ (xp , yp ), Y ≡ (∞), (O ^ (1, u)) _ (X ^
Y ) ≡ (u).
Zbývá provést souřadnicové vyjádření přímek. Na každé nikoliv svislé
přímce ` vybereme dva její význačné body (u` ) a dále její bod (0, v` ) =
(O ^ Y ) _ `; u` nazýváme sklon a v` zachycení přímky `, [u` , v` ] je
pak uspořádaná dvojice Hallových souřadnic přímky `. Zobrazení množiny
všech nesvislých přímek na množinu S × S, při němž přímce ` je přiřazena
dvojice Hallových souřadnic [u` , v` ], je bijektivní. Dále ještě každé svislé
přímce k přiřadíme symbol [wk ], kde k _ (O ^ X) = (wk , 0), zatímco
nevlastní přímce přiřadíme symbol [∞], čímž prodloužíme zobrazení na
bijekci množiny všech přímek projektivní roviny na množinu (S×S)∪{[u] |
u ∈ S} ∪ {[∞]}.
Nyní definujeme přidruženou ternární operaci τ : S × S × S → S tak,
že τ (x, u, v) = y ⇔ (x, y) je bod přímky [u, v]. Přitom jsou, jak lze snadno
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ověřit, splněny následující podmínky:
1. τ (0, b, c) = τ (a, 0, c) = c pro všechna a, b, c ∈ S.
2. τ (a, 1, 0) = τ (1, a, 0) = a pro všechna a ∈ S.
3. Každá rovnice τ (x, b, c) = τ (x, b0 , c0 ), kde b, c, b0 , c0 ∈ S; b 6= b0 , je
jednoznačně řešitelná v x ∈ S.
4. Každý pár rovnic τ (a, u, v) = d, τ (a0 , u, v) = d0 , kde a, d, a0 , d0 ∈ S;
a 6= a0 , je jednoznačně řešitelný v (u, v) ∈ S × S.
5. Každá rovnice τ (a, b, z) = d, kde a, b, d ∈ S, je jednoznačně řešitelná
v z ∈ S.
Uvedeme ještě druhou přidruženou ternární operaci : τ̃ (u, x, v) = y ⇔
(x, y) je bod přímky [u, v]. I tato operace splňuje podmínky 1 až 5.
Podmínky 1. až 5. jsou vybrány s veškerou opatrností, aby umožnily
definici planárního ternárního okruhu jako množiny S se dvěma význačnými prvky 0, 1 a s ternární operací τ na S splňující 1. až 5. axiom. (Název
okruh je pouze tradiční, dvojice binárních operací je v ternární operaci
skryta a sehraje svou očekávanou úlohu až v rozvinutí teorie. V malém
na to narazíme i v tomto článku.)
Mějme planární ternární okruh (S, 0, 1, τ ), pak nad tímto ternárním
okruhem lze sestrojit afinní rovinu v Hallově smyslu takto: S × S je právě
množina všech vlastních bodů, (S×S)∪S je množina všech jejích vlastních
přímek a incidenční relace I je definována tak, že (x, y)I[u, v] ⇔ y =
τ (x, u, v) pro všechna x, y, u, v ∈ S (první alternativa), resp. (x, y)I[u, v]
⇔ y = τ (u, x, v) pro všechna x, y, u, v ∈ S (druhá alternativa), zatímco
(x, y)I[x] pro všechna x ∈ S (v obou alternativách). Takto vytvořenou
afinní rovinu můžeme (projektivně) rozšířit takto: k množině vlastních
bodů přidáme množinu nevlastních bodů S ∪ {∞}, ∞ ∈
/ S, k množině
vlastních přímek přidáme nevlastní přímku ∞, ∞ ∈
/ S a incidenční relaci
rozšíříme tak, že všecky nevlastní body incidují s nevlastní přímkou, dále
(x)I[x, y] pro všechna x ∈ S (v obou alternativách), (∞)I[w] pro všechna
w ∈ S (v obou alternativách).

3 Hughesova koordinatizace
V rozšířené afinní rovině mějme dán rámec OEXY s nevlastními body
X, Y . Vodorovné přímky jsou opět ty vlastní přímky, co prochází nevlastním bodem X, svislé ty, co prochází nevlastním bodem Y a antidiagonální
ty, co mají týž nevlastní bod Z jako přímka ((O ^ X) _ (E ^ Y )) ^
((O ^ Y ) _ (E ^ X)). Množinu všech vlastních bodů přímky O ^ Y
označíme opět S. Ke každému vlastnímu bodu P přiřadíme uspořádanou
dvojici Hughesových souřadnic (x̄p , ȳp ), kde x̄p = ((P ^ Y ) _ (O ^
X) ^ Z) _ (O ^ Y ), ȳp = (P ^ X) _ (O ^ Y ), každému nevlastnímu
bodu Q 6= Y symbol (ūQ ), kde (0, ūQ ) = ((1, 0) ^ Q) _ (O ^ Y ) a
nevlastnímu bodu Y symbol (∞).
¯ Zobrazení ε̄ množiny všech vlastních
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bodů na množinu S × S, kde P 7→ (x̄p , ȳp ) je bijektivní, se opět rozšiřuje na bijekci množiny všech bodů rozšířené afinní roviny na množinu
(S × S) ∪ {(x̄) | x̄ ∈ S} ∪ {(∞)}.
¯
Opět provedeme ztotožnění jako v předchozím paragrafu: (P ) ≡ (x̄p , ȳp ), Y ≡ (∞),
¯ (O ^ (1, ū)) _ (X ^ Y ) ≡
(ū).
Při každé nikoliv svislé vlastní přímce ` přiřadíme uspořádanou dvojici
[ū` , v̄` ], kde opět ū` je nevlastní bod přímky ` a (0, v̄` ) = ` _ (O ^ Y ).
Opět ū` je sklon a v̄` zachycení (podle Hughese) nikoliv svislé vlastní
přímky. Zobrazení opět rozšíříme, když svislé přímce ` přiřadíme symbol
[w̄` ], kde (0, w̄` ) = ` _ (O ^ X) a nevlastní přímce symbol [∞].
¯ Obdržíme tak bijekci množiny všech přímek rozšířené afinní roviny na množinu
(S×S)∪{(x̄) | x̄ ∈ S}∪{(∞)}.
¯
Hovoříme zde o Hughesových souřadnicích
přímky `.
Přidružená ternární operace τ̄ na S je definována předpisem τ̄ (u, x, y) =
v ⇔ (x, y) je bod přímky [u, v]. I zde lze ověřit splnění axiómů 1 až 5 z
definice ternárního okruhu. Obráceně, daný ternární okruh (S, 0, 1, τ̄ ) dovoluje sestrojit odpovídající afinní rovinu nad ním (podle Hughese): S × S
je množina všech vlastních bodů, (S × S) ∪ S je množina všech vlastních
přímek a relace I je dána předpisy (x, y)I[u, v] ⇔ τ̄ (x, u, v) = y, (x, y)I[x]
pro všechna x, y, u, v ∈ S. Takto vytvořenou afinní rovinu můžeme (projektivně) rozšířit stejným způsobem, jako v předchozím paragrafu.

4 Indukované binární operace
Kvazigrupa je definována jako grupoid (G, ·) takový, že v rovnosti x·y = z
při obsazení dvou míst libovolnými prvky z množiny G je na zbývajícím
místě určen právě jeden prvek z množiny G vyhovující dané rovnosti.
Připouští-li kvazigrupa neutrální prvek, nazývá se lupou.
3-tkáň je definována jako čtveřice (P, L1 , L2 , L3 ), kde P je množina
(množina bodů) a L1 , L2 , L3 jsou po dvou disjunktní neprázdné množiny
(osnovy) podmnožin množiny P (přímek) splňujících následující axiomy:
• Pro každý bod P a každé i ∈ {1, 2, 3} existuje právě jedna přímka
osnovy Li (označována P i) taková, že P ∈ P i.
• Každé dvě přímky a, b různých osnov se protínají právě v jednom
bodě.
Bud’ T = (S, 0, 1, τ ) ternární okruh. Pak indukované sčítání je definováno
jako binární operace + na S, při níž b +τ c = τ (1, b, c) pro všechna b, c ∈
S. Indukované násobení je definováno jako binární operace na S, při níž
a·τ b = τ (a, b, 0) pro všechna a, b ∈ S. (S, 0, +) a (S, 1, ·) jsou lupy, první se
nazývá aditivní, druhá multiplikativní vzhledem k výchozímu ternárnímu
okruhu T .
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5 Závěr
Povšimněme si, že pro sčítání i násobení v Hallově koordinatizaci potřebujeme pouze některé osnovy přímek, ty pak společně s množinou všech
vlastních bodů tvoří 3-tkáně. Množina všech vlastních bodů afinní roviny
nad T (podle druhé Hallovy varianty) spolu s množinou všech vodorovných přímek, množinou všech svislých přímek a množinou všech diagonálních přímek tvoří 3-tkáň aditivní, zatímco množina všech vlastních bodů
(x, y), x 6= 0 6= y spolu s množinou všech zúžených vodorovných přímek,
s množinou všech zúžených svislých přímek a množinou všech zúžených
přímek procházejících bodem (0, 0) (různých od (0, 0) ^ (0), (0, 0) ^ (∞)
tvoří 3-tkáň multiplikativní.
Nyní si všimněme afinní roviny nad T podle Hughese a vyšetřeme geometrickou stránku obou indukovaných operací +, ·. Aditivní lupě (S, 0, +)
odpovídá 3-tkáň s množinou bodů S × S a s třemi vrstvami vzájemně rovnoběžných přímek: vodorovných, svislých a antidiagonálních. Muliplikativní lupě (S \ {0}, 1, ·) odpovídá duální1 3-tkáň s množinou přímek S × S
a třemi vrstvami bodů: bodů přímky O ^ X, bodů přímky O ^ Y , bodů
nevlastních (vypouštíme body (0, 0), (0), (∞)).
Je pozoruhodné, že zatímco při Hallově přístupu (při druhé variantě)
jsou aditivní a multiplikativní lupa vázány jednoznačnou řešitelností každé
rovnice tvaru a ·τ x = x +τ b v x ∈ S, nemá aditivní lupa s multiplikativní
lupou při Hughesově přístupu žádné další vazby.
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1 Zaměníme-li

název bod za název přímka a naopak, dostáváme duální 3-tkáň.
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Abstract. Convex hull is one of the fundamental problems in computational geometry. It is a useful tool for constructing other structures
and a necessary instrument for solving many computational problems.
A convex area is unambiguously defined on the plane according to
several definitions which hold equivalently. However, how can we
recognize whether a set lying on a polyhedral surface is convex or
non-convex? Is it possible to define a convexity on a polyhedral surface
correctly? The answer to these and many other questions is the aim of
our article.
Keywords: Convex hull, discrete surface, discrete geodesic, triangulation.

1 Introduction
A convex area is unambiguously defined on the plane as well as in higher
dimensions. Unfortunately, convexity defined on Riemannian manifolds is
not well known. Our article deals with possibilities how can be convexity
defined on polyhedral surfaces. We will investigate, if convex sets lying
on polyhedral surfaces have similar properties as the convex sets on the
plane or in the space.
In the first section, knowledge about the convexity in the plane is
summarized. Two fundamental definitions of convex sets are presented
and the equivalence between them proven. In the second section, both
definitions are taken in account and their validity generalized for surfaces.
We present three counterparts to the planar definitions which can be
correctly defined on a polyhedral surface.
We restrict in the following to polyhedral surfaces, Euclidean space and
finite sets, although several definitions and theorems could be presented
more generally. Under the term polygon we mean a closed polygon.

2 Convexity in the plane
All the essential questions connected with convexity in the plane are well
explored and described (e.g. [1], [3]). This section summarizes the theory
mentioned in the cited sources.
In the plane there exist several equivalent definitions of convexity:
2.1 The shortest segment
Definition 1 A set S is convex if x ∈ S and y ∈ S implies that the
segment xy ⊂ S.
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This definition is usually taken as the primary definition of convexity,
for any dimension, for both connected and disconnected sets, bounded
and unbounded sets as well as for both closed and open sets.
Theorem 1 If A and B are both convex sets then also their intersection
A ∩ B is a convex set.
Proof 1 Let a ∈ A ∩ B and b ∈ A ∩ B. Because a ∈ A and b ∈ A, the
segment ab ∈ A. Analogously, ab ∈ B which results in ab ∈ A ∩ B.
2.2 The interior angles
Theorem 2 A polygon P is convex if and only if all interior angles of P
are less than or equal to π.
Sketch of the proof:
1. By contradiction: let an interior angle of P be bigger than π. Then
two points inside the polygon in the neighbourhood of the angle can
be chosen such that their shortest connection leads outside P (see
fig. 1).
2. A finite convex polygon can be constructed as the intersection of
the finite sequence of half planes. All the vertices of the polygon
are situated in the points where two half planes meet. A closed
intersection of a finite sequence of half planes guaranties the convex
angles between particular half planes, thus all the angles in a convex
polygon are less or equal to π and the proof is completed.

Figure 1: An interior angle bigger than π implies a non-convex polygon.

2.3 Convex hull
Definition 2 The convex hull of a finite set of points S is the intersection of all convex sets that contain S.
Theorem 3 The convex hull of a finite set of points S in the plane is
the minimal convex polygon P that encloses S, minimal in the sense that
there is no other polygon P 0 such that P ⊃ P 0 ⊇ S.
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Proof 2 The proof is obvious.

3 Convexity on a surface
As far as we know there are no sources concerning the convexity on a
polyhedral surface. The aim of this section is to find a definition of a
convex set lying on a polyhedral surface. On the basis on them we would
like to develop an algorithm for searching the convex hull of a finite set
of points on a polyhedral surface.
Under the term surface we mean a discrete triangulated surface even
if it is not stated explicitly.
3.1 The shortest segment
Definition 3 The set S lying on a surface is weakly convex if x ∈ S,
y ∈ S implies that p(x, y) exists such that p(x, y) ⊂ S where p(x, y) is the
shortest path between x and y lying on the surface.
In the case that there exist two or more distinct shortest paths between
x and y, only one of them suffices to lie in S.
Let us compare the definition 3 with the following one:
Definition 4 The set S lying on a surface is strongly convex if x ∈ S,
y ∈ S implies that p(x, y) exists and that for ∀p(x, y) holds p(x, y) ⊂ S,
where p(x, y) is the shortest path between x and y lying on the surface.
According to this definition, all the shortest paths between x and y
have to lie in S. The difference between both definitions can be shown on
a cylinder (fig. 2).

a

c

a

c

b

d

b

d

Figure 2: S = {a, b, c, d}. Its a) weakly convex hull (left) b) strongly
convex hull (right).

Theorem 4 If a set S is strongly convex than it is weakly convex.
Proof 3 The proof is obvious from the definitions.
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3.2 The interior angles
The definition using the interior angles can be generalized for triangulated
surfaces. Nevertheless, it can be defined only for geodesic polygons.
Definition 5 A geodesic polygon is a bounded part of a surface whose
boundary is composed of a finite sequence of geodesics.
The angle condition for a convex geodesic polygon differs depending
on the type of the vertex1 .
Definition 6 A geodesic polygon P is angularly convex if P is connected
and if for each boundary vertex v the following holds
• ϕi ≤ ϕ2t if v is a spherical or an Euclidean vertex,
• ϕe ≥ π if v is a hyperbolic vertex,
where ϕt is the total vertex angle in v, ϕi is the interior surface angle in
v and ϕe is the exterior surface angle in v.
Angular convexity is neither equivalent to strong convexity nor to weak
convexity. A counter example is shown on a cylinder in figure 3. Nevertheless, the implication between the definitions can be proven.

s

Figure 3: The set S is angularly convex but neither weakly nor strongly
convex.

Theorem 5 If a set is strongly convex then it is angularly convex.
Sketch of the proof: In other words, the theorem says if a set satisfies
”the shortest connection” definition then it satisfies the angular condition.
Let us prove the inverse implication: If a set does not satisfy the angular
1 (see

[2])
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condition then two points x ∈ S and y ∈ S can be found, that ∃p(x, y)
such, that p(x, y) 6⊆ S.
The proof is divided into three parts according to the vertex types:
1. The spherical vertex (ϕt < 2π). The surface shortest path unfolds into a line in the plane. The neighbourhood of a spherical
vertex does not cover the whole neighbourhood of a developed vertex in the plane and can be developed into the plane by various
ways.
Let the convex area S cover the angle bigger than ϕt /2 and let the
points x and y be chosen on the opposite boundary of S (fig. 4
left). The shortest segment between them leads outside S in the
neighbourhood of the vertex which can be verified after developing
the neighbourhood of the vertex into the plane in such a way, that
the neighbourhood is cut inside the convex area (fig. 4 right). Thus
p(x, y) 6⊆ S and the proof is completed.
convex part

convex part

y
jt

x

ji

y

non-convex part
x

non-convex part
p(x,y)

Figure 4: Spherical vertex: if ϕi >
through the non-convex part.

ϕt
2

then the shortest path p(x, y) leads

2. Euclidean vertex (ϕt = 2π). The proof is analogical to the previous one, see fig 5.
p(x,y)
convex part

x
non-convex part
ji

y

Figure 5: Euclidean vertex: if ϕi > 2π then the shortest path p(x, y) leads
through the non-convex part.
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3. Hyperbolic vertex (ϕt > 2π). The neighbourhood of a hyperbolic
vertex overlap itself after developing to the plane. Let the neighbourhood be developed in such a way that S overlap itself whereas
its part outside S is unfolded entirely into the plane (fig. 6). If the
convex set S satisfies the condition ϕe < π and if two points x and
y are chosen on the opposite boundary of S, it is easy to verify that
p(x, y) 6⊆ S.
overlapping part
convex part

x
p(x,y)

je
y
non-convex part

Figure 6: Hyperbolic vertex: if ϕe < π then the shortest path p(x, y)
leads through the non-convex part.
Theorem 6 If a set is weakly convex then it is angularly convex.
Proof 4 By contradiction, similarly as in the previous proof. In addition
we have to prove that there exists no other geodesic between the points x,
y with a length equal to p(x, y). Nevertheless, it suffices to choose x and
y near to the vertex and to show that p(x, y) < p(x, q) for every q lying
anywhere on the boundary of the developed neighbourhood. Because the
triangulation of the surface is final, this guarantees that p(x, y) is the only
shortest geodesic between x and y.
The proof for a spherical vertex is given in figure 7, for the other types
of vertices is analogous.
The relation between strong, weak and angular convexity is sketched
in the figure 8.
3.3 Convex hull on a surface
Only the strong convexity keeps the convex intersection.
Theorem 7 If A and B are both strongly convex sets then their intersection A ∩ B is a strongly convex set as well.
Proof 5 Let a ∈ A ∩ B and b ∈ A ∩ B. Then a ∈ A and b ∈ A thus
from the definition p(x, y) exists and for ∀p(x, y) holds p(x, y) ⊂ A. Analogously, a ∈ B and b ∈ B which implies that for ∀p(x, y): p(x, y) ⊂ B.
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convex part

q

x

y
non-convex part
p(x,y)

Figure 7: Spherical vertex: p(x, y) < p(x, q) for every q lying anywhere
on the boundary of the developed neighbourhood.

Strong
convexity

Weak
convexity

Angular
convexity

Figure 8: Relation among strong, weak and angular convexity.

The theorem does not hold for the weak convexity neither for the
angular convexity. Contra examples can be found on surfaces, where
more than one shortest geodesic between two points exist (see fig. 9).
Definition 7 The convex hull of a finite set of points S lying on a surface
is the minimal convex set CH(S) that encloses S, minimal in the sense
that there is no other set CH 0 (S) such that CH(S) ⊃ CH 0 (S) ⊇ S.
The convex hull is defined for all three types of convexity on surfaces:
for strong convexity, for weak convexity as well as for angular convexity.
Theorem 8 The strongly convex hull of a set of points S is the intersection of all strongly convex sets that contain S.
Proof 6 The intersection of strongly convex sets is correctly defined (Theorem 7); therefore the definition has the sense. The rest of the proof is
obvious.

4 Conclusions
We have defined three types of convexity on discrete triangulated surfaces:
strong convexity, weak convexity and angular convexity. As far as we
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p’(x,y)

x

A
y

AÇB
p(x,y)

B

Figure 9: The intersection A ∩ B are two disconnected segments. There
exist two shortest paths between the points on them, p(x, y) ⊂ A and
p0 (x, y) ⊂ B. Both A and B are weakly and angularly convex, however
their intersection A ∩ B is neither weakly nor angularly convex.

have examined, we did not investigate any algorithm for construction the
convex hull of a finite set of points lying on a surface. The difficulties
consist in two facts:
1. It is not trivial to check, which points or edges are extreme. Contrary to the planar case, there is no sweeping line or extreme coordinates which would help to find them.
2. The angularly and weakly convex hull of a finite set of points may be
defined ambiguously. In such cases it is impossible to define, where
is the interior and where the exterior of the set (fig. 10)

Figure 10: Two angularly convex hulls for the identical finite set of points.
In our future work we would like to investigate an algorithm for construction the strongly convex hull of a finite set of points lying on a surface.
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Klasifikace afinit a shodností v E1, E2 a E3
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Abstrakt. V příspěvku je uvedena přehledná klasifikace afinit pomocí vlastních
čísel k afinit v jedno-, dvou- a tří-dimenzionálním afinním prostoru. Z takto
provedeného rozdělení afinit jsou vyčleněny shodnosti pomocí podmínky |k| = 1.
Tímto způsobem získáme jednoznačné rozdělení shodností v E1 do tří, v E2 do šesti
a v E3 do deseti skupin.
Klíčová slova: Afinita, shodnost, vlastní číslo afinity.

1 Úvod
Pro středoškolskou geometrii jsou nejpodstatnější afinity a shodnosti v 1-, 2- a
3-dimenzionálních afinních a Euklidovských prostorech.
Kriteria pro rozdělení afinit do skupin mohou být různá, např. v [1] jsou afinity
rozděleny podle počtu invariantních směrů a samodružných bodů.
Občas je však nutné přesvědčit studenty nematematického zaměření, že
předkládaný výčet obsahuje všechny možnosti.

2 Dělení afinit v jedno-, dvou- a tří-dimenzionálním afinním
prostoru
V tomto článku jsou afinity rozděleny podle:
 kořenů k charakteristické rovnice
det ( B − kE ) = 0
kde B je matice afinity a E jednotková matice.

(1)

 dimenze modulů M , které přísluší kořenům charakteristické rovnice:
Dimenze modulu M [k0 ] je nejvýše rovna násobnosti vlastního čísla k0 afinity.
Jsou-li řešením charakteristické rovnice komplexně sdružená čísla p ± iq , pak
dimenze modulu M [ p + iq ] je rovna dvěma.
 (ne)existence samodružných bodů,
které určíme z podmínky
( B − E ) X = − B0 ,

(2)
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kde X je sloupcový vektor souřadnic samodružných bodů, B a B0 jsou části

 B B0 
rozšířené matice afinity 
 . Rovnice (2) má právě jedno řešení, pokud
0 1 
det ( B − E ) = 0 , tj. pokud je jednička vlastním číslem afinity. Pokud je k0 ≠ 1 ,
pak rovnice (2) buď nemá žádné řešení (tj. neexistují samodružné body) nebo
existuje nekonečně mnoho řešení (afinita má netriviální jádro).
Pro jedno-dimenzionální afinní prostor máme jen dvě možnosti pro kořen
charakteristické rovnice k0 = 1 nebo k0 ≠ 1 ; dimenze modulů může být v
obou případech pouze rovna jedné.
Dostáváme pouze 3 možné typy afinit.
vlastní
číslo k
1
k

dimenze modulu M[k]
dim M[1] = 1
dim M[k] = 1

samodružné
body
ano
ne
ano

jádro
A1
bod

pořadové
číslo
1.
2.
3.

Pro dvou-dimenzionální afinní prostor můžeme rozlišit pět možností pro
kořeny charakteristické rovnice; dim M ≤ 2 .
Dostáváme 10 možných typů afinit.
vlastní
číslo k
1, 1

dimenze modulu M[k]
dim M[1] = 2
dim M[k] = 1

1, k
k, k
k, l
p± iq

dim M[1] = 1
dim M[k] = 1
dim M[k] = 2
dim M[k] = 1
dim M[k] = 1
dim M[l] = 1
dim M[p+iq] = 1

samodružné
body
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ano
ano
ano

jádro
A2
přímka
přímka
bod
bod
bod
bod

pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pro tří-dimenzionální afinní prostor můžeme rozlišit devět možností pro
kořeny charakteristické rovnice; dim M ≤ 3 . Dostáváme 25 možných typů
afinit.
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vlastní
číslo k

dimenze modulu M[k]

1, 1, 1

dim M[1] = 3
dim M[1] = 2
dim M[1] = 1

1,1, k

dim M[1] = 2, dim M[k] = 1
dim M[k] = 1, dim M[k] = 1

1, k, k

dim M[1] = 1, dim M[k] = 2
dim M[1] = 1, dim M[k] = 1

1, k, l
1, p± iq

k, k, k

k, k, l
k, l, m
k, p± iq

dim M[1] = 1,dim M[k] = 1,
dim M[l] = 1
dim M[1] = 1,
dim M[p+iq] = 1
dim M[k] = 3
dim M[k] = 2
dim M[k] = 1
dim M[l] = 1, dim M[k] = 2
dim M[l] = 1, dim M[k] = 1
dim M[k] = 1,dim M[l] = 1,
dim M[m] = 1
dim M[k] = 1,
dim M[p+iq] = 1

samodružné
body
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano
ne
ano

jádro

pořadové
číslo

A3
rovina
přímka
rovina
přímka
přímka
přímka
přímka
přímka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ne
ano
ano
ano
ano
ano
ano

bod
bod
bod
bod
bod
bod

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

ano

bod

25.

3 Shodnosti v jedno-, dvou- a tří-dimenzionálním
Euklidovském prostoru
Výše uvedené tabulky afinit můžeme použít pro určení typů shodností v jedno-,
dvou- a tří-dimenzionálním Euklidovském prostoru. Stačí vybrat ty afinity, pro
které je velikost vlastního čísla afinity rovna jedné, tj. k0 = 1 , k0 = −1 nebo

k0 = cos ϕ + i sin ϕ , ϕ ∈ 0, 2π .
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Jedno-dimenzionální Euklidovský prostor:
vlastní číslo
afinity
1
-1

jádro afinity
E1
střed S

shodnost
identita
posunutí
středová
souměrnost

označení
Ι
Τ (t)
Σ (S)

pořadové
číslo
1.
2.
3.

Dvou-dimenzionální Euklidovský prostor:
vlastní čísla
afinity
1, 1
1, -1

jádro afinity
E2
přímka o
-

-1, -1

střed S

cos ϕ + sin ϕ

střed S

shodnost
identita
posunutí
osová
souměrnost
posunutá
osová
souměrnost
středová
souměrnost
otočení

označení
Ι
Τ (t)
Ο (o)

pořadové
číslo
1.
2.
3.

Ο (o, t )

4.

Σ (S)

5.

Ρ (S, φ)

6.
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Tří-dimenzionální Euklidovský prostor:
vlastní čísla
afinity
1, 1, 1
1, 1, -1

jádro afinity
E3
rovina ω
-

1, -1, -1

přímka o
-

-1, -1, -1
1,
cos ϕ + sin ϕ

střed S
přímka o
-

-1,
cos ϕ + sin ϕ

střed S

shodnost
identita
posunutí
rovinová
souměrnost
posunutá
rovinová
souměrnost
osová
souměrnost
posunutá
osová
souměrnost
středová
souměrnost
otočení
kolem osy o
šroubový
pohyb
otočená
rovinová
souměrnost

označení
Ι
Τ (t)
Ω (ω)

pořadové
číslo
1.
2.
3.

Ω (ω, t)

4.

Ο (o)

5.

Ο (o ,t )

6.

Σ (S)

7.

Ρ (o, φ)

8.

Σ (o, φ, t)

9.

Σ (ω, o, φ)

10.

4 Závěr
Klasifikaci afinit pomocí typů vlastních čísel charakteristické rovnice a z ní
odvozený počet shodností lze snadno použít v afinních prostorech libovolné
dimenze. Tento postup je možné použít i ve středoškolských seminářích
matematiky.
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Jedna z cest k budování prostorové představivosti
Jana Puchýřová
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Abstrakt. Příspěvek se zaměřuje na budování prostorové představivosti u studentů,
kteří se začínají seznamovat se zobrazováním prostorových útvarů do roviny, učí se
představit si zobrazovaný trojrozměrný objekt z jeho zadaných kolmých průmětů či
z názorného náčrtku. Tato dovednost je potřebná v běžném životě, zvláště pak
v technické praxi.
V příspěvku jsou vybrány ukázky úloh, které byly zpracovány pro přípravný kurz
deskriptivní geometrie na FAST VUT v Brně. První typ úloh požaduje sestrojení
průmětů objektu daného názorným obrázkem, další typ vyžaduje představit si
objekt z jeho sdružených průmětů. Třetí typ nutí zamyslet se nad významem změny
druhu čáry v některém z průmětů, případně jak se změnil zobrazovaný objekt
v prostoru, při malé změně v některém z průmětů, případně požaduje doplnění
zbývajícího průmětu.
Klíčová slova: Prostorová představivost, vyrovnávací kurz, průměty objektu,
názorný náčrtek, půdorys, nárys, bokorys, kosoúhlé promítání, technické
zobrazování, testy představivosti.

1 Úvod
Řešit konkrétní technický úkol znamená téměř vždy řešit prostorovou úlohu.
Studenti s nedostatečnou prostorovou představivostí mají velké problémy
v začátcích studia deskriptivní geometrie. Ale i pro ně má studium tohoto
předmětu smysl, protože právě metody používané v deskriptivní geometrii jsou
nejlepší prostředky k rozvoji prostorové představivosti, a proto patří
deskriptivní geometrie k všeobecnému základu studia technických oborů (ale
nejen jich).
Při studiu na vysoké škole bychom měli být ve fázi rozvíjení prostorové
představivosti a podporování tvořivosti studentů. Budování prostorové
představivosti by mělo předcházet vysokoškolskému studiu a je chybou, jestliže
se až na vysoké škole dohání.

2 O prostorové představivosti
Prostorová představivost se buduje postupně a je to dlouhodobý proces.
Rozvíjení představivosti pro technické potřeby lze rozdělit do tří etap (pořadí
uvádí i stupeň obtížnosti).
V první etapě řešíme úlohy sestrojit průmět konkrétního objektu (nejčastěji
elementárního tělesa) v daném promítání. Zde hrají ve výuce nezastupitelnou
úlohu fyzické modely, které si student může sám prohlédnout, ale také vyrobit.
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Ale většímu používání modelů brání často jejich neskladnost, problémy při
transportu do učeben a při jejich výrobě.
Ve druhé etapě se požaduje řešit opačnou úlohu, z daných průmětů si
zobrazený objekt představit. Zde se již modely užívají minimálně. Požaduje se
také provedení řešení prostorové úlohy na papíře (tj. v průmětech) a
zdůvodnění konstrukce.
Třetí etapa požaduje již myšlenou představu (technický nápad) přenést na
papír a to nejlépe v podobě technického výkresu.
Každá z uvedených etap vyžaduje dostatek času na zvládnutí požadovaných
typů úloh a fixování poznatků.
Průzkumem úrovně prostorové představivosti formou vstupního testu na
začátku vysokoškolského studia jsem se ve své pedagogické praxi zabývala
opakovaně (viz. [1], [2], [3]). Výsledky ukazují, že přibližně polovina studentů
přichází na vysokou školu s nedostatečně vybudovanou prostorovou
představivostí a od nich pak slyšíme nářky “Když já si to, co je na papíře (či
monitoru), neumím představit v prostoru“. Pojem průmět objektu nechápou,
což na sebe prozradí např. tím, že vytáhnou část obrysu čárkovanou čarou.
Kde se stala chyba? V dětství si hráli s různými stavebnicemi, které ke vnímáni
prostoru napomáhaly, v učebnicích ZŠ i SŠ úlohy z prostorové geometrie
nechybí, v přijímacích testech na střední školy a v matematických soutěžích
bývají úlohy testující prostorovou představivost.
Domnívám se, že studenti, kteří na střední škole neměli deskriptivní geometrii,
nejsou dostatečně „trénovaní“ v představě a v konstrukci pohledu na objekt
shora (půdorysu), pohledu zepředu (nárysu), pohledu zboku (bokorysu) a
v dovednosti udělat přehledný, srozumitelný a názorný náčrt trojrozměrného
objektu.
Pro usnadnění studia byl pro studenty 1. roč. bakalářského studia FAST VUT
v Brně zaveden Vyrovnávací kurz z deskriptivní geometrie, který absolvují
před povinnou výukou deskriptivní geometrie (dotace 26hod.).

2.1 Technické zobrazování
Při zpracování studijní opory pro Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie
jsem zpracovala část nazvanou TECHNICKÉ ZOBRAZOVÁNÍ. Zde jsem se
zaměřila na problematiku (související s technickým kreslením) sestrojení
půdorysu, nárysu a bokorysu, případně názorného obrázku velice jednoduchých
těles. Tedy na úlohy, na které v základním kurzu bývá málo času.
Pro jednoduchost sestrojení názorných obrázků trojrozměrných objektů zde
bylo použito kosoúhlé promítání na rovinu ν(x, z), s poměrem zkrácení 1 : 2 na
ose y (při levotočivém kartézském systému souřadnic). Průmět kladné poloosy
y svírá s kladnou poloosou x budˇ úhel ω= 135° nebo ω= 45°.
Po zavedení používaných pojmů je příkladová část rozdělena do tří kapitol.
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U prvního typu úloh (v první kapitole) je cílem naučit se sestrojit z daného
názorného obrázku objektu jeho sdružené průměty v Mongeově promítání, tj.
sestrojit půdorys, nárys a oba bokorysy (pokud nejsou shodné) – viz příklad 1.

Při řešení obdobných úloh by si studenti měli všímat jak konstrukce
názorného obrázku, tak konstrukce sdružených průmětů. Je třeba se ptát, kolik
průmětů je třeba sestrojit, aby byl objekt v prostoru určen jednoznačně. Také na
to, kolik údajů o rozměrech objektu je třeba minimálně zadat, aby byl objekt
určen.
Druhý typ úloh (ve druhé kapitole) požaduje opačný, tedy těžší postup.
Sestrojit názorný obrázek z daných kolmých sdružených průmětů objektu – viz
příklad 2.
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Třetí typ úloh (ve třetí kapitole) vyžaduje doplnit chybějící průmět či
průměty tak, aby daný objekt byl určen půdorysem, nárysem a bokorysem zleva
i zprava - viz. příklad 3. Dále se požaduje názorný obrázek (náčrtek) daného
objektu.
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2.2 Zájem studentů
Zkušenosti ukazují, že úlohy, při kterých student musí použít vlastní fantazii a
prostorovou představivost, jsou oblíbené, vedou k soutěživosti a výuku oživují.
Je–li student aktivní, přestává být pro něho deskriptivní
geometrie
samoúčelnou a nepochopitelnou vědou. Tento přístup však naráží na nedostatek
času, který je nutný studentům poskytnout.
Domnívám se, že se málo pracuje v kurzech deskriptivní geometrie
s bokorysem, přitom se dnešní studenti téměř nesetkají s předmětem technické
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kreslení, kde se bokorys bohatě využíval k přesnému a názornému určení
zobrazovaného objektu.
V r. 2006 jsem ve zmiňovaných vstupních testech (viz. [1]) zařadila mezi čtyři
příklady (na které měli 15 minut) jeden, který neměl jednoznačné řešení a měl
podpořit fantazii a představivost studentů.
Zadání: Sestrojte půdorys a prostorový náčrt (případně bokorys) tělesa, které
má daný nárys. Určete alespoň tři tělesa.

Hodnocení: Ze 100 respondentů jich 29 určilo tři a více vyhovujících objektů,
dva objekty určilo 18 respondentů, jeden objekt určilo 29 a 24 z nich neurčilo
žádný. Sedm správných náčrtů byl maximální počet od jednoho studenta.
Velký problém byl ve většině případů s provedením prostorového náčrtku
(pokud se pro něho student rozhodl). Často objekt, který by byl správný,
překlopili o prvý úhel tak, že daný obrazec by byl půdorys a ne daný nárys.
Přesto patřil tento příklad k těm úspěšnějším. Jeden student k němu připsal:
Kéž by to bylo v osnovách!

3 Závěr
Úlohy, při kterých mohou studenti zapojit i vlastní fantazii (co všechno by se
takto mohlo promítat), jsou oblíbené a motivují ke studiu i studenty méně
nadané. V běžném (obvykle jednosemestrovém) kurzu deskriptivní geometrie
bývá obsahová náplň tak nabitá, že na takovéto procvičování základů není čas.
I zde by bylo dobré alespoň občas studentům takové úlohy zadat, třeba jako
samostatnou domácí práci.
Využití výpočetní techniky při výuce geometrie vede k přehodnocení dříve
požadovaných dovedností a znalostí. Ustupuje se od požadavku precizního
grafického projevu studenta (udělá to za něj grafický software), avšak o to více
je třeba požadovat porozumění problému a teoretické znalosti. V tomto
nasměrování k teorii hraje nezastupitelnou roli osobnost pedagoga a ani
nejlepší technika učitele nenahradí.
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Poděkování
Tento článek se odkazuje na studijní oporu vytvořenou v rámci projektu
podpořeného ESF:
Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a
magisterských studijních programů CZ.04.1.03./3.2.15.2/0292. Tato opora je
zveřejněna na adrese http://math.fce.vutbr.cz pod názvem CD – ROM pro
vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie BA91.
Oporu zpracoval kolektiv autorů: J. Bulantová, B. Morávková, K. Prudilová, J.
Puchýřová, J. Roušar, J. Slaběňáková, J. Šafařík, H. Šafářová, L. Zrůstová.
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Abstrakt. Príspevok je informáciou o Slovenskom portáli Európskeho virtuálneho
laboratória matematiky a konzultačnom centre matematiky. Slovenský portál
EVLM je súčasťou siete Národných portálov EVLM, rámcového programu
Leonardo da Vinci, je voľne prístupný na webe. Konzultačné centrum bolo
zriadené v rámci Slovenského centra Matematiky so sídlom na SjF STU
v Bratislave a poskytuje konzultácie prezenčne a elektronicky.
Kľúčové slová: e-learning, elektronické učebné texty, Európske virtuálne
laboratórium matematiky, Slovenský portál EVLM

1 Úvod
Slovenský portál EVLM je súčasťou medzinárodného projektu Európske
Virtuálne Laboratórium Matematiky (v skratke EVLM) [1] programu Leonardo
da Vinci. Koordinátorom projektu EVLM je Slovenská technická univerzita
v Bratislave, Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied Strojníckej
fakulty – www.stuba.sk. Partnerskými inštitúciami je 6 (nižšie uvedených)
univerzít z európskych krajín, Slovenská spoločnosť pre Geometriu a Grafiku –
www.ssgg.sk a fínska vzdelávacia organizácia Tulossilta Ltd –
www.tulossilda.fi:
•

Plovdivski universitet Paisii Hilendarski, Fakultet po Matematika i
Informatika, Plovdiv, Bulharsko – www.fmi-plovdiv.org/

•

Západočeská univerzita, Fakulta aplikovaných věd, Plzeň, Česká
republika – www.zcu.cz

•

Universidad de Salamanca, Salamanca, Španielsko – www.usal.es

•

Miskolci Egyetem, Miškolc, Maďarsko – www.uni-miskolc.hu

•

University of Limerick, Limerick, Írsko – www.ul.il

•

School of Mathematical and Information Sciences, Coventry
University, Veľká Británia – www.coventry.ac.uk

Cieľom projektu EVLM je vytvoriť spoločnú nadnárodnú platformu pre
vzájomné zdieľanie kvalitných vzdelávacích on-line materiálov a poskytovanie
konzultačných služieb so zámerom zvýšiť matematické vedomie všetkých
záujemcov.
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Primárnou cieľovou skupinou sú študenti stredných škôl, študenti všetkých
stupňov vysokých škôl, učitelia stredných škôl, učitelia vysokých škôl, lektori,
výskumníci a vedci, ktorí potrebujú zlepšiť porozumenie, vedomosti
a spôsobilosti v oblasti matematiky alebo potrebujú odbornú konzultáciu pri
riešení matematických problémov. Cieľovým sektorom sú vzdelávacie
inštitúcie od stredných škôl až po univerzity. Druhou cieľovou skupinou sú
záujemcovia z neakademickej sféry, praxe, vedy a výskumu, ktorí potrebujú
hlbšie vedomosti z matematiky včítane najnovších výsledkov a podrobných
dostupných informácií, alebo ktorí potrebujú pomoc pri riešení špeciálnych
matematických problémov. Cieľovými sektormi sú výskumné a školiace
pracoviská, partneri univerzitných školiacich stredísk, výskumné centrá
a vedecké inštitúcie. Tretiu cieľovú skupinu tvoria rôzne vzdelávacie
zariadenia, školské a univerzitné školiace strediská zamerané na ďalšie
vzdelávanie, pomaturitné a postgraduálne štúdium, dištančné alebo celoživotné
vzdelávanie. Potenciálnymi užívateľmi sú tiež súkromné osoby, samoukovia,
záujemcovia o sebavzdelávanie a tiež tí, ktorí sa z rôznych osobných dôvodov
nemôžu zúčastňovať bežných organizačných foriem vyučovania, nevynímajúc
telesne postihnutých a ľudí, ktorí pociťujú diskrimináciu, či už rodovú alebo na
základe iných sociálnych stereotypov.
Pri organizáciách partnerov boli zriadené Národné centrá Matematiky, ktoré
sú vzájomne prepojené prostredníctvom siete komunikačných portálov.
Centrálny portál EVLM [2] pracuje na nadnárodnej úrovni v anglickom jazyku,
sprístupňuje konzultačné služby a elektronické učebné materiály z rôznych
oblastí matematiky. Národné portály pracujú na národnej úrovni v príslušných
národných jazykoch a sú umiestnené na serveroch partnerov zúčastnených
krajín. Súčasťou portálov sú virtuálne databázy matematických výučbových
textov. Ich obsah je otvorený a voľne dostupný.
Slovenské centrum Matematiky pôsobí pri Strojníckej fakulte STU
v Bratislave. Je otvorené všetkým záujemcom – od študentov stredných škôl až
po študentov doktorandského štúdia, vysokoškolským učiteľom, či vedeckovýskumným pracovníkom na univerzitách ale aj mimo akademickej obce. Na
individuálnej úrovni poskytuje konzultácie a sprostredkováva rôznorodé
študijné materiály z viacerých oblastí matematiky najmä v slovenskom jazyku
s cieľom výrazne zlepšiť dostupnosť matematického vzdelávania v národnom
jazyku a vytvoriť priaznivé podmienky na zvýšenie úrovne matematického
myslenia a porozumenia. Súčasťou filozofie je presadzovanie najnovších metód
e-learningu vo výučbe a štúdiu vrátane interaktívnych on-line výpočtov.
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2 Slovenský portál EVLM
Slovenský portál EVLM (obr. 1) vznikol ako komunikačný portál Slovenského
centra Matematiky s adresou http://slovak.evlm.stuba.sk/portal/ [4].

Obr. 1: Stránka Slovenského portálu EVLM
Obsahuje podstránky, na ktorých užívateľ nájde:
- vstup do databázy učebných materiálov (databázový portál)
- opis typov súborov nachádzajúcich sa v databáze
- Rukoväť učiteľa
- Rukoväť študenta
- informácie o možnostiach konzultácie
- hodnotiaci dotazník (anketu)
- odkazy na stránky zaoberajúce sa matematikou v slovenskom alebo
českom jazyku
- ďalšie produkty projektu (informačné a propagačné materiály)
- vstup na informačné stránky o projekte EVLM
- počet prístupov na Slovenský portál a ich štatistiku.
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3 Databázový portál
Slovenský databázový portál (ďalej databáza) [5] predstavuje voľne prístupnú
platformu pre používanie ako aj pre ukladanie nových rôznorodých
elektronických učebných materiálov. Jeho štruktúra je postavená na
interaktívnej báze. Pružne reaguje na požiadavky cieľových skupín.
V súčasnosti sú k dispozícii tieto hlavné oblasti matematiky: algebra,
matematická analýza, štatistika, geometria, numerická matematika,
programovanie a pravdepodobnosť, ktoré sa postupne dopĺňajú a napĺňajú.

Obr. 2: Stránka Slovenského databázového portálu
Zverejnené dokumenty sú uložené s metadátami – dátum vloženia, meno
autora, typ dokumentu (FACTS, RLO, MODUL, PRÍKLAD(Y)), oblasť
matematiky, téma a stručný opis, podľa ktorých sa dajú ľahko triediť
a vyhľadávať.
FACTS [Frequently Asked Consultation Topics] sú dokumenty
obsahujúce stručné, všeobecné a súhrnné informácie
o matematických pojmoch a témach často sa opakujúcich
v konzultačných otázkach.
RLO [Reusable Learning Objects] sú učebné materiály, ktoré sú
opakovane použiteľné v rôznych kontextoch, pretože
prinášajú podrobnejšie informácie o jednotlivých základných
matematických pojmoch a témach.
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MODUL je súbor viacerých materiálov typu RLO uložených
najčastejšie v jednom adresári. Obsahuje komplexné
informácie na danú tému, resp. z danej oblasti.
PRÍKLAD(Y) sú súbory problémov určených na riešenie, alebo sú to
zbierky vybraných riešených úloh.
Súbory v databáze môžu byť rôznych typov s príponami, ako napr. jsp, html
resp. htm, xml, pdf, rtf, ptt, pps, avi, exe a pod.
V databáze sa ľahko orientuje, všetky potrebné informácie sú uvedené na
úvodnej stránke databázového portálu.
Pri zobrazení všetkých súborov sú materiály zoradené zostupne podľa
dátumu vloženia, aby pravidelní návštevníci databázy získali okamžite
informácie o najnovších učebných materiáloch. V databáze je zabezpečené aj
rýchle vyhľadávanie, jednoduchým nastavením parametrov v tabuľke
vyhľadávania súborov (obr. 2 – tabuľka vpravo).
•

Špeciálnou voľbou vyhľadávacích kľúčov je možné zobraziť vybrané
zoznamy súborov podľa oblasti a témy, typu, názvu súboru, dátumu
vloženia do databázy, opisu materiálu, alebo mena autora.

•

Pri vyhľadávaní nie je potrebné vyplniť všetky položky. Ak nie je
zadaná ani jedna požiadavka, zobrazia sa všetky súbory.

•

Pri výbere podľa názvu súboru, podľa opisu alebo podľa autora stačí
zadať iba časť textu (môže to byť napr. skupina písmen uprostred
textu).
Práca s databázou nevyžaduje zložitý opis inštrukcií a jej obsluha je jednoduchá
a intuitívna.

4 Rukoväť učiteľa a Rukoväť študenta
Dve didaktické príručky sú určené predovšetkým hlavným cieľovým skupinám
projektu EVLM. Boli vytvorené medzinárodným kolektívom riešiteľov
v angličtine a postupne sú prekladané do národných jazykov zúčastnených
partnerov.
Rukoväť učiteľa ponúka stručné informácie o základných možnostiach
tvorby elektronických učebných materiálov v najčastejšie používaných
softvéroch. Obsahuje 16 kapitol, v ktorých čitateľ nájde materiály o vyučovaní
matematiky s podporou počítačov, stručnú charakteristiku a príklady použitia
rôznych odnoží softvéru Mathematica (Mathematica, Calculus WIZ,
Mathematical Explorer, Mathematica CalcCenter) softvérov GeoGebra,
DERIVE, Maple a MATLAB. Oboznámi sa s prácou v prostredí programu
webMathematica a tiež nahliadne do pravidiel kódovacieho jazyka MathML.
MathML umožňuje kódovať vizuálnu aj obsahovú stránku odborného textu a
na rozdiel od hypertextového jazyka HTML stránok alebo bežných editačných
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Richtáriková Daniela, Szarková Dagmar

prostredí ponecháva odborné značenie v prostredí internetu aktívne a úplne
vyhľadávateľné. Stručnú charakteristiku jednotlivých častí prináša úvodná
kapitola rukoväte.
Rukoväť študenta je zameraná viac prakticky, dáva záujemcovi možnosť
nahliadnuť do riešení konkrétnych matematických problémov z vybraných
oblastí matematiky v prostredí vybraných softvérov ako sú Mathematica,
MATLAB a Maple. Okrem iného poskytuje napr. aj stručný návod, ako napísať
študentskú prácu pomocou editačného softvéru Publicon.

5 Konzultačné centrum
Konzultačné centrum bolo zriadené ako súčasť Slovenského centra
Matematiky. Začalo pracovať online a od januára 2008 poskytuje aj prezenčné
konzultácie v budove SjF STU pri Ústave prírodných, humanitných
a spoločenských vied. Otvorené je pre širokú verejnosť 5 dní v týždni po
4 hodiny (obr. 3). V súčasnosti v ňom pôsobí 9 vysokoškolských pedagógov,
ktorí za prvých 25 týždňov funkčnosti centra poskytli viac ako 700 konzultácií.

Obr. 3: Stránka konzultačného centra
a formulár so žiadosťou o konzultáciu
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Na konzultácie prichádzajú prevažne študenti bakalárskeho a inžinierskeho
štúdia SjF STU, ale medzi návštevníkmi sa nájdu aj stredoškolskí študenti
a doktorandi. Hlavnými dôvodmi návštevy sú:
- príprava na skúšku,
- pomoc s projektom,
- pomoc s cvičením
- pomoc s bakalárskou alebo diplomovou prácou,
- príprava na maturitu a prijímacie pohovory na vysokú školu
(stredoškoláci).
Návštevníci si na konzultačnom centre cenia najmä jeho dostupnosť,
otvorenosť voči všetkým záujemcom, osobný prístup a ochotu lektorov.
Pravidelná služba, stále miesto a ústretovosť lektorov priniesli centru pomerne
rýchle vysokú popularitu predovšetkým medzi študentmi bakalárskeho štúdia.
Veľkým kladom je tiež neformálne prostredie a priateľská atmosféra, ktorá
odbúrava stres a neistotu prichádzajúcich študentov najmä prvého ročníka.
Konzultácie sú v princípe anonymné, od návštevníkov sa nevyžadujú žiadne
osobné údaje. Okrem osobnej návštevy môžu záujemcovia požiadať
o konzultáciu aj písomnou formou a požiadavku poslať buď obyčajnou poštou
alebo elektronicky; v angličtine zo stránky Centrálneho portálu [2] alebo
Centrálneho databázového portálu [3]; po slovensky zo stránky Slovenského
portálu [4] alebo Slovenského databázového portálu (formulár na obr. 3) [5],
prípadne priamo na adresu central@evlm.stuba.sk. Spätnú väzbu zabezpečuje
anonymný hodnotiaci dotazník umiestnený na Slovenskom portáli. Zatiaľ ho
vyplnilo 78 respondentov, návštevníkov Slovenského portálu a konzultačného
centra. Vyhodnotenia niektorých otázok prinášame v grafoch (obr. 4, obr. 5,
obr. 6).

Obr. 4: „Ktorá kategória Vás najlepšie charakterizuje?“
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Dôvod konzultácie
príprava na skúšku

15%

odborný projekt

12%
pomoc s cvičením

10%

47%

iné (bak./dipl.práce, prac.
problém)

8%

osobný záujem

2% 6%

Obr. 5: „Z akého dôvodu ste navštívili konzultačné centrum?“

Konzultačné centrum opäť navštívim
3% 0%
súhlasím

17%

viac súhlasím ako nesúhlasím
rovnako

16%
64%

viac nesúhlasím
nesúhlasím

Obr. 6: „Označte do akej miery súhlasíte s výrokom.“
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Slovenský portál EVLM

Ako hodnotíte konzultačné centrum?
1%
výborne

15%
38%
16%

veľmi dobre
dobre
celkom dobre

30%

nie veľmi dobre

Obr. 7: „Ako hodnotíte konzultačné centrum?“

6 Záver
Ciele projektu EVLM postupne napĺňajú očakávania riešiteľov. Sieť siedmych
národných portálov, sedem národných a jedna centrálna databáza poskytuje
otvorený priestor pre kvalitné edukačné materiály, ich vzájomné zdieľanie
a používanie. Je vysoký predpoklad, že konzultačný servis reagujúci na
individuálne požiadavky záujemcov spolu s voľne šírenými učebnými materiálmi
pomôžu zvýšiť matematické vedomie a zručnosti záujemcom všetkých cieľových
skupín: doplniť chýbajúce základy z predchádzajúcich stupňov škôl, poskytnúť
možnosť prekonzultovať a precvičiť aktuálne učivo, či pomôcť pri riešení
matematickej časti odborného problému. Materiály dostupné v sieti databáz
projektu EVLM poslúžia aj všetkým záujemcom z radov pedagogických
pracovníkov, ktorí tu nájdu široký výber rôznorodých učebných dokumentov a tiež
pomoc pri príprave vlastných materiálov. Existenciu národných portálov ocenia
najmä tí záujemcovia, ktorí preferujú pri štúdiu materinský jazyk. Na národných
portáloch je vytvorený široký priestor na umiestnenie množstva kvalitných
študijných materiálov či už z vlastných zdrojov alebo prekladov materiálov zo
zdrojov partnerov riešiteľského týmu. Možnosť prijímania informácií bez žiadnych
obmedzení, ako v materinskom jazyku ale aj v angličtine a v jazykoch
zúčastnených krajín, adaptácia poznatkov na miestne zvyklosti napomáha k rozvoju
kľúčových kompetencií a svojim záberom presahuje prezentovanú oblasť
matematiky. Z pohľadu študenta pre pomerne veľkú skupinu (najmä študentov
technických škôl) je neopomenuteľná.
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Deset let Výtvarné informatiky
Ivo Serba
Dept. of computer graphics and design, Fac. of Informatics, Masaryk University Brno,
Botanická 68a, Brno 2, Czech Republic
serba@fi.muni.cz , ivo.serba@gmail.com

Abstrakt. Příspěvek popisuje desetiletou historii předmětu Výtvarná informatika.
Předmět obsahuje témata: Počítačem podporované umění, stručná historie
Computer Artu, esteticky produktivní algoritmy, mozaiky, uzly, fraktální grafika,
exaktní estetika, komunikační grafika a vnímání obrazu, výtvarné zpracování
rastrového obrazu a další. K příspěvku je přiložen úplný učební plán předmětu.
Klíčová slova: Computer Art, Matematické umění, generované estetiky,
procedurální grafické algoritmy.

Motto: …Když vidíte numericky generovaný obraz, tak význam slova obraz
již nespočívá v obraze. Je to algoritmus, je to obraz čistě abstraktního,
bezrozměrného myšlení a tyto obrazy mají moc. Mají moc, která ovlivňuje naše
prožitky. ...můžeme manipulovat s etikou, epistemologií, s estetikou, tedy
nejenom s modely poznání a chovaní, nýbrž i s modely prožitků.
Vilém Flusser: Změna Paradigmat (v Praze1991)
Předmět nazvaný Výtvarná informatika byl zařazen do výuky na FI MU
před deseti lety. Jednoznačný název celosvětově se vynořujícího tématu
neexistoval a tak zúčastnění používali název matematické umění, též
generované estetiky, výtvarná procedurální počítačová grafika, kreativní
počítačová grafika, případně širší název Computer Art. Sám jsem se v polovině
osmdesátých let nemoudře přiklonil k názvu matematické umění. Bohužel
přírodovědné komunitě vadilo podstatné jméno umění a výtvarníkům
a výtvarným teoretikům překáželo přídavné jméno matematické.
Popravdě je třeba poznamenat, že procedurální počítačová grafika se liší od
interakční počítačové grafiky především tím, že latentní obraz vzniká výběrem
a volbou parametrů výtvarně produktivního matematického vztahu (rovnice),
který je prostředky grafiky interpretován (zobrazen) spontánně. Vznik obrazu
z rovnice na „jedno zmáčknutí knoflíčku“ byl nejen domácí výtvarné obci
značně podezřelý. Interakční grafika, která tvoří obraz po krocích, ctila lépe
známé výtvarné postupy a proto byla akceptovatelnější. Vše chtělo svůj čas.
Tehdejší konference počítačové grafiky začaly akceptovat výtvarné snahy jako
osvěžující doprovodné akce. Všudypřítomnost osobních počítačů a řada
popularizujících a vysvětlujících aktivit postupně pomohla počáteční potíže
překonat a tak díky pochopení a důvěře vedení fakulty vznikl předmět
s neprovokujícím názvem Výtvarná informatika.
Dnes, v době rozvinutého Internetu, pod heslem Mathematical Art najdeme
obrovské množství odkazů. Existuje též řada konferencí a časopisů věnovaných
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této problematice. Matematické umění se stalo nedílnou součástí široké oblasti
grafické komunikace resp. Computer Artu.

Obr. 1: Výtvarná informatika je mezioborová disciplina.

Každý školní předmět musí mít své teoretické zázemí. Zakotvení výtvarné
informatiky v přírodovědné oblasti bylo jasné – matematika s nepřeberným
množstvím esteticky produktivních formulí, které stačilo vhodně
naprogramovat a výsledky zobrazit. Zakotvení v oblasti výtvarné jsem nakonec
našel v zobecněné estetice, kterou formuloval v roce 1962 Roger Calois [1].
Výtvarné formy vytvořené člověkem - umělcem výtvarný teoretik Calois
dělí do tří proudů. Všechny vycházejí z přírodních forem a v současném
výtvarném umění se postupně k těmto formám zase vracejí - viz obr. 2.
Stačilo tedy ke Caloisově struktuře výtvarných forem vytvořit informatický
pandán, jak je znázorněno na obr. 3., který vlastně představuje náplň
diskutovaného předmětu.

Deset let Výtvarné informatiky
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Obr. 2. Výtvarné formy vytvářené člověkem.
Ke známým výrazovým prostředkům přidává matematické umění nové,
dříve neznámé tvary a struktury. Stejně jako nedávno fotografie i ono hledá
svůj vlastní „rukopis a tvaropis“.
Stává se nejen nevtíravým popularizátorem a propagátorem matematiky, ale
především významnou součástí výtvarného designu a svébytným nástrojem
volné tvorby.
V tomto duchu je postaven i předmět Výtvarná informatika, jehož náplň je
uvedena v dodatku. Předmět je v současné době přednášen a cvičen jak na MU
tak na VUT v Brně. Zájem studentů o předmět je vysoký a je nutno jej
limitovat.
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Obr. 3. Výtvarná informatika doprovází výtvarné formy.
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Dodatek
Osnova předmětu Výtvarná informatika (2/1)
Úvod do výtvarné informatiky - Zobecněná estetika. Výtvarné formy
podporované počítačem. Výtvarné umění a informatika. Computer Art - Vývoj
CA ve světě. Vývoj CA doma.
Jednoduché esteticky produktivní algoritmy - ASCII Art. Periodické funkce.
Chaotické atraktory. Překrýváni
rastrů (moire). Geometrické substituce.
Spirolaterální křivky. Grafický Turingův stroj. Efekty náhodných generátorů.
Počítačem generované mozaiky - Všeobecný úvod do ornamentu. Geometrie
mozaik (grupy symetrií) a algoritmy konstrukce. Základní periodické mozaiky
(rozety, vlysy, tapetové mozaiky). Escherovy mozaiky. Stuhové
a trojúhelníkové mozaiky. Neperiodické mozaiky. Spirálové mozaiky.
Aperiodické mozaiky (Robinson, Ammann, Pensrose). Hierarchické čtvercové
mozaiky. Členěné „dláždění" (dissipátion). Polyminové mozaiky. Modulární
mozaiky. Mozaiky s origami dělením. Hyperbolické mozaiky.
Počítačem generované uzly - Úvod do matematické teorie uzlů. Dekorativní
uzly a jejich konstrukce. Mercatův algoritmus. Glassnerův algoritmus. 3D
zobrazení uzlů.
Fraktální grafika a její algoritmy - Úvod do teorie fraktálních funkcí. Křivky
typu SFC. L-systémy větvení. Systémy afinních transformací - IFS. Fraktály
v komplexní rovině (Mandelbrot, Julia). Kvaternionové fraktály. Nepravé
fraktály jako modely terénu.
Grafické rozhraní člověk - stroj - Vnímáni obrazu a jeho důsledky.
Komunikační počítačová grafika. Informační propustnost obrazovky. Zásady
„správného okna“.
Modely forem „živé hmoty" (Bio Art) - Zákony růstu a geometrie živého.
Spirály, ulity, rohy. Modely tvarové transformace. Modely fylotaxie.
Exaktní estetika - Výpočetní modely estetických procesů. Estetika tvaru.
Estetika struktury. Estetika předávané informace.
Výtvarné zpracování rastrového obrazu - Filtry, LIC, warping, morphing,
NPR algoritmy
Přednášky doplňují cvičení a doprovodné akce. Pro praktická cvičení je
připraveno více jak sto programů, které jsou postupně doplňovány úspěšnými
výsledky zkoušek a bakalářských a diplomových prací. Posluchači mají
k dispozici elektronický záznam přednášek a přístrojově vybavené studio.
Periodicky jsou pořádány výstavy prací.
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Abstrakt. Příspěvek pojednává o vytváření 3D modelů úloh z konstruktivní
geometrie v programu Rhinoceros – NURBS modeling for Windows (Rhino).
Zvláštní pozornost je věnována využití možnosti převodu 2D zadání těchto úloh
nakreslených v AutoCADu do 3D prostoru Rhina.
Klíčová slova: Rhinoceros, 3D modely, konstruktivní geometrie, studijní materiály.

1 Úvod a motivace
Vytváření 3D modelů v programu Rhinoceros představuje jednu z hlavních
částí projektu Internetové podpory výuky Konstruktivní geometrie na Fakultě
strojní ČVUT v Praze. Konstruktivní geometrie je povinný předmět pro
studenty prvního ročníku, který je zaměřený na studium zobrazovacích metod,
geometrii křivek a ploch v závislosti na strojírenské praxi. Na Fakultě strojní se
stále potýkáme s poměrně vysokou neúspěšností studentů v absolvování tohoto
předmětu. Klasické rýsování u nich není příliš v oblibě, je proto potřeba
zmodernizovat výuku a získat zájem studentů o daný předmět. Studium
geometrie je samo o sobě velmi náročné, je proto nutné cvičit a zdokonalovat
prostorovou představivost. Chceme tedy dodat názorný studijní materiál a
zkvalitnit tak výuku Konstruktivní geometrie, což je důležité i v konkurenci
ostatních vysokých škol. Rozhodli jsme se propojit počítačové modelování a
klasické rýsování, protože se zdá, že právě geometrie na počítači zájem
studentů zvyšuje a samotná výuka je tak pro studenty atraktivnější. Dalším
důvodem volby právě počítačového modelování je, že výroba fyzických
modelů by byla cenově neefektivní.

2 Řešení a nové přístupy
K 3D modelování jsme zvolili program Rhinoceros (Rhino) hned z několika
důvodů. Jde o levný a dostupný software obsahující množství kvalitních
modelovacích nástrojů a funkcí a navíc Fakulta strojní vlastní jeho licenci.
Program Rhinoceros je také kompatibilní s jinými aplikacemi pro kreslení,
design a modelování (právě tuto vlastnost my využíváme). Kromě toho si
studenti mohou nainstalovat demoverzi.
Pracujeme tedy na tvorbě statických a animovaných modelů, přičemž jde o
zpracování příkladů a úloh uvedených ve skriptech určených pro výuku
Konstruktivní geometrie. Vytvořené modely se průběžně zařazují do výuky a
umisťují se na webové stránky [3], kde si je studenti mohou v rámci samostudia

294

Surynková Petra

znovu prohlédnout. Vytvořené statické 3D modely lze dále zpracovávat např.
převedením do VRML, což je popsáno v [1]. Úlohy týkající se kinematické
geometrie v rovině jsou řešeny v [3].

2.1 Tvorba 3D modelů
V této části se podíváme na vlastní tvorbu statických 3D modelů.
K dispozici máme skripta Konstruktivní geometrie, která jsou vytvořená
v programu AutoCAD. Díky vlastnostem Rhina lze využít možnosti převedení
2D zadání úloh ze skript do 3D prostoru Rhina. Příklady potom přesně
odpovídají úlohám ve skriptech (zachovávají se vzdálenosti, velikosti úhlů) a
předchází se tak odchylkám v zadání. Navíc jde o rychlý a efektivní způsob, jak
úlohy v Rhinu zadávat, neboť nemusíme odměřovat a vytvářet zadání znovu.
Ukažme si postup vytvoření 3D modelů na konkrétním příkladě. Úloha zní
následovně:
Příklad. V Mongeově promítání (známe tedy půdorys a nárys) jsou dány
dvě rotační plochy s rovnoběžnými osami o a o′ , zadány jsou vždy svým
hlavním polomeridiánem m a m′ (obrázek 1). V prvním případě rotací
přímky m kolem různoběžné osy o vzniká rotační kuželová plocha, ve
druhém případě rotací kružnice m′ kolem osy o′ vzniká anuloid. Úkolem je
sestrojit průnik těchto dvou ploch. ■
o2
o2′

m2′

m2

x12

m1

o1

o1′

m1′

Obr. 1: Zadání úlohy v Mongeově promítání
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Studenti se většinou dokáží naučit, jak se úloha řeší. Bohužel často znají
konstrukční postup nazpaměť a nezvládnou ho odůvodnit. Neumí si představit
řešení v prostoru a často neodhadnou, že např. v tomto případě bude řešením
prostorová křivka.
Podívejme se tedy, jak postupujeme v samotném programu.

Obr. 2: Importování 2D obrázku z AutoCADu do Rhina

Obr. 3: Modelování zadání v prostoru – otočení nárysu do svislé polohy
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Rovinný obrázek z AutoCADu importujeme do Rhina a umístíme ho do
půdorysny, jak ukazuje obrázek 2.
Nárys si otočíme do svislé polohy (obrázek 3) a vymodelujeme prvky
zadání tak, jak vypadají v prostoru (obrázek 4). Využíváme přitom různé
funkce Rhina např. křivka ze dvou pohledů. Pro lepší představu přidáme také
model půdorysny a nárysny, jak ukazuje obrázek 5.

Obr. 4: Modelování zadání v prostoru

Obr. 5: Přidání půdorysny a nárysny
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Následuje konstrukční řešení úlohy. V Rhinu rotací křivek kolem
příslušných os vytvoříme rotační plochy a sestrojíme jejich průnik. Tuto situaci
můžeme vidět na obrázku 6. Opět využíváme předdefinované nástroje Rhina.
Významné křivky na ploše (tvořící a průnikové) pro lepší názornost
nahrazujeme tělesy (pipe), jak ukazuje obrázek 7.

Obr. 6: Vytvoření rotačních ploch

Obr. 7: Určení průniku rotačních ploch
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2.2 Výstupy
Výstupem jsou statické obrázky, např. půdorysu a nárysu (viz obrázek 8), na
kterých si studenti mohou zkontrolovat, zda se při konstrukci v Mongeově
promítání dostali ke správnému výsledku. Samozřejmě nás zajímá situace
v prostoru, proto dalším výstupem mohou být statické 3D modely, jak ukazují
obrázky 9 a 10. Statické 3D modely budou vytvářeny pro úlohy na rotační
plochy, průniky rotačních ploch, šroubové, obalové a přechodové plochy.

Obr. 8: Půdorys a nárys
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Obr. 9

Obr. 10
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3D modely prostorových úloh mohou být dále zpracovány a umožňovat
vlastní manipulaci s pohledem, případně lze animovat vytvoření dané plochy.
O tvorbě dynamických obrázků a animací pojednává [1].
Všechny vytvořené modely (statické a dynamické obrázky, animované
modely) jsou umisťovány na webové stránky [3].

3 Závěr a budoucí práce
Vytvořené studijní materiály jsou průběžně zařazovány do výuky Konstruktivní
geometrie. Už nyní zaznamenáváme velmi kladný ohlas především na
internetovou verzi modelů a to i z jiných škol. Zdá se tedy, že jsme vytvořili
vhodnou didaktickou pomůcku a zvýšili jsme zájem studentů o daný předmět.
Zlepšila se také úroveň výuky. Studenti si zdokonalují svou prostorovou
představivost, jsou více motivováni k soustavné přípravě a samostudiu, předmět
je více baví. Naším dlouhodobým cílem je zvyšovat podíl úspěšných studentů
v absolvování předmětu a snížit náročnost předmětu (ne však na úkor snižování
požadavků!). Kromě toho mohou být výsledky projektu užitečné i pro jiné
střední a vysoké školy technického zaměření.
Naším záměrem je dokončit tvorbu modelů a dále zkvalitňovat webové
stránky. Na základě ohlasů a návrhů studentů budeme studijní materiály dále
vylepšovat a rozšiřovat.
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Inovace výuky kurzu deskriptivní geometrie
za podpory ESF
Jan Šafařík – Hana Šafářová
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Abstrakt. Příspěvek podává informace o již ukončeném projektu "Modernizace
výuky na Fakultě stavební VUT v Brně v rámci bakalářských a magisterských
studijních programů". Seznamuje s výsledky a výstupy projektu, ale i metodickými,
pedagogickými a jinými prohřešky při zpracovávání geometrické části
„Vyrovnávací kurz deskriptivní geometrie“.
Klíčová slova: ESF, MŠMT, deskriptivní geometrie, matematika, vyrovnávací
kurz.

1 Úvod
V roce 2006 naše stavební fakulta obdržela grant CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292
Evropského sociálního fondu zaměřeného na rozvoj lidských zdrojů. Na řešení
tohoto grantu se podílelo různou měrou osm ústavů fakulty.
Také ústav matematiky a deskriptivní geometrie se podílel na dvou
samostatných částech projektu. Jedna část se zabývala přípravou nového
nepovinného kurzu z matematiky s názvem „Vyrovnávací kurz matematiky“ a
druhá část byla věnována inovaci stávajícího kurzu BA91 deskriptivní
geometrie, který běžel již několik let. Protože jednou nepominutelnou
podmínkou získání grantu ESF je prezentace výsledků, chceme vás seznámit s
průběhem a výsledky dvouleté práce v části deskriptivní geometrie.

Modernizace výuky na Fakultě stavební VUT v Brně
v rámci bakalářských a magisterských studijních programů
CZ.04.1.03/3.2.15.2/0292

2 Popis projektu
Cílem projektu bylo sjednocení znalostí studentů z deskriptivní geometrie
v průběhu prvního semestru prvního ročníku studia a to s využitím
informačních technologií.
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Protože se jednalo o inovaci již probíhajícího kurzu, zůstala jeho hrubá
osnova zachována. Ta obsahovala tyto partie: kuželosečky, afinita a kolineace,
základy rovnoběžného promítání, základy Mongeova promítání a základy
kolmé axonometrie. Několikaleté zkušenosti nás poučily, že méně poznatků,
které mají studenti zvládnout, se zúročí v lepších znalostech, sice hodně
omezených, nicméně velmi důležitých v začátcích studia předmětu deskriptivní
geometrie letního semestru prvního ročníku. Proto jsme do značné míry, a to až
někdy na triviální úroveň, zjednodušili část přednášené látky – např. jsme v
kuželosečkách vynechali parabolu a hyperbolu, kolmou axonometrii jsme
zkrátili na vynesení souřadnic bodu. Jiné partie jsme naopak posílili.
Jako studijní oporu jsme zpracovali text v Zoner Contextu a připravili
příklady zpracované formou slide-show. Záměrem bylo vytvoření nového
interaktivního CD, které by svým obsahem částečně kopírovalo obsah původně
užívaných materiálů, ale problematika by byla zpracována a podána
jednodušším způsobem. Bylo by tedy vhodnější studijní pomůckou pro
studenty začínající tzv. „od nuly“.
Vedlejším cílem také bylo, aby i student, který by neabsolvoval
vyrovnávací kurz, byl schopen pohodlně prostřednictvím nově vytvořeného CD
vyrovnat svůj případný handicap. Nové CD nakonec nebylo realizováno a
studijní materiály byly dostupné na stránkách Ústavu matematiky a deskriptivní
geometrie FaSt VUT v Brně (http://math.fce.vutbr.cz).

Obr. 1: Vzhled připravovaného CD
Oproti původní osnově předmětu BA91 jsme přidali:
• základy technického kreslení,
• geometrii v rovině – konstrukce trojúhelníků, kružnice (tečna,
mocnost bodu ke kružnici, chordála…), konstrukce pravidelných
n-úhelníků, ...
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planimetrii – shodnost (osová a středová souměrnost, otáčení,
posunutí), podobnost (stejnolehlost).

Více času jsme věnovali také osové afinitě a to na úkor kolineace, která byla
velmi zjednodušena. Dále jsme posílili základy stereometrie a rovnoběžného
promítání. Daleko více času jsme pak při Mongeově promítání věnovali
konstrukcím v rovině.
Inovovaný kurz bude probíhat i v následujících letech. Bude opět
nepovinný, ukončený zápočtem, ale doporučený všem studentům s absencí
výuky deskriptivní geometrie na střední škole.

2.1 Ralizační tým
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Jana Bulantová
Blanka Morávková
Květoslava Prudilová
Jana Puchýřová
Josef Roušar
Jana Slaběňáková
Jan Šafařík
Hana Šafářová
Lucie Zrůstová

2.2 Základní tématické celky
o
o

o

o

základy technického kreslení
geometrie na přímce
• poměr tří bodů na přímce
• dvojpoměr čtyř bodů na přímce
geometrie v rovině
• konstrukce trojúhelníků
• kružnice (tečna, mocnost bodu ke kružnici, chordála…)
• konstrukce pravidelných n-úhelníků
• konstrukce odmocnin
• konstrukce elipsy
planimetrie
• identita
• shodnost
 osová souměrnost
 středová souměrnost
 otáčení
 posunutí
• podobnost
 stejnolehlost
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o
o
o

stereometrie
• jednoduchá tělesa a plochy
afinita a kolineace
základy rovnoběžného promítání

Obr. 2: Ukázka studijní opory

2.3 Realizace projektu
Dotkněme se trochu problémů, které vznikly při řešení projektu.
V žádosti o grant bylo nutné odhadnout předpokládané množství
„dotčených osob“ (to je množství studentů, u nichž se předpokládá účast
v kurzu, a také počet kantorů na daném kurzu se podílejících). Vzhledem k
dřívějším zkušenostem a dvouletému projektu bylo uvedeno číslo 250 studentů
a 11 učitelů. Předpoklad, že ve školním roce 2006/2007 proběhne pilotní verze
kurzu a v roce 2007/2008 pak již zcela inovovaná verze, se ukázal mylným.
Kurz musel být nejprve zcela připraven a teprve pak realizován. V druhém roce
probíhajícího grantu jsme tedy měli obrovské problémy s naplněním kurzu
počtem posluchačů blízkým k 250. Podařilo se přesně. Ale úsilí věnované
náboru studentů bylo neúměrně vysoké. Množství přesvědčených, ale
nenadšených studentů a večerní umístění tohoto kurzu do rozvrhu nepřispělo k
výrazně lepším (jak jsme doufali) znalostem studentů.
Také vyhodnocení účinnosti kurzu studenty, které proběhlo po skončení
letního semestru až v květnu 2008, nebylo procentuálně o nic vyšší, než v
předchozích ročnících. Z 238 absolventů kurzu (12 studentů ukončilo školu
ještě v zimním semestru) odpovědělo na dotazník pouze 68. Z toho zhruba 10%
studentů uvedlo, že jim účast v kurzu velmi pomohla ve studiu následného
povinného předmětu deskriptivní geometrie. To je bohužel v naprostém
souladu s výsledky dotazníků za minulá léta.
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Doufáme, že v tomto školním roce i v letech následujících se do
vyrovnávacího kurzu deskriptivní geometrie přihlásí pouze studenti mající o
kurz zájem a jeho účinnost bude vyšší.

2.4 Použité technologie
OtherCAD
Rozfázované konstrukce jsou narýsovány v programu
OtherCAD firmy ALPRO, s.r.o. a na CD je použita jeho
minimální verze doplněná o slideshow od Petra Slepičky.

Obr. 3: OtherCAD
Systémy OtherCAD umožňují práci s vektorovou i rastrovou grafikou a jsou
určeny i pro rozsáhlé aplikace. Jedná se o modulární grafický systém, který
neklade příliš velké nároky na počítač ani na kapacitu disku. K základnímu
systému lze doplnit velké množství profesních knihoven a nadstaveb.
Zoner CONTEXT
Jako celkové prostředí je opět zvolen Zoner CONTEXT firmy ECON
info, s.r.o., který umožňuje tvorbu multimediálních CD-ROMů. Tento systém
je univerzální a výkonný autorský nástroj pro elektronické publikování. Má
velmi dobře vyřešeno zpracovávání textu a jeho vlastní fulltextová technologie
zvládne jakkoliv obsáhlé publikace.
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Obr. 4: Zoner CONTEXT

3 Vyrovnávací kurz z matematiky
3.1 Ralizační tým
□
□
□
□
□
□
□
□

Václav Tryhuk
Oto Přibyl
Jiři Novotný
Oldřich Dlouhý
Květoslava Prudilová
Jana Slaběňáková
Hana Šafářová
Jan Šafařík

3.2 Základní tématické celky
○

Modul M1 Úvod do studia matematiky, aritmetika a algebra
• Intervaly
• Absolutní hodnota
• Mocniny
• Úpravy výrazů
• Zlomky
• Dělení polynomů
• Rozklady polynomů
• Lineární rovnice
• Soustavy lineárních rovnic
• Lineární nerovnice
• Soustavy nerovnic
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○

• Kvadratické rovnice
• Kvadratickké nerovnice
• Kvadratické rovnice v komplexním oboru
Modul M2 Analytická geometrie
• Vektory
• Přímka v rovině a v prostoru
• Dvojice přímek v rovině
• Kuželosečky

Obr. 5: Ukázka studijní opory z matematiky
○

Modul M3 Elementární funkce
• Definiční obory
• Lineární funkce
• Kvadratická funkce
• Lineární lomená funkce
• Mocninné funkce
• Exponenciální funkce
• Logaritmická funkce
• Goniometrické funkce
• Iracionální rovnice
• Exponenciální rovnice
• Logaritmické rovnice
• Goniometrické rovnice
• Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
• Řešení pravoúhlého trojúhelníka
• Řešení obecného trojúhelníka
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4 Prezentace výsledků projektu

Obr. 6: http://math.fce.vutbr.cz/esf/

Obr. 7: http://math.fce.vutbr.cz/easymath/
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Celočíselné výpočty na GPU
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Abstrakt. Článek se zabývá možností emulace celočíselných výpočtů na GPU tak,
aby výsledky základních aritmetických operací odpovídaly výpočtům na CPU,
konkrétně emulací aritmetického přetečení. V článku je navržena metoda emulace
celočíselného sčítání a násobení využívající mechanizmu rozdělení čísla pomocí
operace celočíselného dělení a modulo. Takové rozdělení umožňuje provádět
operaci sčítání a násobení s datovým typem plovoucí řádové čárky tak, že
nenastává zaokrouhlování nižších řádů. Emulaci lze pak s úspěchem použít
v generátoru pseudonáhodných čísel implementovaném v jazyce HLSL na grafické
kartě, který je na celočíselných operacích založen.
Klíčová slova: GPU, celočíselné výpočty, emulace, náhodná čísla

1 Úvod
Dnešní počítač má své výpočetní centrum v podobě méně či více výkonného
procesoru, neboli centrální procesorové jednotky (CPU). Z hlediska
historického vývoje procházeli řadou inovací, avšak ať už se jednalo o 8 bitové
procesory či dnes dostupné 4 jádrové 64 bitové, vždy ovládali základní
matematické operace v podobě sčítání či odčítání celých čísel. U těchto
i dalších matematických operací dochází k limitování pomocí použitého
datového typu, který má konečný rozměr (např. 32 bitů) a je tak zapotřebí řešit
situaci, kdy hodnota výsledku přesáhne určený rozsah. V případě součtu dvou
velkých čísel tak vzniká aritmetické přetečení.
Potíž nastává v případě, kdy hardware (jiný než standardní CPU)
neumožňuje celočíselné operace. Takovým příkladem jsou dnešní grafické
karty, které jsou velkou měrou programovatelné a díky paralelismu, který
žádný jiný běžný hardware nenabízí, často překonávají centrální procesor
v úlohách, které byly dříve řešitelné jenom právě CPU. Vzhledem
k historickému vývoji grafických karet, které byly přednostně určeny pro
zpracování grafických dat a výpočetně náročnou trojrozměrnou vizualizaci,
však nebylo zapotřebí věnovat prostor na grafickém čipu jiným výpočtům, něž
těm s plovoucí řádovou čárkou. Datový typ float se tak stal de facto jediným
hardwarově podporovaným datovým typem, pro naprostou většinu aplikací
dostačujícím. Pro zmíněný princip generování náhodných čísel je však
nevhodný, neboť je vůči aritmetickému přetečení do značné míry imunní,
neboť dojde-li k nedostatku prostoru v části nesoucí údaj o jednotlivých cifrách
čísla, mantise, je navýšen exponent, dojde k řádovému posunu a nejnižší řád je
zapomenut. To ale brání ve vygenerování náhodného čísla některými běžně
používanými metodami.
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Náhodná čísla mají ve vizualizaci své místo, neboť při vhodném použití
značně zvyšují realističnost scény vykreslované grafickou kartou. Mohou být
použity pro generování realisticky vypadajících terénů a oblohy, zvláště pak ve
spojení s Perlinovým šumem [1]. Lze jich také využít při pozicování velkého
množství stejných prvků ve scéně (např. vegetace) tak, aby na první pohled
nevypadaly uniformě (např. pomocí roztřesení [2]). Další uplatnění jistě
naleznou i v negrafických úlohách, k nimž jsou dnes programovatelné grafické
karty používány. Alternativu k přímému výpočtu náhodných hodnot na GPU
představuje například předchozí výpočet na CPU, ale takový výpočet by byl
v případě potřeby nových hodnot pro každé vykreslení, značně omezující.
Rychlejší variantou je použití předpočítané textury náhodných hodnot tak jako
v [7], kde je však množství náhodných hodnot limitováno rozměry textury.
V případě potřeby velkého množství náhodných čísel je nasnadě využít
výpočetní výkon GPU, kde relativně jednoduchý výpočet může na sobě
nezávisle provádět velké množství výpočetních jednotek, shaderů.
Hlavní úskalí pak spočívá v celočíselných výpočtech, které jsou na GPU
realizovány pomocí reálných čísel, která řeší problematiku nedostačujícího
datového rozsahu zaokrouhlením a nikoli aritmetickým přetečením. Proto je
nutné zavést výpočetní aparát, který bude celočíselné výpočty CPU emulovat
pomocí GPU aritmetiky v plovoucí desetinné čárce.

2 Aritmetická emulace celočíselných výpočtů
Za základní celočíselné operace budiž považováno sčítání, odčítání, násobení a
dělení dvou celých čísel. Odčítání je pouze speciální případ sčítání čísla
s opačným znaménkem a dělení není kritickou operací neboť, nemůže dojít
k aritmetickému přetečení.
Navrhované řešení je založené na metodě rozdělení čísel plovoucí řádové
čárky (float či double) na dvě části. Pro zachování přesnosti výpočtu v nižších
řádech je totiž nutné zajistit, aby výpočet probíhal pouze v takovém rozsahu,
kdy nedojde ke změně exponentu neceločíselného datového typu tak, že nebude
posunuta desetinná čárka. Celý výpočet pak musí proběhnout v bitovém
rozsahu mantisy používaného reálného čísla.

2.1 Definice
Nechť  je uvažované kladné celé číslo a   9 je maximální možná
hodnota čísla  vzhledem k použitému datovému typu. Nazvěme 

hranicí, která rozděluje číslo  na horní a dolní část. Nechť mod značí operátor
operace modulo, která vrací zbytek celočíselného dělení, a div je operátor
celočíselného dělení. Pak jistě platí   ·  div     mod  . Výsledek
celočíselného dělení  div   nazveme horní část čísla , označme í , a
zbytek celočíselného dělení  mod   nazveme dolní část čísla , označme
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í . Potom také platí   · í  í . Protože     , je
í   a zároveň í  .
Uvedeného rozdělení využijeme pro reprezentaci jedno celého čísla pomocí
dvou celých čísel s užitím polovičního datového rozsahu. Pomocí takových
čísel je pak možné realizovat součet a součin emulující celočíselný výpočet na
CPU.

2.2 Emulace sčítání
Označme  součet dvou kladných celých čísel  a
menších nebo rovných
 , tedy    .
Použijeme-li rozdělení čísel  a na horní a dolní část podle definice, pak
lze součet zapsat jako 
 · í  í    · í  í , po
úpravě   · í  í  í  í , kde vzhledem k omezující
podmínce rozsahu hodnot čísel  a pro dílčí součty ! í  í a
 í  í platí !  2  #$% &   2  #$% , což znamená,
že dílčí součty lze provést, aniž by byla překročena hranice  .
Součet   · !   však shora omezený hranicí  není. Dílčí součty
proto dále rozdělme na horní a dolní část tak, že   · !    ·
!,í   · !,í   · ,í  ,í  · !,í   · !,í 
,í   ,í . Výraz  · !,í je větší než  , proto jej vynechejme
tak, jako by došlo k aritmetickému přetečení. Pro dílčí součet ( !,í 
,í opět platí (  2  #$% , ale výraz )  · (  ,í hranicí 
omezený není. Proto dílčí součet ( také rozdělme a získáme výraz )  ·
· (í   · (í  ,í . Výraz  · (í je opět větší než  , proto jej
také vynechejme. Výsledek *  · (í  ,í je potom součtem čísel  a
ořezaný bitovým rozsahem odpovídajícího  .

Obr. 1 : Srovnání metody celočíselného součtu na CPU a jeho emulace pro
16-bitové bezznaménkové číslo
Obrázek Obr. 1 schématicky srovnává celočíselný součet realizovaný na
procesoru a navrženou metodu emulace výpočtu, která je použitelná například
na grafické kartě. Je zřejmé, že na CPU je výpočet proveden mnohem
efektivněji, zatímco v případě emulace je pro dosažení stejného výsledku
potřebný složitější výpočetní aparát.
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2.3 Emulace násobení
Označme  součin dvou kladných celých čísel  a menších nebo rovných
#$% , tedy   · .
Použijeme-li rozdělení čísel  a na horní a dolní část čísla podle definice,
pak lze součin zapsat jako 
 · í  í  ·  · í  í  po
úpravě   · í · í   · í · í í · í   í ·
· í . Označme dílčí součiny ! í · í ,  í · í a
! í · í . Protože  · í · í +  , uvažujme )  ·
· !     , , přičemž !   #$% &    #$% & ,  
#$% .
Protože výraz !   není shora omezen #$% , dílčí součiny dále dělíme na
horní a dolní části tak, že )  · !     ,  · !,í  ,í  
Označme
( !,í 
 · !,í  ,í  ,,í   ,,í .
,í  ,,í . Protože  · !,í  ,í  +  , uvažujme
-  · (  ,,í . Přestože (  3  #$% , není obecně pravda, že (  .
Součet ( tedy znovu dělíme, takže -  · (í   · (í  ,,í .
Protože  · (í +  , je výsledek součinu čísel  a
zohledňující
celočíselné přetečení přes hodnotu #$% dán výrazem *  · (í  ,,í .
Užitím uvedených výpočtů lze realizovat operace emulující celočíselné
sčítání a násobení pomocí datového typu s plovoucí desetinnou čárkou. Je tak
například možné implementovat na GPU funkce pro generování náhodných
čísel.

3 Funkce náhodných čísel na GPU
Jedním z příkladů užití emulace celočíselných operací je výpočet náhodnostní
funkce na GPU. Generace grafických karet po shader model 3.0 totiž nenabízí
plnohodnotný generátor náhodných čísel, který by bylo možné při jejich
programování použít. Ať už se jedná o použití DirectX 9.0 nebo OpenGL 2.0
obě technologie sice dle referenčních příruček sice nabízí funkci noise pro
generování šumových hodnot, avšak jak [3] tak [4] uvádí, že nejsou zatím
implementovány.
Variantu implementace lineárního kongruentního generátoru uvádí
například [5]. Další možností je implementovat celočíselnou šumovou funkci,
která taktéž využívá aritmetického přetečení při svém výpočtu. Příkladem budiž
funkce Fce. 1, která má dle [1] následující vlastnosti. Vstupem funkce je celé
číslo, výstupem je reálné číslo v intervalu −1 až +1. Pro stejnou vstupní
hodnotu vrací vždy stejný výsledek. Neexistuje souvislost mezi náhodnými
hodnotami vypočtenými ze dvou různých vstupních čísel.
Funkce je vhodná pro použití při výpočtu na centrálním procesoru, neboť je
založena na několika binárních a celočíselných operacích, pro které
předpokládá aritmetické přetečení. Fakt, že tato funkce nepotřebuje ani žádný
složitý výpočetní aparát či datovou strukturu, ji činí použitelnou i k výpočtu na
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GPU. Navíc závislost výstupní hodnoty na vstupní lze s výhodou využít při
opakované potřebě získat stejné pseudonáhodné hodnoty pro konkrétní
bod/vrchol/pixel při vykreslování rozsáhlé scény.
float IntegerNoise(integer32 x) {
x = (x<<13) ^ x;
return ( 1.0 - ( (x * (x * x * 15731 + 789221)
+ 1376312589) & 0x7fffffff) / 1073741824.0);
}

Fce. 1: Celočíselná šumová funkce - převzato z [1]
Limitujícím faktorem pro použití uvedené funkce na grafické kartě je
současná nepodpora jak binárních, tak celočíselných operací. Karty jsou totiž
navrhovány pro co nejrychlejší zpracování grafických dat a implementují pouze
ty operace, které jsou při manipulacemi s těmito daty vyžadovány. Z toho
důvodu bývají veškeré operace realizovány užitím reálných čísel, která jsou pro
běžná data charakteristická, konkrétně pak využívají datový formát plovoucí
řádové čárky float (single), specifikovaný normou IEEE 754 (viz.[6]). Jedná se
o jediný číselný formát, na jehož podporu ze strany výrobců hardwaru se lze
dle specifikace HLSL v rámci shader modelu 3 spolehnout (viz. [3]).
Specifikace sice nabízí možnost využití celočíselných hodnot, avšak zároveň
upozorňuje na možnost nepodporování hardwarem, který tak bude realizovat
celočíselný výpočet pomocí reálných čísel a hodnoty zaokrouhlí, přičemž
nedojde k potřebnému aritmetickému přetečení jak je u CPU běžné. Binární
operace nejsou v shader modelu podporovány vůbec.
Binární operace použité ve výše uvedené funkci Fce. 1 je možné s určitou
přesností nahradit aritmetickými, aniž by se to na výsledku výrazně projevilo.
Operace binárního posunu vlevo (<<) je ekvivalentní násobení příslušnou
mocninou dvou, jen s většími výpočetními náklady. Operaci XOR (^) je ve
výrazu (x<<13) ^ x možné nahradit běžným sčítáním se pro x < 213. Vzhledem
k použití není omezení rozsahu x podstatné. Bitový součin s konstantou
0x7fffffff v tomto případě mění znaménkový bit čísla tak, aby číslo bylo vždy
kladné. Při výpočtu na CPU dochází při překročení číselného rozsahu
k ovlivnění nejvyššího znaménkového bitu, což kvůli jinému způsobu
vyhodnocování celočíselných operací na GPU nemůže v případě kladného
vstupního x nastat. Hodnota jedna, od níž je odečten výsledek po vydělení
polovinou maximální hodnoty celočíselného 32-bitového znaménkového
datového typu (230), upravuje rozsah intervalu náhodného čísla na -1 až +1.
float IntegerNoise(integer32 x) {
x = x * 8192 + x;
return ( 1.0 - ( (x * (x * x * 15731 + 789221) +
1376312589) / maxHalf);
}

Fce. 2: Upravená funkce Fce. 1 bez binárních operací
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Hodnotu dělitele je potřeba nastavit dle rozsahu použitého datového typu,
proto je ve funkci Fce. 2, která vznikla aplikací zmíněných zjednodušení,
označena jako maxHalf. Takto zjednodušenou funkci je již možné s využitím
emulace celočíselných výpočtů realizovat na hardwaru, který se nechová
stejným způsobem jako centrální procesorová jednotka.

3.1 HLSL implementace
Jak již bylo uvedeno, tak u většiny grafických karet bývá použit 32-bitový
datový typ float, který se dle standardu IEEE 754 [6] skládá ze znaménkového
bitu, 8 bitů pro hodnotu exponentu a 23 bitové mantisy. A právě oněch 23 bitů
je limitujících pro korektnost výpočtu bez posunutí řádové čárky.
Z toho vyplývá, že maximální celočíselná hodnota, kterou je možné
v mantise uchovat, je #$% 2, 8388608. Se zavedenou emulací
celočíselných výpočtů je tedy možné implementovat výpočet náhodných čísel
na grafické kartě, přičemž hranice 
 2 2896 a dělitel 345647
89:

4194304.
Následují zdrojové Kódy kompletní implementace v jazyce HLSL. V první
části jsou obsaženy zdrojové kódy pomocných funkcí, které obsluhují základní
operace emulace jako je rozdělení i opětovné složení z horní a dolní části
zpracovávaného čísla. Hlavní funkce pro emulace sčítání a násobení včetně
implementace náhodnostní funkce představují funkce mult, plus a random4.
HLSL kódy jsou optimalizovány pro maximální využití potenciálu grafické
karty, která naráz zpracovává instrukce s čtyřsložkovým vektorem floatových
hodnot.


float floatDivisionLimit() {
return 2896.f;
}
float precision() {
return 4194304.f;
}
//pomocna struktura pro dolni a horni cast
struct HL_FLOAT4 {
float4 h;
float4 l;
};
float4 HIGHER(float4 f) {
return floor(f/floatDivisionLimit());
}
float4 LOWER(float4 f) {
return f - HIGHER(f) * floatDivisionLimit();
}
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HL_FLOAT4 HIGHER_LOWER(float4 f) {
HL_FLOAT4 res;
res.h = HIGHER(f);
res.l = f - res.h * floatDivisionLimit();
return res;
}
float4 TO_FLOAT(HL_FLOAT4 hl) {
return hl.h * floatDivisionLimit() + hl.l;
}
//emulace scitani jako u integeru
HL_FLOAT4 mult(HL_FLOAT4 fa, HL_FLOAT4 fb) {
float4 s1 = LOWER(fa.h * fb.l);
float4 s2 = LOWER(fa.l * fb.h);
HL_FLOAT4 t = HIGHER_LOWER(fa.l*fb.l);
HL_FLOAT4 res;
res.h = LOWER(s1 + s2 + t.h);
res.l = t.l;
return res;
}
//emulace nasobeni jako u integeru
HL_FLOAT4 plus(HL_FLOAT4 fa, HL_FLOAT4 fb) {
float4 x = fa.h + fb.h;
float4 s1 = LOWER(x);
HL_FLOAT4 t = HIGHER_LOWER(fa.l+fb.l);
HL_FLOAT4 res;
res.h = LOWER(s1 + t.h);
res.l = t.l;
return res;
}
//nahodnostni funkce, vystupni rozsah -1, +1
float4 random4(float4 inX) {
HL_FLOAT4 x = HIGHER_LOWER(inX);
//posun o 13 binarnich pozic a simulace xor
x = plus(mult( x, HIGHER_LOWER(8192.f) ), x);
HL_FLOAT4
HL_FLOAT4
HL_FLOAT4
HL_FLOAT4
HL_FLOAT4

ax
bx
cx
dx
ex

=
=
=
=
=

mult(x, x);
mult(ax, HIGHER_LOWER(15731));
plus(bx, HIGHER_LOWER(789221));
mult(x, cx);
plus(dx, HIGHER_LOWER(1376312589));

return 1 - TO_FLOAT(ex) / precision();
}

Kódy: Implementace emulace a náhodnostní funkce v jazyce HLSL
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4 Výsledky
Implementace emulace byla testována na několika různých hardwarových
sestavách (viz Tab. 1), přičemž byla dosažena různá rychlost překreslování
(snímků za vteřinu – FPS) v závislosti na rozměrech výstupní textury. Rozměr
výstupní textury určuje počet náhodných hodnot, které jsou generovány
v průběhu jednoho vykreslovacího/výpočetního cyklu. V další tabulce (Tab. 2)
jsou pak uvedeny naměřené hodnoty pro jednotlivé sestavy.
Číslo
CPU
(centrální RAM
(operační GPU
(čip
sestavy procesorová jednotka)
paměť)
grafické karty)
1
Core 2 Extreme, 3 GHz 4GB DDR2 800MHz
nVidia8800 Ultra
2
Pentium 4, 3.2 GHz
2GB DDR 400MHz
nVidia6800 Ultra
3
AMD Sempron, 2 GHz 1GB DDR 400MHz
nVidia7300 Go
Tab. 1: Počítačové sestavy pro testování emulace
Číslo
FPS při daném rozlišení (pixel shader | vertex shader)
sestavy
100x100
300x300
500x500
700x700
900x900
1
5254 4278 4443 861 1670 312 864 159 525
2
1631
607
520
91
210
34 116 15
85
3
1218
332
227
65
93
14
82
7
35
Tab. 2: Počet snímků (nových textur náhodných hodnot) při daném
rozlišení za sekundu
Naměřené hodnoty při použití emulace a výpočtu náhodnostních hodnot
v pixel shaderu jsou vyšší než v případě výpočtu hodnot ve vertex shaderu.
Tento rozdíl hodnot je způsoben hlavně tím, že v prvním případě stačí ve
vykreslovacím řetězci používat 2 trojúhelníky (určené čtyřmi vrcholy) a vstupní
hodnoty pro náhodnostní funkce jsou z vrcholů trojúhelníků interpolovány,
zatímco u vertex shaderové varianty je nutné zpracovávat výrazně větší
množství vrcholů (jeden pro každou hodnotu). Druhá varianta však nabízí větší
univerzálnost, neboť náhodné hodnoty jsou k dispozici již ve fázi zpracování
vrcholů geometrie. Na obrázku Obr. 2 je pak uveden možný výstupu generátoru
v podobě textury náhodných hodnot.

Obr. 2: Textura náhodných hodnot generovaná pomocí grafické karty
Náhodné hodnoty generované grafickou kartou mají značné uplatnění při
realistickém zobrazování vegetace, kde prvek náhody značně ovlivňuje celkový
vzhled, přičemž jistá pravidelnost je také patrná. S využitím roztřesení
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pravidelné mřížky [2], tak bylo možné aplikovat získané náhodné hodnoty pro
rozmístění i druhové rozlišení bylinného porostu virtuálního terénu (Obr. ).

Obr. 3: Využití generátoru náhodný čísel pro pokrytí terénu vegetací.
Uvedená emulace má hlavní význam v shader modelu 3 (DirectX 9), který
je stále hojně používám, a kde chybí funkce pro generování náhodných
hodnot [3]. Novější verze, tedy shader model 4, v prostředí DirectX 10 by již
měl poskytovat plnohodnotnou celočíselnou aritmetiku, čímž by bylo možné se
emulaci vyhnout. Zatím nám ale není známo ověření této funkčnosti i pro
generátor pseudonáhodných čísel, který byl uveden v tomto článku. Jedná se
tedy o možný směr dalšího výzkumu stejně jako zjištění použitelnosti emulace
při dalších výpočtech.
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Abstract. In the paper we investigate some algebraic surfaces of
4th order in projective 3-space over an algebraically closed field. The
quartic surfaces contain two triple and two double points which are
linearly independent. We determine the properties of a line on these
surfaces.
Keywords: projective space, quartic surface, singular point.

1 Introduction
Though the properties of the cubic surfaces (including the number of lines
on them) are well known and the classification of cubic surfaces is by some
mathematicians complete, the interest on these surfaces is not decreasing.
Unlike cubic surfaces, quartic surfaces have not been fully classified.
There are also many interesting results on these surfaces e.g. [6], [7], [2],
or [5].
In order to get an algorithm for computing the lines on the quartic
surfaces (see [8]) we study the special class of these surfaces with a double
line and some special singularities. We found some necessary conditions
for lines to lie on these surfaces. Our investigation was strongly motivated
by works [3] and [1].
Basic definitions and facts about algebraic surfaces are e.g. in works
[3] or [4].

2 Quartic surfaces with 2 triple and 2 double points
If an irreducible quartic surface contains two triple points A, B (and thus
contain the double line AB) and two double points C, D outside AB,
then the points A, B, C, D must be linearly independent (they can not
be complanar) (see [8]). Note that the double line AB is the only singular
line of this quartic surface.
Each such a surface contains at least 5 lines. They are given by triple
points, or by a triple and a double points. If the surface contains another
line we determine in this paper position of this line.
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Proposition 1 Let Q be a quartic surface with a triple point A. If a line
r is on Q, then either
– A ∈ r or
– r intersects a line incident with A.
Proof. If r is not on A, the plane (A, r) intersects the quartic surface in
the line r and the cubic curve with the point A which is triple on this
curve. Thus the cubic is a join of three lines through the point A. Lying
in the same plane this means that r intersects a line through A.
From the Proposition 1 we get the following properties of a line on quartic
surface with 2 triple and 2 double linearly independent points:
If a line r is on this quartic surface, then either
– r contains a triple point of the quartic surface or
– r intersects a line incident with a triple and a double points of the
quartic surface or
– r intersects a line of the quartic surface which contains a triple point
and no other singular points of the quartic surface.
This is too general information about position of a line on the quartic
surface with 2 triple and 2 double linearly independent points. Now we
specify the kind of points and planes incident with the line of the quartic
surface. At first we fixate to the lines given by a triple and a double points
of the quartic surface.
Proposition 2 Let Q be a quartic surface with 2 triple and 2 double
linearly independent points. A nonsingular line of Q defined by a triple
and a double points is a torsal line.
Remark 1 A nonsingular line on a surface is called a torsal line if the
tangent planes of regular points of this line coincide. We call this tangent
plane a torsal plane.
Proof. It can be made by direct computation. If the triple points are
O0 = (1, 0, 0, 0) and O1 = (0, 1, 0, 0), and double points O2 = (0, 0, 1, 0)
and O3 = (0, 0, 0, 1), then the defining equation of the quartic surface
with these singular points is
ax0 x1 x22 + bx0 x1 x23 + cx0 x2 x23 + dx0 x22 x3 + ex1 x2 x23 + f x1 x22 x3 +
gx22 x23 + hx0 x1 x2 x3 = 0.

(1)

The equations of the tangent planes at the regular points of the lines
oij = Oi Oj , for i = 0, 1 and j = 2, 3 (torsal planes) are given by:
T (o02 ) :
T (o03 ) :

ax1 + dx3 = 0
bx1 + cx2 = 0

T (o12 ) :
T (o13 ) :

ax0 + f x3 = 0
bx0 + ex2 = 0.
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Proposition 3 Let Q be a quartic surface with 2 triple and 2 double
linearly independent points. If l is a line on Q intersecting the line m
given by a triple and a double points, then either
– l contains a singular point of Q or
– l is in the tangent plane along the torsal line m connecting the triple
and the double points.
Proof. Let A, B be triple points and C, D double points of a quartic
surface Q. Let m = AC be the line connecting the triple and the double
points. Let α be the plane containing the line m and another line l lying
on Q. Then it can occur one of the following two possibilities:
– The line l is incident with a triple or a double points. Then l is on
the tangent cone at this point.
– The line l contains no singular point lying on the line m. Then the
plane α intersects Q in lines m and l and a conic k with a double
point A and through C. The conic k is a join of the line m and
another line n through the point A. The nonsingular line m is a
double intersection line of Q and the plane α which is therefore the
tangent plane of Q along the line m (see e.g. [3]).
Next we analyze those lines of the quartic surface incident with a triple
point, which does not contain another singular point of the quartic surface.
Proposition 4 Let Q be an irreducible quartic surface with 2 triple and 2
double linearly independent points. Let m be a line on Q, which contains
a triple point and no other singular points of Q. If Q contains a line l
intersecting m, then the line l either
– contains a singular point of Q or
– intersects a line incident with a triple and a double points of Q or
– intersects the double line of Q.
Proof. Choose O0 , O1 to be triple points and O2 , O3 double points of a
quartic surface Q. The defining equation of Q is then of the form (1). Let
m be a line on Q through the triple point O0 incident with no double point
of Q. Moreover let l be such a line on Q, which intersects the line m in a
point X, X 6= O0 . Then we have one of the following two possibilities:
a) l ∩ m = X ∈
/ ω0

b) l ∩ m = X ∈ ω0 .
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Figure 1: X ∈
/ ω0 , Y ∈ ω0

Figure 2: X ∈ ω0 , Y ∈ ω3

We investigate these cases in more detail.
a) l ∩ m = X ∈
/ ω0
Put X = (1, 1, 1, 1). Since by the assumptions the line m = O0 X is
on Q, the equation (1) is satisfied for the coordinates (α + β, α, α, α)
of every point of m. For the coefficients a, b, c, d, e, f, g, h then
it holds
a+b+c+d+h=0
(2)
e + f + g = 0.
The line l we determine by points X and Y , where Y ∈ ω0 , i.e.
Y = (0, ϕ, ψ, ρ).
According to the assumptions the line l is on the quartic surface Q,
thus the equation of Q is satisfied for the coordinates (α, α + ϕ, α +
ψ, α + ρ) of every point of l. Using this and the equations (2) we
get the following equation
α3 [ψ(a − b + d − e) + ϕ(−c − d + e + f ) + ρ(−a + b + c − f )] +

α2 [ψ 2 (a + d − e) + ρ2 (b + c − f ) + ϕψ(a − b − c − d + e + 2f ) +
ϕρ(−a + b − c − d + 2e + f ) + ψρ(−a − b + c + d − 2e − 2f )] +

α[ϕψ 2 (a + f ) + ϕρ2 (b + e) + ψρ2 (c − e − 2f ) + ψ 2 ρ(d − 2e − f ) +
ϕψρ(−a − b − c − d + 2e + 2f )] +

[ψρ(eϕρ + f ϕψ − eψρ − f ψρ)] = 0.
The line l is on Q if and only if the above equation is satisfied for
arbitrary α. From this we get the following system of equations:
ψ(a − b + d − e) + ϕ(−c − d + e + f ) + ρ(−a + b + c − f ) = 0
ψ 2 (a + d − e) + ρ2 (b + c − f ) + ϕψ(a − b − c − d + e + 2f )+
ϕρ(−a + b − c − d + 2e + f ) + ψρ(−a − b + c + d − 2e − 2f ) = 0
ϕψ 2 (a + f ) + ϕρ2 (b + e) + ψρ2 (c − e − 2f ) + ψ 2 ρ(d − 2e − f )+
ϕψρ(−a − b − c − d + 2e + 2f ) = 0
ψρ(eϕρ + f ϕψ − eψρ − f ψρ) = 0.
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Using Mathematica software we get the following result – the only
solutions are the point Y = (0, ϕ, ψ, ρ) lying on the line o12 or on
o13 , or the point (0, 1, 1, 1). In other words the line l intersects the
lines defined by the triple and the double points of the surface Q,
or the line l coincides with the line m.
b) l ∩ m = X ∈ ω0
If the point X is either on o12 or o13 then l intersects the line given
by the triple and the double points.
Now let X ∈ o23 , i.e. X = (0, 0, α, β), where α 6= 0, β 6= 0,
because the line m = O0 X is incident with no singular point of Q
except the triple point O0 . Using the fact that m is on Q we get
that the coordinates of every point (γ, 0, α, β) have to satisfy the
equation (1). We get
αβ(cβ + dα) = 0
gα2 β 2 = 0
and from this g = 0. Thus the surface Q contains the line o23 . The
solution of the above system is the point X = (0, 0, c, −d) with c 6= 0
and d 6= 0. In the plane ω1 there are the lines o02 , o03 , o23 and the
line m = O0 X. If the line l is on Q, incident with X and different
from the above mentioned lines, then l is not in ω1 .
It follows that there are 3 non-complanar lines on Q through the
point X (the lines o23 , m, l), i.e. the point X is a singular point of
the surface Q (see e.g. [3]).
Now assume the point X is not on any of the lines o12 , o13 , o23 .
Choose the coordinate system in such away that X = (0, 1, 1, 1).
The line m is as in the part a) of the proof and the coefficients of
the equation (1) of the quartic surface Q satisfy the conditions (2).
The line l we determine now by points X and Y taking Y from ω3 .
Then Y = (γ, ϕ, ψ, 0).
The line l is on Q if and only if the equation of the surface Q is
satisfied for every point (γ, α + ϕ, α + ψ, α) of the line l. Puting this
into the equation of Q and using (2) we get the following equation
α3 [ψ(−e) + ϕ(e + f )] +
α2 [γψ(a − b + d) + γϕ(−c − d) + ϕψ(e + 2f ) + ψ 2 (−e)] +


α [ψ(γψ(a + d) + ϕψ(f ) + γϕ(a − b − c − d))] + γϕψ 2 (a) = 0.

Since this equation has to be satisfied for every α, it holds

ψ(−e) + ϕ(e + f ) = 0
γψ(a − b + d) + γϕ(−c − d) + ϕψ(e + 2f ) + ψ 2 (−e) = 0
ψ(γψ(a + d) + ϕψ(f ) + γϕ(a − b − c − d)) = 0
γϕψ 2 (a) = 0.
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Because a 6= 0 (Q is irreducible) we get from the last of these equations, that at least one of γ, ϕ, ψ must be equal to 0. It means that
the line l intersects one of the lines o12 , o02 (the lines through the
triple and the double points of Q) or the line o01 (the double line of
Q).
From the Propositions 1 to 4 it follows as a consequence the main result
of this paper – the properties of a line on a quartic surface with 2 triple
and 2 double linearly independent points:
Theorem Let Q be an irreducible quartic surface with 2 triple and 2
double linearly independent points. If a line is on Q, then either
– it contains a triple point of Q or
– it contains a double point of Q or
– it is in the tangent plane along a torsal line connecting the triple
and the double points.
Example Let Q1 be the quartic surface in P 3 over the field of complex
numbers with the equation
Q1 : x0 x1 x22 + x0 x1 x23 + x0 x2 x23 + ix0 x22 x3 + x1 x2 x23 + x22 x23 = 0.
O0 , O1 are triple points and O2 , O3 are double points of Q1 . By the
above theorem we found all the lines on the surface Q1 . The lines of Q1
lie
– on the tangent cones at the triple and the double points of Q1 or
– in the tangent plane along a torsal line connecting the triple and the
double points.
We got the following result:
The surface Q1 contains 9 lines (Figure 3):
– the double line o01
– the lines o02 , o03 , o12 , o13 (the lines through the triple and the
double points of Q1 )
– the line q1 incident with the triple point O0 and no other singular
points of Q1
– the line q2 incident with the double point O3 and no other singular
points of Q1
– the line q3 incident with the double point (1, −2, 0, 0) on the double
line o01 and no other singular points of Q1
– the line q4 incident with no singular points of Q1 and lying in the
torsal planes along the line o02 and along the line o13 .
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Figure 3: Q1

Remark 2 The lines which do not meet in the Figure are mutually skew.
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Abstrakt. Článok sa zaoberá charakteristikou e-learningového kurzu na
vyučovanie predmetu Počítačová grafika na Katedre informatiky Fakulty
prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. E-learningový kurz
počítačovej grafiky je určený pre študentov denného a externého štúdia odboru
Aplikovaná informatika a pre študentov denného magisterského štúdia
odboru Učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii Informatika. Kurz je
rozdelený do lekcií časovo a tematicky. Každá lekcia obsahuje študijné materiály
vo forme prednášok, prezentácií a interaktívnych učebných pomôcok, otázok
a úloh, ktoré slúžia na upevňovanie vedomostí, a autotestov na overovanie
vedomostí.
Klíčová slova: počítačová grafika, e-learningový kurz, otázky a úlohy, problémové
vyučovanie, test

1 Úvod
Obsahom predmetu Počítačová grafika sú teoretické základy algoritmov, ktoré
slúžia na vytváranie realistických obrázkov a scén. Tieto algoritmy sú náročné
a na ich výučbu učebné materiály v textovej podobe nepostačujú, preto sme
vytvorili e-learningový kurz, do ktorého sme okrem nich zahrnuli aj
prezentácie, animácie a interaktívne učebné pomôcky, ktoré majú študentom
pomôcť tieto algoritmy lepšie pochopiť a zvýšiť tak ich záujem o túto oblasť,
prispieť k názornosti, a tým aj k skvalitneniu výučby počítačovej grafiky.

2 Vyučovanie počítačovej grafiky
Predmet Počítačová grafika sa vyučuje na Katedre informatiky FPV UKF
v Nitre pre študentov 2. ročníka denného a externého bakalárskeho štúdia
odboru Aplikovaná informatika a pre študentov 1. ročníka magisterského štúdia
odboru Učiteľstvo akademických predmetov v špecializácii Informatika
v rozsahu 2/1. Cieľom vyučovania predmetu Počítačová grafika je pochopiť, že
na vytváranie grafických výstupov slúžia grafické programové systémy,
pochopiť podstatu metód, ktoré sa používajú v počítačovej grafike, rozumieť
základným algoritmom počítačovej grafiky a pochopiť spojenie teórie s praxou
a vedieť teóriu vhodne aplikovať. Obsah vyučovania je rovnaký pre všetky
formy štúdia a sú do neho zahrnuté nasledujúce témy [3]:
1. Vektorová a bitmapová grafika
2. Spracovanie farieb
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Tomanová Júlia

Dvojrozmerné transformácie
Rasterizácia úsečky
Rasterizácie kružnice
Orezávanie úsečky a textu
Vypĺňanie rovinných oblastí
Modelovanie kriviek
Úvod do fraktálnej geometrie
Animácia
Úvod do trojrozmernej grafiky
Modelovanie a zobrazovanie 3D objektov

Obr. 1: Ukážka prostredia kurzu

3 Využitie e-learningového kurzu vo vyučovaní počítačovej
grafiky
Na vyučovanie predmetu Počítačová grafika sme vybrali prostredie LMS
Moodle a vytvorili sme kurz s rovnomenným názvom. Kurz sme rozdelili do 12
lekcií tematicky aj časovo, každá lekcia kurzu odpovedá jednej téme z obsahu
vyučovania predmetu Počítačová grafika. Každá lekcia kurzu obsahuje učebné
texty, obrázky a prezentácie, ale aj animácie a interaktívne učebné pomôcky,
ktoré v nezanedbateľnej miere prispievajú k zvýšeniu názornosti pri
vysvetľovaní algoritmov a metód používaných v počítačovej grafike [3]. Tieto
materiály sú určené aj na samoštúdium. Súčasťou každej lekcie kurzu sú aj
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331

Otázky a úlohy, ktoré vedú k uplatneniu paradigmy koštruktivizmu vo
vyučovaní. Na overenie získaných vedomostí slúžia autotesty.

3.1 Problémové vyučovanie počítačovej grafiky
Počas seminárov z počítačovej grafiky učiteľ neodovzdáva edukantom hotové
poznatky, ale vedie ich k riešeniu úloh, ktoré predstavujú čiastkové problémy a
ich súhrn tvorí riešenie pôvodného problému. Tak uplatňuje vo vyučovaní
heuristickú metódu, ktorá je jednou z metód realizácie problémového
vyučovania [2]. Takto získané poznatky sú ucelenejšie a študenti si ich
jednoduchšie zaradia do svojho systému poznatkov. Počas vyučovacej hodiny
nie je dostatok času na vyriešenie všetkých úloh, preto ich učiteľ rozdelí na tie,
ktoré je potrebné riešiť počas vyučovania a na tie, ktoré študenti riešia počas
svojej prípravy na vyučovanie, príp. na skúšku. Ako príklad uvádzame Otázky
a úlohy vypracované pre lekciu Rasterizácia úsečky:
1. V prostredí e-learningového kurzu počítačovej grafiky si v lekcii
Rasterizácia úsečky naštudujte priložené pdf.
2. Aký je rozdiel medzi vektorovým a rastrovým zobrazením úsečky? Ktoré
z týchto zobrazení je zložitejšie?
3. Pre úsečku položenú do rastra na obr. 4 v priloženom pdf v tejto lekcii elearningového kurzu určte, ktoré pixle a s akou intenzitou budú zobrazené
po použití antialiasingu.
4. Akú smernicu má úsečka so začiatočným bodom (15, 2) a koncovým
bodom (8, 11)? Ktorá os je jej riadiacou osou? Závisí hodnota smernice od
poradia koncových bodov úsečky? Koľko bodov bude pri použití každého
z týchto troch algoritmov vykreslených (vrátane začiatočného a koncového
bodu)?
5. Postupne pre každý z algoritmov zadajte po spustení swf súborov podľa
pokynov učiteľa koncové body úsečky, prepnite tlačidlo Algoritmus/Teória
na Algoritmus a individuálne odkrokujte tieto tri algoritmy. Vytvorte
trasovacie tabuľky a do štvorcovej siete postupne znázornite vypočítavané
body úsečky. Potom do plátna zadajte súradnice koncových bodov úsečky
a svoje výsledky si skontrolujte.
6. Svoje znalosti si overte pomocou autotestu, ktorý je súčasťou tejto lekcie ekurzu.
7. Na zadávanie úsečiek so súradnicami koncových bodov z väčšieho rozsahu
použite softvér Zobrazovanie úsečky a kružnice v rastrovej grafike.
8. Jednotlivé algoritmy naprogramujte v prostredí Delphi.
9. Zostavte program, ktorý vykreslí jednoduchý domček. Použite vlastnú
procedúru Čiara s parametrami zodpovedajúcimi súradniciam začiatočného
a koncového bodu čiary, ktorá nakreslí rastrovú čiaru spájajúcu jej zadaný
začiatočný a koncový bod.
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3.2 Testovanie vedomostí
Na zisťovanie úrovne vedomostí účastníkov kurzu je zameraná Aktivita test.
Tento modul umožňuje učiteľovi vytvárať testy pozostávajúce z rôznych typov
otázok a nastavovať ich parametre. Otázky sa ukladajú do kategorizovanej
databázy a sú použiteľné vo viacerých testoch kurzu alebo sa dajú zdieľať
v rôznych kurzoch. V testoch je možné povoliť viacnásobné pokusy ich
vykonania, pričom jednotlivé pokusy sú automaticky zaznamenávané. Učiteľ
môže pre každú otázku nastaviť spätnú väzbu a percentuálnu váhu odpovedí.
V aktivite test je možné vytvoriť napr. otázky typu: výber z viacerých možností
(multiple choice), áno/nie (true/false), krátka odpoveď (short answer),
zodpovedajúci (matching). Po zadaní otázok je možné pre konkrétny test zadať
počet otázok a spôsob ich výberu. Buď je test vytvorený napevno a každý
účastník kurzu vidí vždy tie isté otázky, alebo je možné nastaviť náhodný výber
otázok z určenej kategórie. Výhody testov sú: jednoduchosť tvorby otázok,
znovupoužiteľnosť a kompletný prehľad o aktivitách každého účastníka testu.
Test je možné nastaviť do adaptívneho módu, kedy je možné tú istú otázku
absolvovať až do momentu zadania správnej odpovede. Tento mód je vhodný
použiť vtedy, keď cieľom testu je precvičovanie [1].

4 Záver
Po absolvovaní prednášky z predmetu Počítačová grafika si študenti na
cvičeniach rozširujú a upevňujú vedomosti pomocou priložených aplikácií,
otázok a úloh, ale aj autotestov. Výsledky testov jednotlivých študentov má
učiteľ k dispozícii, ale do výsledného hodnotenia ich nezahŕňame, pretože na
testovanie používame otázky typu výber z viacerých možností, čo edukantom
umožňuje tipovať správne odpovede. Ale na druhej strane, test nastavujeme
tak, aby si študenti po otestovaní mohli skontrolovať správnosť svojich
odpovedí a výsledky prediskutovať v kolektive a s učiteľom.
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Abstrakt. Obsahem přı́spěvku je rozbor problematiky broušenı́
nástrojů z geometrického hlediska. Jsou zde ukázány geometrické
problémy vyplývajı́cı́ z technologie obráběnı́ a broušenı́ jako napřı́klad
hledánı́ charakteristiky obalových ploch, ekvidistanta šroubovice a jejı́
aproximace vhodnějšı́ křivkou nebo problematika sklonu nástroje.
Klı́čová slova: Šroubovice, aproximace, ekvidistanta

1 Úvod
Tento přı́spěvek vznikl ve spolupráci s Katedrou technologie obráběnı́
Strojnı́ fakulty při analýze geometrických problémů výroby a broušenı́ tvarově složitých ploch, která je součástı́ řešenı́ projektu GAČR 101/07/0751.
Tato spolupráce má dva pozitivnı́ výstupy:
1. Praktické aplikace spolupráce oddělenı́ geometrie Katedry matematiky a Katedry technologie obráběnı́.
2. Poznatek, že obsah výuky geometrie, kterou nabı́zı́me studentům
strojnı́ fakulty, nenı́ jen nepotřebná teorie, ale tvořı́ základ pro jejich
budoucı́ odborný rozvoj.

2 Teoretické základy
K broušenı́ nebo výrobě nástroje (vrtáku) je použı́ván brusný kotouč.
Tvary některých brusných kotoučů jsou na obrázku 2.1. V tomto přı́spěvku
se zaměřı́me na brusný kotouč ve tvaru rotačnı́ho válce. V průběhu výroby
nebo broušenı́ vzniká obalová plocha, kterou je třeba popsat. Dalšı́m
problémem je hledánı́ dráhy nástroje, touto dráhou je obecně ekvidistanta
šroubovice. Šroubovici je vhodné nahradit (aproximovat) křivkou, která
bude mı́t lepšı́ vlastnosti z hlediska použı́vaného software, tj. napřı́klad
Bézierovou racionálnı́ křivkou.
2.1 Obalové plochy
Jestliže rovnice F (x, y, z, α) = 0 určuje jednoparametrickou soustavu ploch,
pak pomocı́ eliminace parametru α ze soustavy
F (x, y, z, α) = 0
∂F
=0
∂α
můžeme zı́skat implicitnı́ rovnici obálky soustavy ploch.
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Obrázek 1: Brusné kotouče
Vzhledem k tomu, že tato eliminace nenı́ jednoduchá, nedostaneme
vždy uspokojivé řešenı́. Navı́c je problém s vymezenı́m části této plochy, která vznikne pohybem části válcové plochy. V některých přı́padech
je možné určit charakteristiku metodami vyplývajı́cı́mi ze syntetického
řešenı́. V přı́padě, že osa válce je rovnoběžná s binormálou dráhy pohybu,
bude charakteristikou úsečka, a pak nenı́ problém nalézt i odpovı́dajı́cı́
šroubovou plochu, kterou tato úsečka vytvářı́. V přı́padě, že osa válce nenı́
rovnoběžná s binormálou, musı́me charakteristiku najı́t jiným způsobem.
2.2 Problém dráhy nástroje
Ekvidistantnı́ (Bertrandovou) křivkou ke šroubovici k je šroubovice k 0 ,
která má většı́ poloměr, stejnou výšku závitu a tedy menšı́ úhel stoupánı́
neboli odchylku tečny od roviny kolmé k osám šroubovic k i k 0 . Vzhledem
k těmto skutečnostem jsou různé i oskulačnı́ roviny šroubovic k a k 0 (k
- dráha bodu na brusném kotouči, křivka, kterou chceme broušenı́m vytvořit, k 0 - dráha středu nástroje, přesněji středu kružnice, kterou jsme
nástroj nahradili).
Software, který je využı́ván k řı́zenı́ pohybu nástroje, dovoluje umı́stit
nástroj (brusný kotouč) pouze tak, že osa nástroje je kolmá k oskulačnı́
rovině šroubovice k 0 neboli dráhy nástroje. Podle odbornı́ků z Katedry
technologie obráběnı́ by bylo výhodnějšı́, kdyby byl nástroj umı́stěn tak,
aby osa nástroje byla kolmá k oskulačnı́ rovině šroubovice k.
2.3 Aproximace šroubovice
Dalšı́m problémem, týkajı́cı́m se dráhy nástroje, je aproximace šroubovice
jinou křivkou. Problém aproximace prostorových křivek je řešen napřı́klad
v [1] a [2]. Možnostı́, která se nabı́zı́, je aproximace oblouku šroubovice
Bézierovou křivkou.
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Obrázek 2: Obalová plocha
Béziérovou křivkou pro řı́dı́cı́ polygon určený body V0 , . . . , Vn (jejich
n
P
polohovými vektory) rozumı́me křivku P (t) =
Vi Bin (t), t ∈ h0, 1i, kde
i=0
Bin (t) jsou Bernsteinovy polynomy tj. Bin (t) = ni ti (1 − t)n−1 .
Jmenujme alespoň některé vlastnosti výhodné pro aproximaci křivky:
Počátečnı́ bod je V0 , koncový bod Vn , Bézierova křivka se v počátečnı́m
bodě dotýká prvnı́ strany řı́dı́cı́ho polygonu a v koncovém bodě poslednı́
strany. Křivku můžeme vytvořit složenı́m z několika Bézierových křivek.
Aproximace šroubovice Bézierovou kubikou nenı́ přı́liš vhodná, nebot’
tato křivka neležı́ na rotačnı́ válcové ploše (jako šroubovice), má jinou
hlavnı́ normálu a tedy i jinou oskulačnı́ rovinu než šroubovice. Odchylka
binormály této křivky od šroubovice k je v krajnı́ch bodech dokonce většı́
než odchylka binormál šroubovic k a k 0 .
Zajı́mavým řešenı́m se zdá být aproximace šroubovice Bézierovou kvintikou, kterou popisuje v článku [3] Xunnian Yang. Při hledánı́ vhodné
Bézierovy křivky využı́vá větu, která řı́ká, že jestliže křivka Q(t) = (x(t), y(t))
interpoluje koncové body a tečny v koncových bodech kruhového oblouku, který je pravoúhlým průmětem šroubovice do roviny kolmé k ose
šroubovice, pak prostorová křivka P (t) = (x(t), y(t), z(t)) nejen interpoluje koncové body a křivosti, ale také Frenetův trojhran v koncových
bodech šroubovice.
Hlavnı́ myšlenky algoritmu lze shrnout do následujı́cı́ho postupu:
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• aproximujeme oblouk kružnice (průmět oblouku šroubovice) Bézierovou
kvintikou Q(t) = (x(t), y(t)),
• vyjádřı́me zbývajı́cı́ch čtyři body a určı́me tři neznámé parametry ze
vstupnı́ch podmı́nek - zachovánı́ křivosti v krajnı́ch bodech, křivka
procházı́ středem oblouku a snaha o co největšı́ přesnost,
• použijeme Hermitovský interpolačnı́ polynom pro výpočet výškové
funkce z(t).
Výsledky aproximace oblouku šroubovice Bézierovou kvintikou jsou
mnohem lepšı́ než aproximace Bézierovou kubikou, ale stále nejsou odstraněny některé problémy spojené s aproximacı́ kružnice polynomickou
křivkou. Xunnian Yang proto pokračuje a aproximuje šroubovici racionálnı́
Bézierovou křivkou. Postup je analogický. Nejprve ale aproximujeme oblouk kružnice (průmět oblouku šroubovice) racionálnı́ Bézierovou křivkou
R B 2 (t)+R1 wB12 (t)+R2 B22 (t)
), pak následuje reparametrizace (me(R(t) = 0 B0 2 (t)+wB
2
2
0
1 (t)+B2 (t)
toda Blanc a Schlick) a nakonec určı́me racionálnı́ Bézierovu kvintiku.

3 Závěr
Dalšı́ plánovaná spolupráce s Katedrou technologie obráběnı́ bude zaměřena
na přeměnu teoretických poznatků do konkrétnı́ch výstupů a algoritmů.
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Geometrie na technickém lyceu ve světle nové
koncepce maturit
Věra Tůmová, Jan Mizerovský
Střední průmyslová škola sdělovací techniky
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Abstrakt. Zamyšlení nad novou koncepcí maturit a využití možností forem
profilové části maturitní zkoušky k realizaci projektů vycházejících ze zájmu a
potenciálu nadaných studentů.
Klíčová slova: maturita, deskriptivní geometrie.

Na úvod je třeba připomenout co je technické lyceum, jaké jsou jeho cíle a jak
si zde stojí deskriptivní geometrie:
1. Technické lyceum je obor, který připravuje studenty pro další studium
na vysokých školách technického zaměření,
2. Technické lyceum je obor, který navazuje na tradici reálek.
Z obou předcházejících charakteristik je zřejmé, že s deskriptivní geometrií a
grafickou komunikací obecně se na tomto oboru studenti potkat musejí. Rozsah
minimálního počtu vyučovacích hodin pro tuto oblast stanovuje RVP ( rámcově
vzdělávací plán) na 12 hodin za 4roky studia. V rámci disponibilních hodin
může být tato hodinová dotace v ŠVP ještě navýšena. Na naší škole – SPŠ
sdělovací techniky, Panská – probíhá výuka grafické komunikace dle
následujícího rozpisu:
Technické kreslení
1. ročník
4 hod.
Deskriptivní geometrie
2. ročník
4 hod.
3. ročník
4 hod.
Seminář z deskriptivní geometrie 4. ročník
2 hod. (volitelný předmět)
CAD systémy
2. ročník
2 hod.
3. ročník
2 hod.
4. ročník
2 hod.
Seminář z grafických systémů
4. ročník
2 hod. (volitelný předmět)
Je to tedy 18 až 22 hodin týdně z celkového počtu 132 týdenních hodin za
4 roky studia, což odpovídá až 1/6 všech vyučovacích hodin.
Předměty grafické komunikace jsou významnou složkou výuky, patří jim i
významné místo v maturitní zkoušce.
Od roku 2010 bude nabíhat nový systém maturitní zkoušky – státní
maturita. V jejím rámci se mohou předměty grafické komunikace uplatnit
v profilové části, jako volitelný předmět a nebo jako DMP.

338
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Co je DMP?
Pod označením Dlouhodobá maturitní práce se skrývá projekt, který
student nebo skupina studentů vypracovává v průběhu 4. ročníku a pak jej
obhajuje před komisí. Tato forma maturitní zkoušky z odborných předmětů je
velmi vhodná neboť integruje vědomosti a dovednosti jimž dnes říkáme
„kompetence“ z různých oblastí. Na naší škole máme s touto formou maturitní
zkoušky zkušenosti už od roku 2001. Jejich shrnutí může ukázat nejen cestu
dalším školám, které budou tuto formu zavádět, ale také dokázat, že studenti,
jejichž schopnosti jsou dostatečně rozvíjeny a jimž je dána možnost práce na
projektu dle vlastního zájmu, mohou už na střední škole vypracovat skutečně
hodnotné projekty.
Témata pro DMP vypisují vyučující. Co musí takové téma splňovat?
- Vzbuzení zájmu studentů
Toho lze docílit spojením s praxí, s oborem, který chce student
studovat na vysoké škole.
- Dostatečná odborná příprava
Téma musí vycházet z probírané látky, student se musí mít o co opřít,
orientovat se v problematice…
- Možnost atraktivní formy zpracování
V dnešní době je to hlavně možnost využití počítačů. Spadá sem také
možnost netradičního uchopení problému.
Všechna tato hlediska lze tématy z deskriptivní geometrie velmi dobře pokrýt:
- DG velmi úzce souvisí se stavitelstvím a architekturou, což jsou nejen
obory, které studenti často chtějí studovat, ale i oblasti, které nás
obklopují opravdu na každém kroku.
- DG je v učebním plánu zahrnuta v dostatečné hodinové dotaci. Na
začátku 4. ročníku mají studenti ukončený celý základní kurz a
v problematice se už orientují a mají ji i zažitou.
- DG nabízí mnoho možností pro prezentaci úloh prostřednictvím
výkresů v CAD, různých vizualizací, reálných modelů,
fotodokumentace geometrických jevů apod. I formy prací mohou být
různé – sbírky řešených příkladů s krokovanými konstrukcemi, učební
texty, testy…
To vše dokazuje i podíl prací z DG v DMP na naší škole.
F
Ch
CAD
IT
DG
2006
25,7%
1,4%
21,6%
17,6% 18,9%
2007
37,0%
4,1%
9,6%
15,1% 16,4%
2008
32,7%
15,5%
12,1
20,7% 19,0%

E
6,8%
6,8%
0,0%

ME
8,1%
11,0%
0,0%
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Výsledky prací studentů dokládají ukázky z prezentací, které si studenti
připravili na obhajoby svých DMP.
Prvním typem prací jsou různé učební texty s řešenými příklady, které se
zabývají jednotlivými kapitolami deskriptivní geometrie. Bývají to perspektiva,
kótované promítání, osvětlení. Cílem je vlastní formulace základních
teoretických poznatků dané oblasti, výběr vhodných vzorových příkladů a
jejich komentované řešení. Někteří studenti řeší zadání i formou interaktivních
materiálů pro PC.

Obr. 1: ukázka práce typu elektronická učebnice
„Kótované promítání“
T. Denemark a M. Zima
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Druhým typem prací jsou sbírky řešených příkladů. Práce obsahuje jen
stručný úvod k dané problematice, příklady jsou doplněny postupy řešení a
vizualizacemi nebo modely. Častými tématy jsou průniky těles, osvětlení,
kulová plocha, řezy těles.

Obr. 2: ukázka práce typu sbírka příkladů
„Průniky rotačních a hranatých těles“
J. Kučerák a M. Přinosil
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Třetím typem jsou práce, které podávají geometrický výklad nějakého
praktické problému. Zpravidla jde o témata vycházející z architektury.
Práce v ukázce měla za cíl najít základní prvky gotických kružeb v různých
fázích vývoje tohoto slohu a popsat jejich konstrukce a pak popsat skutečná
okna významných gotických staveb.

Obr. 3: ukázka práce typu výkladový text
„Gotická okna “
L. Vacovský
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V některých pracech je geometrie motivací, nebo tématem pro práci v jiné
oblasti – programování nebo počítačové konstruování.
Jsou to různé kresliče, testovací programy nebo jako v následující ukázce
návrh mechanismů, které vytvářejí charakteristické kinematické křivky, a jejich
animace.

Obr. 4: ukázka práce kombinující geometrii a mechaniku
„Mechanismy kinematické geometrie “
L. Vitouš
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Obr. 5: ukázka práce kombinující geometrii a programování
„Degeotest “
K. Čížek a J. Hloušek

Závěr
Z ukázek je patrná různorodost témat i uchopení problematiky. Je vidět, že
DG v kombinaci s formou samostatné tvůrčí práce studentů je opravdu dobrým
nástrojem pro rozvoj technického myšlení a pro motivaci ke studiu technických
oborů.
Obecně lze říci, že motivovat studenty v oblasti technických věd lze, ale
stojí to hodně času, protože je třeba zvládnout širokou základnu odborných
předmětů – matematiku, fyziku, geometrii, mechaniku… Pro kvalitní přípravu
a motivaci nadaných studentů ke studiu univerzitních směrů vytvořil školský
systém víceletá gymnázia. Je škoda, že pro budoucí studenty vysokých
technických škol je příprava jen čtyřletá.
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Internetová podpora výuky konstruktivní geometrie
Jana Vecková, Milada Kočandrlová, Stanislav Olivík
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Thákurova 7, 166 29 Praha 6
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Abstrakt. Ve výuce konstruktivní geometrie na naší Fakultě se často dostáváme do
situace, kdy bychom rádi význam vykládaného učiva podpořili praktickým
využitím, např. ve stavebnictví. Snažili jsme se tedy o vytvoření internetových
stránek, které by, na rozdíl od běžných internetových stránek o deskriptivní
geometrii, byly úzce svázané se skripty, která se využívají při výuce a která byla
sestavena právě pro výuku předmětů Konstruktivní geometrie, Konstruktivní
geometrie 1A a Konstruktivní geometrie 2 na naší fakultě. Můžeme tak studentům
nabídnou prezentace použité na přednáškách, řešení některých klíčových příkladů
ze skript, doplňkové obrázky (rovinné i prostorové ukázky), zajímavé internetové
odkazy nebo třeba otevřenou konferenci s otázkami studentů a odpověďmi
vyučujících.
Klíčová slova: Geometrie, výuka, podpora výuky, internetová podpora výuky.

1 Výhody internetové podpory výuky
Při výuce obecně je zcela běžné využívat internet. Je obrovskou zásobárnou
informací (bohužel někdy i dosti zkreslených) a obrazové podpory. Fotografie
staveb, technické nákresy budov a další a další materiály je možné najít na
internetu. Internet je prostě zdrojem rychlých informací pro širokou veřejnost.
S rozvojem počítačů se vylepšují i prezentační možnosti probírané látky.
Některé univerzity již takovou podporu studentů zavedli, [1], [2], [3], nebo
dokonce poskytují i audiovizuální materiály, aby přiblížily geometrické
postupy. My jsme se vydali trochu jinou cestou, protože naše internetové
stránky jsou úzce spjaté se skripty [4].
Konstruktivní geometrie, která se vyučuje na naší fakultě, spojuje klasickou
deskriptivní geometrii a matematiku. Snažíme se studentům vytvořit dobrý
základ pro jejich další práci ve stavebních oborech rozvíjením jejich prostorové
představivosti (geometrií) i logického myšlení (matematikou). Pro tento účel
byly sestaveny jednotlivé moduly skript [4], které na sebe navazují. Internetová
podpora těchto skript má sloužit studentům k rozšíření znalostí, k ukázkám
teorie v praxi i k doplnění látky, kterou při výkladu nestihli pochytit.
Vyučujícím pak poskytuje rychlý zdroj obrázků a podkladů pro výuku.
V neposlední řadě je tu i estetická hodnota. Vzhledem k tomu, aby skripta
byla tištěna s co nejmenšími náklady, jsou na běžném papíře a černobílá.
Internetová podpora tak může nabídnou obrázky v plné barvě i dobré kvalitě.
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2 Struktura internetových stránek
Hlavní stránka bude umístěná na internetových stránkách Katedry matematiky
Fakulty stavební ČVUT v Praze na [5] (prozatím je na těchto stránkách stará
a útržkovitá obdoba). Spuštění nových stránek je naplánováno na začátek
zimního semestru akademického roku 2008/09. Z hlavní stránky vedou odkazy
na stránky odpovídající jednotlivým kapitolám skript, Obr. 2.1. Stránky kapitol
jsou vizuálně výrazně rozděleny do skupin: Přednášky, Řešené příklady ze
skript, Obrázky, Odkazy, Ostatní materiály, Obr. 2.2.

Obr. 2.1
Část Přednášky obsahuje starší i aktuální prezentace přednášejících, pro
jednodušší orientaci studentů roztříděné podle jména přednášejícího. Jsou ve
formátech PPT (PowerPoint) i PDF (portable document file) a jsou volně
stažitelné. Studenti tak mají možnost si např. před přednáškou vytisknout
prezentaci svého vyučujícího a při přednášce si dělat poznámky k jednotlivým
oknům s obrázky. To ocení hlavně studenti, kteří nejsou zvyklí skicovat si
obrázky nebo (což je v 1. ročníku běžné) si samostatně tvořit zápisky
z přednášek.
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Část Řešené příklady ze skript se zaměřuje na řešení nejběžněji
využívaných příkladů ze skript [4] na cvičení i při přednáškách. Příklady ve
skriptech [4] jsou dvojího druhu: zadané slovně a zadané předlohou, do níž už
student dorýsuje probíranou látku (nemusí se zdržovat s rýsováním zadání
a čas, který je určen pro cvičení, je lépe využit). Oba druhy úloh jsou obsahem
této pasáže. Příklady jsou vykresleny v programu CorelDESIGNER 12 a jsou
exportovány do souboru PDF, nebo jsou vykresleny ručně, naskenovány
a publikovány jako obrázek. Na webové stránce jsou příklady označeny čísly
stránek skript [4] a čísly příkladu nebo popis příkladu a autor. Zároveň má tato
část zjednodušit přípravu cvičících, protože z výsledku uvidí obtížnost úlohy.
Část Obrázky je jakousi „zásobárnou“ obrázků různého druhu k danému
tématu. Od prostorových řešení základních úloh (některé i s možností
trojrozměrného natáčení) až k ukázkám využití daného prvku nebo postupu
v architektuře. Pro lepší orientaci a rychlejšímu přístupu jsou na stránce
umístěny malé náhledy s popisem, co je na obrázku. Po kliknutí na obrázek se
v novém okně zobrazí obrázek v originální velikosti, Obr. 2.2.
Internetové odkazy (na doplňkové internetové zdroje prohlubující učivo,
obrázky, stránky architektů a architektonických kanceláří nebo i Java aplety
apod.) jsou umístěny v části Odkazy.
Část Ostatní materiály obsahuje vše, co se tématicky nevešlo do ostatních
částí.
U kapitol týkajících se ploch můžeme najít např. 3D ukázku plochy
v softwaru Rhinoceros©. Tento software je volně přístupný v učebnách
Katedry matematiky, student si může soubor stáhnout a dále s ním pracovat.
Většina souborů má jednotlivé partie probírané látky (řezy, tečné roviny apod.)
rozděleny do hladin. Student tak může celou situaci vyřešit sám a pak už si jen
svůj výsledek zkontroluje s příslušnou hladinou.
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Obr. 2.2

Internetová podpora výuky konstruktivnı́ geometrie
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3 Realizace webových stránek
Stránky jsou vytvořeny v jazyce HTML (verze 4.01) s použitím
kaskádového stylu CSS (verze 2.0). Pro naše účely jsme vybrali plně
postačující jazyk HTML. Použití kaskádového stylu umožňuje používat jednou
nadefinované styly ve všech webových stránkách, např. změna vzhledu
nějakého elementu je pak záležitost editace jednoho souboru a není třeba
zasahovat do všech souborů webových stránek.
Součástí stránek by mělo být diskuzní fórum. Vzhledem k vývoji na poli
volně dostupných diskuzních fór (např. www.ipbfree.com) zvažujeme založení
fóra na nejlepším z volně dostupný fór. Studenti by se museli zaregistrovat,
registraci by schvaloval administrátor fóra po překontrolování, že má žadatel
zapsán předmět KOG. Tento krok je nutný proto, že by to bylo fórum úzce
svázané s tímto předmětem. Diskuzní fórum by bylo samozřejmě moderované
a uživatelům porušujícím opakovaně pravidla by byl zakázán přístup.
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Algoritmy optimalizace výškových polí
Šárka Voráčová
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Abstrakt. Příspěvek se zabývá problematikou zjednodušení terénní sítě pro
potřeby automobilového simulátoru. Je popsán algoritmus pro aproximaci terénu
trojúhelníkovou nepravidelnou sítí (TIN). Rekonstrukce výškového pole z mračna
bodů je založena na rekonstrukci a zjednodušení reprezentace vrstevnic.
Klíčová slova: vrstevnice, rekonstrukce křivky, výšková pole,TIN

1 Vytvoření scény pro potřeby automobilového simulátoru
V laboratorních podmínkách je na automobilových simulátorech úspěšně
prováděno například zkoumání poklesu pozornosti řidiče, nebo spolehlivosti
interakce člověk – stroj. Důraz je přitom kladen na to, aby byla zaručena
validita simulace, tj. aby výsledek získaný na simulátoru byl platný i v reálném
světě. Pro takováto zkoumání je potřeba vytvořit co nejrealističtější model
prostředí, aby se výsledky laboratorních testů shodovaly s výsledky
změřitelnými v praxi. Některé vjemy nejsou pro řidiče tak důležité, proto
je můžeme potlačit, zatímco jiné, jako je například vizuální a zvuková scenérie,
jsou pro chování řidiče zcela zásadní. Pro simulátory je z tohoto důvodu
vhodné použít data přímo z reálného světa, aby bylo dosaženo věrného obrazu
skutečného prostředí.

2 Reprezentace výškových polí
Na terénní povrch můžeme nahlížet jako na funkci dvou proměnných, která
je vzorkována soustavou naměřených bodů. Právě vzorkování je velice důležité
z hlediska výsledné rekonstrukce, přičemž pro její úspěšnost je tato část
kritická. Podobně jako ve spektrální analýze se používá Nyquistovo kritérium,
tak i v oblasti rekonstrukce křivek a povrchu jsou určité požadavky na hustotu a
pravidelnost vzorkování. V případě nedodržení těchto požadavků pak nemusí
být výsledný model korektní. Mohou v něm např. vznikat díry nebo naopak
překrývající se objekty. Rekonstrukce povrchu spočívá v určení vhodné
reprezentace počítačového modelu objektu, nejčastěji sítí trojúhelníků
(triangulací). Triangulaci pak můžeme v závislosti na druhu aplikace dále
upravovat. V současné době existuje celá řada algoritmů specielně zaměřených
na rekonstrukci a oprtimalizace výškových polí [4, 8]. V tomto článku se
zaměříme na přístup založený na rekonstrukci vrstevnic. Problému určení
vrstevnice terénu se věnuje diplomová práce [10]. Získání a následné
vykreslení správných vrstevnic je proces velice náročný, obecně lze říci, že
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kvalitní vrstevnice nelze vytvořit plně automatizovaně. V našem případě ale
zadaná data velmi kvalitně vzorkují jednotlivé vrstevnice a ukázalo se velmi
výhodné tuto vlastnost využít.

Obr. 1: Naměřená data

2.1 Rekonstrukce vrstevnic
Pro rekonstrukci vrstevnice byl vybrán „Crust“ algoritmus vytvořený Ninou
Amentou [1]. Hlavním důvodem, proč jsme se na tento algoritmus zaměřili je,
že je jedním z mála algoritmů, jehož funkčnost je zaručena i teoretickými
důkazy. Rekonstrukce proběhne korektně, pokud je splněno vzorkovací
kritérium. To je pro křivky určeno vzdáleností od střední osy (medial axis).
Vzorek se nazývá r-vzorek (r-sample), pokud eukleidovská vzdálenost
libovolného bodu vzorku k nejbližšímu bodu není větší než r-krát vzdálenost
bodu od střední osy křivky.
Pro r < 0.25 platí, že rekonstrukce Crust algoritmem proběhne korektně. Ve
skutečnosti je možné úspěšně rekonstruovat i data, kdy r je několikanásobně
větší. Výhodou tohoto kritéria je, že zohledňuje křivost povrchu, protože
střední osa je blíže k povrchu, kde je jeho křivost větší. Střední osa křivky je
odhadnuta na základě Voroneho diagramu, stačí proto pro ověření kritéria určit
vrchol buňky, který je nejblíže k bodu, pro který kritérium počítáme ( přesněji
by to měla být kolmice na nejbližší hranu).
Crust algoritmus pro rekonstrukci křivky z množiny bodů S v rovině
probíhá ve dvou krocích (Obr. 2).
1. Nejprve spočteme Voroneho diagram množiny S. Všechny vrcholy
Voroneho diagramu nechť vytvoří množinu V.
2. Určíme Delaunayovu triangulaci sjednocení S∪V. Vybereme ty
hrany Delaynayovy triangulace, které spojují jen body vzorku S.
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Obr. 2: Crust algoritmus rekonstrukce křivky

2.2 Algoritmy zjednodušení vrstevnice
Vrstevnice je dána jako křivka interpolující zadané body. Základním
problémem je zmenšit počet bodů křivky tak, aby nová aproximace splnila
předem danou toleranci chyby.
Nejpoužívanějším algoritmem pro zjednodušení křivky je pravděpodobně
heuristický algoritmus Dougles-Peucker [4, 5]. Algoritmus začíná nejhrubější
reprezentací, tj u otevřených křivek úsečkou - spojnicí krajních bodů a
trojúhelníkem u uzavřených křivek. Při každém průchodu je přidán bod, který
je nejdále od lomenné čáry tvořené již vybranými body. Běh programu končí,
až je nejvzdálenější bod blíž, než předem zvolený práh. Průměrná výpočetní
složitost je Θ(nlog(n)). Modifikace této metody prezentovali Ballard a Brown
[2]. V každém kroku je křivka přidaným bodem rozdělena na dvě části a ty jsou
pak zpracovávány zvlášť. Nevýhodou algoritmu je, že díky lokálnímu
zpracování může vytvářet lomenou čáru, která sama sebe protíná. Proto je pro
zjednodušení vrstevnice tento algoritmus nevhodný.
Opačný, decimační přístup popisuje heuristický algoritmus v [5].
Algoritmus začíná se všemi body. Při jednom průchodu testujeme každý k-tý
bod křivky. Pokud je výška trojúhelníku tvořeného zkoumaným bodem a jeho
sousedy menší, než nastavený práh, pak je bod vyřazen.
Deterministické algoritmy, které garantují limitní výsledek pro případ
nekonečného běhu programu jsou pro zjednodušování křivek používány zřídka.
Jejich nevýhodou je, že jsou mnohem pomalejší a náročnější na implementaci.
Většina těchto algoritmů pracuje s výpočetní složitostí O(n3). Nicméně,
teoretické výsledky ukazují důležitost druhé derivace, resp. jejího odhadu a
tedy křivosti křivky pro efektivní zjednodušení křivky [5].
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Voráčová Šárka

2.3 Eliminace bodů podle úhlové podmínky
Nejefektivnější eliminační algoritmus pro náš typ dat je ten, který dobře
zohledňuje zakřivení křivky. Jako diskrétní odhad křivosti křivky nám poslouží
úhel, který svítají dvě po sobě následující úsečky. Algoritmus pro eliminaci dle
úhlového kriteria byl implementován dvojím způsobem :
a) Jednoprůchodová eliminace bodů s pevně nastaveným kriteriálním
úhlem Nastavení kriteriálního úhlu je provedeno jen na základě
vizuálního posouzení kvality sítě.
b) Víceprůchodový s postupnou změnou kriteriálního úhlu. Úhlová
podmínka se postupně zpřísňuje, provede se eliminace a pro novou
množinu bodů se úhly přepočítají. To opakujeme, dokud není
překročen mezní kriteriální úhel.
V grafu na (Obr.3) jsou znázorněny výsledky testování pro kriteriální úhel
175, 171, 167 a 163 stupňů, v případě algoritmu s postupným zpřísňováním
úhlového kriteria byl použit krok o velikosti 2°. Z výsledků je zřejmé, že přes
výrazně vyšší výpočetní složitost víceprůchodového algoritmu je procento
odstraněných bodů obou algoritmů srovnatelné. Podstatné ale je, že u
víceprůchodového algoritmu dostáváme rozložení bodů, které lépe odpovídá
originálu. Porovnáním rozdílu pro diskrétní odhad křivosti původní a
zjednodušené křivky vykazoval tento algoritmus výrazně lepší výsledky.
Pro efektivnější běh algoritmu se ukázalo výhodné nejprve odstranit body,
které jsou příliš blízko sebe. K tomu slouží jednoprůchodový algoritmus, který
rozhoduje o odstranění vrcholu na základě výpočtu obvodu trojúhelníka
tvořeného daným bodem a jeho sousedy.
Eliminace bodů
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Obr. 3: Porovnání výsledků eliminace bodů dle úhlové podmínky
a) jednoprůchodový b) víceprůchodový algoritmus
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3 Závěr
Cílem bylo vytvořit efektivní algoritmus optimalizace 3D sítě a otestovat jeho
použití na reálných datech. Získané výsledky jsou prvním krokem na cestě k
vytvoření virtuální scenérie pro potřeby automobilového simulátoru založené
na údajích získaných měřením přímo v terénu. Algoritmy byly implementovány
v prostředí Matlab
Zadání je možné rozdělit do dílčích úkolů, k nimž byla zpracována
příslušná řešení.
1. Analýza vstupních dat. Zadaná množina bodů vykazuje velkou míru
neuspořádanosti, výpadky (díry) v síti, chyby tvořené duplicitami bodů a
„odskoky“ jednotlivých bodů do nesmyslných poloh. To byl hlavní důvod
proč byly vrstevnice před zjednodušení sítě rekonstruovány algoritmem
„Crust“.
2. Zjednodušení vrstevnic. Podařilo se naprogramovat funkční a robustní
algoritmy, které při testování eliminují 86,86% bodů, aniž by tím utrpěla
vizuální kvalita sítě. Algoritmy jsou navíc navrženy tak, aby byly
využitelné i při dalších fázích optimalizace sítě.
3. Snižování úrovně detailu. Zohlednění vzdálenosti od komunikace je při
posuzování jednotlivých bodů dalším důležitým eliminačním kriteriem.
Pro reprezentaci virtuální scény jasou vytvořeny pásy definovaných šířek
a na nich se provádí lokálně zpřísněné eliminace. Vzniklá síť bodů je
optimalizovaná s ohledem na vzdálenost od komunikace, pásy bodů ve
velkých vzdálenostech od komunikace je možné eliminovat úplně a
nahradit je tapetou vykreslenou na pozadí.
4. Triangulace a datový model. Pro vytvoření sítě reprezentující povrch
byla použita Delaunayova triangulace půdorysu bodů (Obr. 4). Tato
triangulace teoreticky zaručuje kvalitu sítě, její nevýhodou je výpočetní
náročnost, která prakticky znemožňuje pracovat s rozsáhlým souborem
v reálném čase. V našem případě je ale povrch triangulován až v závěrečné
části zpracování, kdy je množina bodů výrazně redukována. Datový model
TIN (Triangulated Irregular Network) byl zvolen po konzultaci se
zadavatelem, je vhodný jak pro další práci s triangulací, tak k výpočtům
potřebných pro promítnutí textur. Datová struktura TIN je tvořena
seznamem vrcholů, a popisem trojúhelníků i s uložením sousedních stěn.
Matlab
tento
model
přímo
nepodporuje,
ale
používáním
naprogramovaných procedur bylo i přes komplikovanou syntaxi dosaženo
poměrně rychlého a efektivního algoritmu.
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Obr. 4: Delaunayova triangulace terénu – zjednodušení 83 %
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Hyperbolický paraboloid ako MBDV v priestore
a Cabri 3D
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Abstrakt. Hlavným cieľom článku je ukázať riešenie jednej netriválnej úlohy o
MBDV v priestore analytickou metódou a naznačiť využitie programu Cabri 3D pri
znázorňovaní a „overovaní“ tohto riešenia, ktorým je hyperbolický paraboloid.
Kľúčové slová: rovnobežné, rôznobežné a mimobežné priamky, množiny bodov
danej vlastnosti v priestore, hyperbolický paraboloid, program Cabri 3D

1 Úvod
Riešenie určovacích (a dôkazových) úloh o množinách bodov danej vlastnosti
(v skratke MBDV) v priestore má v školskej praxi z didaktického hľadiska
motivačný a objaviteľský význam. Niektoré úlohy o MBDV v priestore však
môžu byť na použitie syntetickej metódy nevhodné - buď sú príliš náročné
alebo niekedy dokonca touto metódou neriešiteľné. Vtedy úlohu riešime
analytickou metódou a nezriedka je riešenie pri vhodnej voľbe súradnicovej
sústavy jednoduché a rýchle. Problémom však môže byť aj zobrazenie riešenia
(výsledku) do roviny, ktoré má slúžiť študentovi na získanie predstavy o
hľadanej MBDV v priestore [6]. Vynikajúci a účinný didaktický nástroj
v tomto smere, umožňujúci navyše experimentovanie pri hľadaní riešenia a
skúmanie počtu riešení, je geometrický dynamický program Cabri 3D. Možno
v ňom vytvoriť názorný “hmatateľný a skutočný” priestorový obrázok, s
ktorým môžu priamo pracovať aj študenti na vyučovaní bez toho, aby si
uvedomovali spôsob zobrazenia bodov priestoru do roviny [1]. Tým však
nechceme vôbec naznačiť, že by už študenti na gymnáziu nemali poznať aspoň
základy rovnobežného premietania a voľného rovnobežného zobrazenia.
V článku sa chceme venovať riešeniam zaujímavej trojice úloh o MBDV
v priestore založených na pojme vzdialenosť pre rovnobežné, rôznobežné a
mimobežné priamky s dôrazom na tretiu úlohu a naznačiť možné využitie Cabri
3D pri hľadaní, znázorňovaní a „overovaní” týchto riešení, z ktorých tretie,
netriviálne a asi prekvapujúce, je hyperbolický paraboloid (v skratke HP).

2 Vzájomná poloha dvoch priamok v priestore a množiny
bodov danej vlastnosti založené na pojme vzdialenosť
Do obsahu predmetu Elementárna matematika 6 v rámci kurzu opakovania
gymnaziálnej matematiky v 1. ročníku v LS (na PdF TU v Trnave) patrí aj téma
o MBDV v priestore. Medzi úlohami na precvičovanie sú aj tri určovacie,
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didakticky nadväzujúce úlohy o MBDV založené na pojme vzdialenosť bodu
od priamky, ktoré súvisia so vzájomnou polohou dvoch priamok v priestore:
Nájdite množinu všetkých bodov v priestore, ktorých vzdialenosti od dvoch
a) rovnobežných, b) rôznobežných, c) mimobežných priamok sa rovnajú. Prvé
dve úlohy - pre rovnobežné a rôznobežné priamky, sú vybrané z literatúry [4,
str. 305, úlohy 9 a 8] pre stredné školy. Pre úplnosť som doplnila aj tretia úlohu
pre mimobežné priamky, i keď presahuje rámec stredoškolského učiva a jej
(úplné) riešenie syntetickou metódou nie je možné a pre študentov vzhľadom
na ich nepostačujúce poznatky o plochách 2. stupňa aj nepredstaviteľné. Túto
úlohu, ktorú možno použiť ako vhodnú motivačnú a zároveň rozširujúcu, preto
treba riešiť analyticky. Študenti ju na PdF TU dostávajú ako „hviezdičkovú“
v rámci rôznorodej mimoriadnej aktivity.
Podobne ako v rovine, pri riešení určovacích (a dôkazových) úloh o MBDV
v priestore [2] treba nájsť množinu všetkých bodov, ktoré majú požadovanú
vlastnosť. V prvej časti riešenia sa snažíme objaviť (a pokiaľ možno aj zobraziť
v rovine) priestorový geometrický útvar, ktorý by mal byť riešením úlohy.
Obyčajne opíšeme zostrojenie niekoľkých bodov s danou vlastnosťou a na
základe toho vyslovíme domnienku. V druhej časti riešenia overujeme platnosť
domnienky, t.j. dokážeme ju alebo opravíme (a dokážeme).
Opísaný postup platí aj pri použití syntetickej aj analytickej metódy. Vždy
keď je to možné, študenti by mali riešiť úlohu (alebo aspoň sa dopracovať na
základe rozboru k domnienke) najskôr stereometricky (syntetickou metódou).
Praktické skúsenosti s využitím Cabri 3D priamo na výučbe pri riešení
uvedených troch (a iných) úloh zatiaľ nemám, takže v článku chcem naznačiť
hlavne svoje predstavy, ako by bolo možné tento program využiť, a to aj na
hodinách stereometrie na gymnáziu. Priamy nástroj na zostrojenie MBDV
v priestore Cabri 3D (na rozdiel od Cabri II) nemá, poskytuje však dostatočné
nástroje (vrátane Stopa a Animácia) na riešenie takýchto úloh. Pripomenieme
ešte základné pojmy a poznatky zo stereometrie, ktoré sú nutné na riešenie
uvedených troch úloh:
- vzájomná kolmosť priamky a roviny (kritérium kolmosti),
- päta kolmice z bodu na rovinu,
- vzájomná kolmosť dvoch rovín (kritérium kolmosti),
- päta kolmice z bodu na priamku (v priestore) - stereometrická konštrukcia,
- vety o zhodnosti pravouhlých trojuholníkov,
- os pása určeného dvomi rovnobežkami (pri prvej úlohe),
- osi uhlov určených dvomi rôznobežkami (pri druhej úlohe),
- os a vzdialenosť mimobežiek (pri tretej úlohe).

2.1 Prvá úloha o MBDV a využitie Cabri 3D
Zadanie úlohy [4, úloha 9, str. 305]: Nájdite množinu všetkých bodov M
v priestore, ktorých vzdialenosti od dvoch rovnobežiek p, q sa rovnajú.
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Riešenie úlohy analytickou metódou
Úloha je stredoškolská, riešenie syntetickou metódou si čitateľ môže
pozrieť v [4]. Vyriešime ju teda len analyticky a ak zvolíme súradnicovú
sústavu podľa obr. 1a, tak riešenie bude jednoduché a rýchle.
Označme hľadané body M, dané rovnobežky p, q, potom hľadaná MBDV
`zapísaná symbolicky je M = {M∈E3;Mp=Mq} a výsledný geometrický
útvar nech je U. Priamky p, q majú rovnice p: y = 0, z = 0, q: y = b, z = 0, b ≠ 0,
teda p = x, q || x a začiatok súradnicovej sústavy O = (0, 0, 0).
a) Nech M = (x, y, z) je ľubovoľný bod taký, že Mp = Mq. Na určenie
piat kolmíc z bodu M na priamky p, q preložíme bodom M rovinu µ kolmú na
p, q a zistíme priesečníky P = p ∩ µ = (x, 0, 0), Q = q ∩ µ = (x, b, 0). Z
rovnostíMp=MP=

y 2 + z 2 ,Mq=MQ=

( y − b) 2 + z 2 aMP=

MQ dostaneme rovnicu y2 = (y −b)2, resp. y =y − b , z čoho 2y = b,
resp. y = b/2. To je však rovnica roviny súmernosti σ rovnobežiek p, q idúcej
osou pása pq kolmo na rovinu určenú priamkami p, q. Teda U = σ a M ⊂ U.
b) Obrátene, nech ľubovoľný bod M ∈ σ : y = b/2, čo možno zapísať
M = (x, b⁄2, z). Rovina µ idúca bodom M a kolmá na p, q pretne tieto priamky
v bodoch P = (x, 0, 0), Q = (x, b, 0). Z tohoMp=MP=

b
MQ= ( − b) 2 + z 2 =
2

b2
+ z 2 aMq=
4

b2
+ z 2 , pretoMp=Mq. Teda U ⊂ M.
4
z

σ

M

O

π
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M Q

P
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Obr. 1a: Rovina súmernosti σ ako MBDV pre rovnobežky p, q
Výsledok: Rovina σ kolmá na rovinu určenú danými dvoma rovnobežkami
p, q idúca osou pása týchto rovnobežiek, t.j. rovina súmernosti priamok p, q.
Úvahy o využití Cabri 3D pri riešení úlohy
V tejto úlohe možno Cabri 3D využiť v oboch častiach riešenia úlohy - pri
objavovaní hľadanej MBDV a vyslovení domnienky, ako aj pri jej dokazovaní
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(nie ako dôkaz) a skúmaní vlastností hľadanej množiny. Stereometrický rozbor
úlohy by mal byť súčasťou jej riešenia. Domnienku o hľadanej MBDV robíme
na základe opisu priestorovej konštrukcie niekoľkých bodov. Cabri 3D plne
umožňuje tieto konštrukcie, študenti môžu tak experimentovať (obr. 1b):
a) Zvoliť niekoľko bodov M v priestore (aspoň štyri).
b) Z bodov M zostrojiť kolmice na p, q a päty týchto kolmíc (body P, Q).
c) Z bodov M zostrojiť kolmice na rovinu určenú rovnobežkami p, q a päty
týchto kolmíc M1.
d) Pohybom bodov M dosiahnuť splnenie požiadavky Mp =Mq- tu by
si mali študenti uvedomiť, že to platí vtedy, keď body M1 sú z osi o pása pq.
e) Vysloviť domnienku o geometrickom útvare, ktorý by mal byť riešením
úlohy - rovina súmernosti σ rovnobežiek p, q (ako množina všetkých navzájom
rovnobežných priamok MM1 kolmých na rovinu určenú priamkami p, q).

Obr. 1b: Využitie Cabri 3D pri riešení prvej úlohy
f) Navzájom rôznymi trojicami bodov M určovať roviny σ (na obr. 1b sú
zostrojené dve) a porovnávať ich rovnice (mali by sa rovnať). Vzhľadom na
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zvolený počet desatinných miest pri zaokrúhľovaní výsledku sa dosiahne
menšia alebo väčšia presnosť a môže sa stať, že obrazy rovín σ sa budú
(zdanlivo) rovnať, ale rovnice rovín sa budú rovnať len približne. Ak nastavíme
číselné hodnoty dĺžok na malý počet desatinných miest, manipulácia s bodmi
M bude síce jednoduchšia, ale výsledok bude - pre ten istý počet desatinných
miest koeficientov rovníc - menej presný. V našej verzii programu bolo treba
zaokrúhliť koeficienty v rovniciach rovín σ (teda vo výsledku) aspoň na šesť
desatinných miest, aby sa rovnice už takmer rovnali.
P o z n á m k a. Pri Demo verzii programu Cabri 3D stačilo zaokrúhlenie čísel na
jedno desatinné číslo a po krátkej manipulácii s bodmi M sa už rovnice rovín σ rovnali
(dokonca pri tom istom počte desatinných miest koeficientov rovníc).

2.2 Druhá úloha o MBDV a využitie Cabri 3D
Zadanie úlohy [4, úloha 8, str. 305]: Nájdite množinu všetkých bodov M
v priestore, ktorých vzdialenosti od dvoch rôznobežiek p, q sa rovnajú.
Riešenie úlohy analytickou metódou
Úloha je stredoškolská, riešenie syntetickou metódou si čitateľ môže
pozrieť opäť v [4]. Vyriešime ju preto len analyticky a pri voľbe súradnicovej
sústavy podľa obr. 2a rýchlo zistíme výsledok, i keď je úloha už náročnejšia.
Označme hľadané body M, dané rôznobežky p, q, potom hľadaná MBDV
zapísaná symbolicky je M = {M∈E3;Mp=Mq} a výsledný geometrický
útvar nech je U. Priamky p, q majú rovnice p: y = 0, z = 0, q: x = 0, z = 0, teda
p = x, q = y a začiatok súradnicovej sústavy O = (0, 0, 0).
a) Nech M = (x, y, z) je ľubovoľný bod taký, že Mp = Mq. Na určenie
piat kolmíc z bodu M na priamky p, q preložíme bodom M roviny µ, ν kolmé
na p, q a zistíme priesečníky P = p ∩ µ = (x, 0, 0), Q = q ∩ ν = (0, y, 0). Z
rovnostíMp=MP= y 2 + z 2 ,Mq=MQ=

x 2 + z 2 aMP=MQ

dostaneme rovnicu y 2 = x 2 , resp. y = x , z čoho y = ± x . To sú však rovnice
rovín súmerností σ1 a σ2 rôznobežiek p, q obsahujúcich osi uhlov nimi určených
a kolmé na rovinu určenú priamkami p, q. Teda U = σ1 ∪ σ2 a M ⊂ U.
b) Obrátene, nech ľubovoľný bod M ∈ σ1 ∪ σ2 : y = x ∨ y = −x, napr. nech
M ∈ σ1, čo možno zapísať M = (x, x, z). Roviny µ, ν idúce bodom M a kolmé
na p, q pretnú tieto priamky v bodoch P = (x, 0, 0), Q = (0, x, 0). Z toho Mp
=MP = x 2 + z 2 a Mq = MQ = x 2 + z 2 ,čižeMp=Mq. Teda
U ⊂ M. K tomu istému záveru by sme prišli aj pre M ∈ σ2.
Výsledok: Dve navzájom kolmé roviny σ1,σ2 obsahujúce osi uhlov určených
rôznobežkami p, q a kolmé na rovinu určenú týmito rôznobežkami, t.j. dve
roviny súmernosti priamok p, q.
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Obr. 2a: Roviny súmernosti σ1, σ2 ako MBDV pre rôznobežky p, q
Úvahy o využití Cabri 3D pri riešení úlohy
V tejto úlohe možno Cabri 3D využiť opäť v oboch častiach riešenia.
Stereometrický rozbor úlohy by mal byť opäť súčasťou jej riešenia. Úloha je
náročnejšia, hľadaná množina je zložitejšia, ale študenti môžu dospieť k
riešeniu (obr. 2b) analogickými úvahami ako v prvej úlohe (štvrtým bodom tu
môže byť bod O).

Obr. 2b: Využitie Cabri 3D pri riešení druhej úlohy
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Pri pohybe bodmi M tak, aby platila rovnosť Mp =Mq, by si mali
študenti uvedomiť, že body M1 ležia na osiach uhlov určených rôznobežkami
p, q a vysloviť domnienku, že riešením sú dve roviny súmerností σ1, σ2 týchto
priamok (na obr. 2b sú zostrojené iba roviny σ2 - dve). Pre presnosť výsledku
platia analogické podmienky ako pri prvej úlohe.

2.3 Tretia úloha o MBDV a využitie Cabri 3D
Zadanie doplnenej úlohy: Nájdite množinu všetkých bodov M v priestore,
ktorých vzdialenosti od dvoch mimobežiek p, q sa rovnajú.
Poznámky o syntetickom riešení úlohy a jej analytické riešenie
Pred riešením tretej úlohy je vhodné nechať študentov hádať, čo by mohlo
byť jej riešením. Výsledok však nie je triviálny, zostrojenie niekoľkých bodov
s požadovanou vlastnosťou nestačí k odhadu hľadanej množiny a syntetickou
metódou sa nedá nájsť (úplné) riešenie. Pre lepšiu predstavivosť a názornosť
mimobežiek p, q je vhodné použiť pri črtaní v rámci rozboru úlohy obraz kocky
(obr. 3a). Nech PαQβ je os týchto mimobežiek (v zmysle úsečky, ktorej dĺžka
určuje vzdialenosť p, q), α = (pq′), β = (qp′) roviny, pričom p′ || p, q′ || q,
p ∩ q′ = Pα , q ∩ p′ = Pβ a priamky označené s indexami α, β majú význam
podľa obr. 3a. Študenti môžu dôjsť úvahami k existencii dvoch rôznobežiek
r1, r2, ktoré idú stredom S úsečky PαQβ (ktorý je zároveň stredom pomocnej
kocky) a ležia v rovine ρ rovnobežnej s oboma mimobežkami p, q, pričom
r1 || r1α || r1β, r2 || r2α || r2β, r1α ∩ r2α = Pα a r1β ∩ r2β = Qβ (r1, r2 sú významné
priamky výsledného útvaru - plochy 2. stupňa - HP, čo ale študenti ešte
nevedia). Inými slovami, malo by sa dokázať tvrdenie: ak M ∈ r1 ∪ r2,
takMp =Mq. Naznačíme len veľmi stručne myšlienku dôkazu - doplníme
ďalšie označenia a odvoláme sa na obr. 3a. Nech M ∈ r2 ⊂ r1 ∪ r2 a Mα , Mβ sú
jeho kolmé priemety do α, β, body P, Q, P′, Q′ sú päty kolmíc z bodu M na
priamky p, q, p′, q′. Potom na základe už uvedeného a zhodnosti určitých
štyroch pravouhlých trojuholníkov (pozri obr. 3a - sú nakreslené modrou
farbou) vyplýva rovnosť Mp =Mq.
Preto, ak chceme úlohu vyriešiť a ukázať, že riešením je HP, musíme
použiť analytickú metódu.
Označme hľadané body M, dané mimobežky p, q, potom hľadaná MBDV
zapísaná symbolicky je M = {M∈E3;Mp=Mq} a výsledný geometrický
útvar nech je U. Súradnicovú sústavu zvolíme tak, že mimobežky p, q budú
mať rovnice p: y = 0, z = v/2, q: x = 0, z = −v/2, teda p || x, q || y a začiatok
O = (0, 0, 0) súradnicovej sústavy je bod S (O = S).
a) Nech M = (x, y, z) je ľubovoľný bod taký, že Mp = Mq. Na určenie
piat kolmíc z bodu M na priamky p, q preložíme bodom M rovinu µ, ν kolmú
na p, q a zistíme priesečníky P = p ∩ µ = (x, 0, v/2), Q = q ∩ ν = (0, y, −v/2).
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Z rovnostíMp=MP= y 2 + ( z − v 2) 2 ,Mq=MQ= x 2 + ( z + v 2) 2
a MP =MQ dostaneme po úpravách rovnicu
y 2 − x 2 = 2 zv , v > 0,
čo je rovnica HP s vrcholom v bode O = (0, 0, 0). Teda U = HP a M ⊂ U.
b) Obrátene, nech ľubovoľný bod M ∈ HP: y 2 − x 2 = 2 zv , čo možno zapísať
M = (x, y, ( y 2 − x 2 ) 2v ). Roviny µ, ν kolmé na p, q idúce bodom M pretnú
tieto priamky v bodoch P = (x, 0, v/2), Q = (0, y, −v/2). Z tohoMp=MP=

y 2 + (( y 2 − x 2 ) 2v − v 2) 2 aMq=MQ= x 2 + (( y 2 − x 2 ) 2v + v 2) 2 a
po úpravách oboch výrazov zistíme, že Mp = Mq. Teda

U⊂M.

P o z n á m k a. Na hlbšie štúdium plochy by sme mohli využiť metódu rezov kvôli
jej názornosti. Roviny z = h, h ≠ 0 pretnú HP v hyperbolách a priamky y = ± x, z = h,
h ≠ 0 sú ich asymptotami. Rôznobežky y = ± x, z = 0 (h = 0) sú asymptotické priamky
r1, r2. Roviny x = h pretnú HP v zhodných parabolách, podobne aj roviny y = h.
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Obr. 3a: Asymptotické
1 2
Výsledok: Hyperbolický paraboloid s vrcholom v strede S osi PαQβ daných
dvoch mimobežiek p, q s asymptotickými priamkami r1, r2.
Využitie Cabri 3D pri riešení úlohy
V tejto úlohe možno využiť program Cabri 3D didakticky (aj pri vyučovaní
na gymnáziu) hlavne v druhej časti riešenia, a to na skúmanie a „overovanie“
požadovaných vlastností bodov.
Nechajme však najskôr študentov tipovať, čo bude riešením, potom úlohu
vyriešime analyticky a napokon im môžeme ukázať, resp. poskytnúť hotový
výsledok v Cabri 3D (môžeme im ho na chvíľu ukázať aj pred analytickým
riešením na zvýšenie motivačného efektu). Výslednú plochu HP možno použiť
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v dvoch modifikáciách - ako priamkovú plochu alebo translačnú plochu, pre
ktorú sme sa rozhodli aj tu v článku (pozri obr. 3b). Parabolické rezy sú tak na
HP ako translačnej ploche dané explicitne, hyperbolické rezy môžu študenti
získať ako rovinné rezy HP rovinami rovnobežnými s rovinou z = 0 využijúc
poznatky o (regulárnych) kužeľosečkách vrátane toho, že kužeľosečka je
jednoznačne určená piatimi bodmi (z ktorých žiadne tri nie sú kolineárne). Ak
si potom zvolia ľubovoľný bod na priamke r1 alebo r2, na parabole (z jedného
alebo druhého systému), na hyperbole (pod rovinou alebo nad rovinou z = 0),
môžu pozorovať pri pohybe tohto bodu, či a ako sa mení jeho vzdialenosť od
mimobežiek p, q. Zistia, že vzdialenosti sa rovnajú a navyše toto skúmanie
môže byť pre nich hravá a zábavná činnosť.
P o z n á m k a. Mohli by sme postupovať aj tak, že namiesto hotového výsledku
modifikácie HP ako translačnej plochy by sme urobili so študentmi po analytickom
vyriešení rozbor vlastností plochy metódou rezov, a potom by si študenti plochu
znázornili sami. Bolo by to samozrejme časovo náročnejšie a asi na bežnej vyučovacej
hodine nemožné, ale z tvorivého hľadiska možno príťažlivejšie. Pri použití modifikácie
HP ako priamkovej plochy by študenti museli získať sami aj parabolické rezy plochy
rovinami x = h alebo y = h, čo by zrejme zvládli, a potom postupovať analogicky, ako je
uvedené vyššie. Modifikácia HP ako translačnej plochy je však názornejšia a poskytuje
lepšiu predstavu o tvare tejto plochy.

Obr. 3b: Využitie Cabri 3D pri riešení tretej úlohy HP ako translačná plocha
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3 Záver
Tri vybrané úlohy o MBDV v priestore, ktorými sme sa zaoberali v článku, sú
zaujímavé z didaktického hľadiska pre stupňujúcu sa náročnosť na poznatky,
priestorovú predstavivosť a grafické znázornenie. Prvé dve úlohy sú riešiteľné
syntetickou metódou a študenti strednej školy majú teoretické poznatky zo
stereometrie na ich vyriešenie. Obe úlohy môžu vyvolať u študentov zvedavosť
na tretiu úlohu a záujem o jej riešenie. Tretia úloha však už presahuje svojím
výsledkom (zaujímavým možno nielen pre študentov), ktorým hyperbolický
paraboloid, rámec učiva strednej školy, ale môže byť doplňujúcou motivačnou
úlohou a netradičnou ukážkou, prípadne vhodnou rozširujúcou úlohou pre
študentov s hlbším záujmom o matematiku, osobitne geometriu.
Program Cabri 3D umožňuje nielen objavovať riešenie, experimentovať s
ním a skúmať počet riešení, ale znázorniť aj riešenia úloh, ktoré nemožno riešiť
synteticky, náčrt klasickým spôsobom (ručne) je veľmi náročný, resp. zložitý
alebo dokonca za daných podmienok nemožný. A to sú nepopierateľne dôležité
didaktické atribúty dynamického geometrického programu Cabri 3D.
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Abstract. Dupin cyclides are defined as envelopes of family of all
oriented spheres which touch three given oriented spheres. With respect
to their attractive geometric properties they often serve as suitable
surfaces in computer aided geometric design and in many consequential
engineering applications. In this paper, we will study these surfaces
from the point of view of Lie sphere geometry. Following the introduced
approach, we present an algorithm for their rational parameterization.
Further we will demonstrate a construction of blending surface between
two cones.
Keywords: Lie sphere geometry, Dupin cyclide, rational parameterization, blending surface.

1 Introduction
In this paper we present a new method for computing a rational parameterization of Dupin cyclides which were introduced in 19th century by
French mathematician Charles Dupin. Dupin cyclides play a very important role in geometric modelling, e.g. in pipe joining, blending, motion
planning, etc. Since they are envelopes of a system of spheres touching
three given spheres, it is not problem to obtain their implicit description.
Nevertheless, for an implementation of Dupin cyclides into CAD systems
we have to find their Bézier or B-spline parameteric form.
A possible method to study Dupin cyclides uses the concept based on
Laguerre sphere geometry – a detailed description of this approach can be
found in [4]. As known, in Laguerre geometry we can still distinguish between oriented spheres and oriented planes. On the other hand, Lie sphere
geometry offers a unifying concept to deal with all these elements. For
readers who are interested in a survey of Lie geometry we recommend [1].

2 Lie sphere geometry
Lie sphere geometry is a geometry of oriented spheres, oriented planes
and points – called Lie spheres altogether. Fundamental invariant of this
geometry is the so called oriented contact. Two Lie spheres are said to
be in the oriented contact if they are tangent and if their corresponding
normal vectors at the touching point have the same orientation (for a
point and a sphere/plane means the oriented contact just the incidence).
As a suitable model of Lie sphere geometry, we will use the projective
space P 5 associated with the quadratic space R4,2 . Then, Lie spheres are
in bijective correspondence with neutral points from P 5 , i.e., with points
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Figure 1: Oriented contact of Lie spheres.

xR ∈ P 5 fulfilling x2 = 0. Points in P 5 are denoted by bold letters and
are identified with its homogenous coordinate vectors in R4,2 .
The set of all neutral vectors in R4,2 forms the so called Lie quadric
denoted by L4 . Hence, Lie quadric is the set
In the space R

L4 = {x ∈ R4,2 | x2 = 0}.

(1)

e21 = e22 = e23 = e2+ = 1 and e2− = e2r = −1.

(2)

mR = [2m + (m2 − ρ2 )n∞ − n0 + 2ρer ]R,

(3)

er · x = 0

(4)

4,2

we consider orthogonal basis {e1 , e2 , e3 , e+ , e− , er }, where

After denoting n∞ = e+ + e− and n0 = e+ − e− , we can describe the correspondence between Lie spheres and projective points of L4 .
First, let S be an oriented sphere with the Euclidean centre m =
α1 e1 + α2 e2 + α3 e3 ∈ R3 and the oriented radius ρ ∈ R. This sphere is
represented by the point

for more details see [1]. The vector m is called a normalized representant
of the sphere S. If ρ = 0, we can consider the sphere S as the point.
Clearly, the representants of all points lie in the hyperplane

Second, let N be an oriented plane given in R by the equation x·n+λ = 0,
where n = β1 e1 + β2 e2 + β3 e3 ∈ R3 is the unit normal vector. Such plane
corresponds to the point on Lie quadric
3

nR = [n + λn∞ − er ]R,

(5)
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for more details see [1]. Analogously to the previous case, the vector
n is called a normalized representant of the plane N . If an arbitrary
non-normalized representant x of any Lie sphere is given, we can easily
normalize it
x
x 7→ −2
.
(6)
x · n∞

Another advantage of the presented model consists in the possibility
to describe the oriented contact of two Lie spheres in a very direct and
simple way.
Lemma 2.1. Let x, y ∈ L4 be two representants of Lie spheres. Then
these spheres are tangent iff x · y = 0.

Next, we denote the group of the Lie sphere transformations by Lie(3).
Since the oriented contact is the fundamental invariant of Lie sphere geometry, it is convenient to recall, see [1], that the following correspondence
holds.
Theorem 2.2. Lie(3) ∼
= O4,2 /{±id}.

3 Dupin cyclides
We study envelopes of Lie spheres tangent to three given Lie spheres given
by a1 , a2 , a3 ∈ L4 . Representants of Lie spheres tangent to them lie in
the subspace
A⊥ = {x ∈ R4,2 | x · ai = 0, i = 1, 2, 3}.

(7)

It follows, that all possible dimensions of A⊥ are only 5, 4 or 3. As it was
demonstrated in [5] the only meaningful possibility occurs for dim A⊥ = 3
when the subspace A⊥ is isometric to R2,1 . In this case, the set A⊥ ∩L4 is
a one-parametric system of Lie spheres and their envelope is called Dupin
cyclide. Some examples of these surfaces are illustrated in Fig. 2. We call
every subspace of R4,2 (here A⊥ ) a PE subspace if it is isometric to R2,1
(the notation PE reflects the Pseudo-Euclidean character of the space R2,1
equipped with the PE metric).
Moreover
A = (A⊥ )⊥ = ha1 , a2 , a3 i
(8)

is also isometric to R2,1 and it is PE subspace, too. The Dupin cyclide
determined by PE-subspace A is the same as the one determined by A⊥ ,
which corresponds to the fact that every cyclide is the envelope of two
one-parametric systems of Lie spheres.
Since all PE-subspaces are Lie-equivalent we can not distinguish between two Dupin cyclides from Lie sphere geometry viewpoint.
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Figure 2: Dupin cyclides.
Let CA be a Dupin cyclide corresponding to two mutually orthogonal
PE-subspaces A and A⊥ . For arbitrary neutral points a ∈ A and a⊥ ∈
A⊥ , the line joining them consists of Lie spheres spheres tangent to CA .
Moreover every such line contains just one point Lie sphere. These facts
allow us to formulate the following method of the parameterization of
Dupin cyclides.
• Parametrize neutral points in A by a(ξ)R
• Parametrize neutral points in A⊥ by a⊥ (ζ)R
• Compute intersection c(ξ, ζ) of lines a(ξ) ∧ a⊥ (ζ) with hyperplane
x · er = 0. This can be done by
c(ξ, ζ) = (er · a(ξ))a⊥ (ζ) − (er · a⊥ (ζ))a(ξ)
• Normalize
c(ξ, ζ) 7→ −2

c(ξ, ζ)
= 2c(ξ, ζ) + c2 (ξ, ζ)n∞ − n0 .
c(ξ, ζ) · n∞

(9)

(10)

• c(ξ, ζ) is a parametrization of CA
Obviously, if a(ξ) and a⊥ (ζ) are rational then c(ξ, ζ) is rational too.

4 Double-cyclide blend
Consider two cones K1 and K2 with fixed inscribed spheres given by r and
s, respectively. These spheres touch the cones in circles K1 and K2 . Now
we want to find cyclides CA and CB such that the former is tangent to
K1 along K1 , the latter is tangent to K2 along K2 and both cyclides are
tangent along the parametric curve K which belongs to the same system
as circles K1 and K2 .
Before solving this problem, we need to know, what means that cyclides are tangent along parametric curve in the language of our model.
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Lemma 4.1. Cyclides CA and CB determined by PE subspaces A and B
are tangent along parametric curve K if and only if A ∩ B is isometric to
R1,1,0 or R2,0,1 .
The second case is trivial, because then A = B and cyclides CA and CB
are equal. In the first case the curve K is uniquely determined by neutral
point in A ∩ B.
The cone is a special example of a Dupin cyclide, hence we can find
corresponding PE subspaces. Next let r0 respective s0 be the tangents
vectors to the curve of neutral points in these subspaces at points r, s
respectively. Denote
R = hr, r0 i and S = hs, s0 i.

(11)

Cyclide CA is glued to the cone K1 iff PE subspace A contains R and
similar for cyclide CB and its generating subspace B. Now we will discuss
three possibilities for the dimension of the space R + S.
First, let dim(R + S) = 2, than R = S and the cones are glued.
Second, let dim(R+S) = 3, than dim(R∩S) = 1. If the intersection is
neutral subspace, the blending does not exist. If the intersection is positive
subspace, than R + S is isometric to R2,0,1 and cones can be blended
by a single cyclide. The single-cyclidic blend is not the only possibility
for blending such cones and moreover it has not to be an appropriate
choice. Consider the subspace T ∼
6 T =
6 S and
= R1,1,0 such that R =
S ∩ R ⊂ T . Then A = R + T and B = S + T are both PE-subspaces
such that A ∩ B = T and corresponding cyclides are glued along the curve
determined by the subspace T .
Finally, if R and S are disjoint, then dim(R + S) = 4. Now we will
obviously need two different cyclides for blending. Let T ∼
= R1,1,0 be
subspace such that
T ∩R∼
(12)
=T ∩S ∼
= R1,0,0
then A := T +R and B := T +S are PE-subspaces such that corresponding
cyclides forms blend between given cones. It follows, that there exist two
one-parametric systems of blending cyclides. An example is shown in
Fig. 3.

5 Conclusion
Lie sphere geometry seems to be a suitable geometry to study Dupin cyclides. In this geometry all the cyclides are represented by PE-subspace
and they are equivalent under particular linear transformation. Therefore
this approach enables the translation of some problems into the language
of the linear algebra. The sketch of the methods of rational parametrization and blending two cones was presented in this text.
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Figure 3: One-parametric system of blending cyclides.
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Abstrakt. Obsahem článku je zavedení pojmu třetí křivosti prostorové křivky v
bodě pomocí první a druhé křivosti a zavedení pojmů flexního, torzního a totálního
zkřivení prostorové křivky konečné délky. Článek objasňuje souvislosti mezi
jednotlivými křivostmi, které vyplývají z Frenetových vzorců a zabývá se
chováním tečny, normály a binormály křivky na křivce konečné délky.
Klíčová slova: Křivka, flexní, torzní, totální zkřivení.

1 První, druhá a třetí křivost
Předpokládejme, že κ je prostorová regulární křivka, která je popsána

v kartézské soustavě souřadnic parametrickými rovnicemi x = x(t ) , y = y (t ) ,

z = z (t ) , kde x(t ) , y (t ) , z (t ) jsou funkce spojitě diferencovatelné na intervalu

t 0 ; t1 .
Podle [1], [2], [3] jsou v každém bodě křivky κ definovány pojmy první
křivost (flexe) k1 (t ) a druhá křivost (torze) k 2 (t )
k1 (t ) =

(x& .&y& − &x&.y& )2 + (x& .&z& − &x&.z& )2 + ( y& .&z& − &y&.z& )2

(

x& 2 + y& 2 + z& 2

k 2 (t ) =

)

,

3
2

x& y& z&
&x& &y& &z&
&x&& &y&& &z&&

(x& .&y& − &x&.y& )2 + (x& .&z& − &x&.z& )2 + ( y& .&z& − &y&.z& )2

.

Pomocí první křivosti k1 (t ) (dále jen k1 ) a druhé křivosti k 2 (t ) (dále jen
k 2 ) je možno pro každý bod křivky definovat podle [4] třetí, tzv. totální

křivost k3 (t ) (dále jen k3 )

k3 (t ) = k12 + k 2 2 .
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Jestliže t , n , b jsou jednotkové vektory tečny, normály a binormály v
jistém bodě křivky (pro něž platí b = t × n ) a t& , n& , b& derivace těchto vektorů
podle t, je možno zapsat Frenetovy vzorce ve tvaru

t& =

+ k1 . x& 2 + y& 2 + z& 2 . n

n& = − k1. x& 2 + y& 2 + z& 2 . t
+ k2 . x& 2 + y& 2 + z& 2 . b
b& =
− k2 . x& 2 + y& 2 + z& 2 . n
.
Druhý Frenetův vzorec vyjadřuje, že derivace jednotkového vektoru
normály je výslednicí dvou na sebe kolmých vektorů. Norma této výslednice je

k 3 . x& 2 + y& 2 + z& 2 a tedy

n& = k3 . x& 2 + y& 2 + z& 2 .n& 0 ,

kde n& 0 je jednotkový vektor stejného směru jako má vektor n& .
Z Frenetových vzorců vyplývá, že derivace t& tečného vektoru t je úměrná
první křivosti k1 , derivace b& vektoru binormály b je úměrná jen druhé
křivosti k 2 a derivace n& vektoru normály n je úměrná třetí křivosti k 3 , v níž
jsou však obsaženy křivosti k1 i k 2 .

2 Veličiny umožňující měřit celkové zkřivení křivky
Veličiny, které jsou schopny vyjádřit míru celkového zkřivení křivky konečné
délky lze definovat jako křivkové integrály z první, druhé a třetí křivosti podél
dané křivky.

2.1 Flexní zkřivení křivky
Zkřivení křivky κ, jehož příčinou je její flexe, lze definovat

k1(κ ) = ∫ k1 ds .
κ

Pro parametricky zadanou křivku je

k1( κ ) =

t1

∫

to

(x&.&y& − &x&.y& )2 + (x&.&z& − &x&.z& )2 + ( y& .&z& − &y&.z& )2
x& 2 + y& 2 + z& 2

dt .

Tuto veličinu lze geometricky interpretovat jako “délku křivky“, kterou
nakreslí tečna křivky na sféře (nekonečného poloměru), proběhne-li bod dotyku
postupně všechny body křivky κ . Jednotkou „délky křivky“ na sféře je radián.
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2.2 Torzní zkřivení křivky
Zkřivení křivky κ , jehož příčinou je její torze, lze definovat

k 2 ( κ ) = ∫ k 2 .ds .
κ

Pro parametricky zadanou křivku je podle

t1

k2 ( κ ) = ∫

x& y& z&
&x& &y& &z&
&x&& &y&& &z&&

2
2
2
to (x& .&y& − &x&. y& ) + (x& .&z& − &x&.z& ) + ( y& .&z& − &y&.z& )

x& 2 + y& 2 + z& 2 dt

.

Tuto veličinu lze geometricky interpretovat jako “délku křivky“ (v rad),
kterou nakreslí binormála křivky na sféře, proběhne-li bod, k němuž se
binormála vztahuje, postupně všechny body křivky κ.

2.3 Totální zkřivení křivky
Totální zkřivení křivky, jehož příčinou je společný vliv flexe i torze, lze
definovat jako křivkový integrál z třetí křivosti podél křivky κ, tj.

k3 ( κ ) = ∫ k12 + k 22 ds .
κ

Totální zkřivení křivky lze geometricky interpretovat jako “délku křivky“
(v rad), kterou nakreslí normála křivky na sféře, proběhne-li bod, k němuž se
normála vztahuje, postupně všechny body křivky κ .

3 Veličiny vyjadřující střední zkřivení křivky.
Veličiny, které vyjadřují střední zkřivení křivky, se definují jako podíl
flexního, torzního, resp. totálního zkřivení křivky a celkové délky
křivky.

3.1 Střední flexe křivky
Střední flexi křivky κ lze definovat
__
k1

(κ )

∫ k1 ds

=κ

∫ ds

κ

.
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3.2 Střední torze křivky
Střední torzi křivky κ lze definovat
__

k 2 (κ )

∫ k 2 ds

=κ

.

∫ ds

κ

3.3 Střední totální zkřivení křivky
Střední totální zkřivení křivky κ lze definovat
2
2
∫ k1 + k 2 ds

__

k 3 (κ ) = κ

.

∫ ds

κ

4 Příklady křivek
4.1 Šroubovice
Prvním příkladem křivky konečné délky je jeden závit šroubovice, který je dán
parametrickými rovnicemi : x = r .cos t , y = r . sin t , z = 2S.π .t pro t ∈ 〈 0 ; 2.π 〉 .
První, druhé a třetí derivace parametrických rovnic jsou

x& = − r . sin t ,

y& = r . cos t ,

&x& = − r .cos t ,
&x&& = r . sin t ,

&y& = − r . sin t ,
&y&& = − r .cos t ,

z& = 2S.π ;
&z& = 0 ;
&z&& = 0 .

První křivost šroubovice v každém jejím bodě je

2π .r

k1(t ) =

4π .r + s 2
2 2

.2π

.

Druhá křivost šroubovice v každém jejím bodě je

k 2 (t ) =

s
4π 2 .r 2 + s 2

.2π

Třetí křivost šroubovice v každém jejím bodě je

k3 (t ) =

2π
4π .r + s 2
2 2

.

.
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Délka jednoho závitu šroubovice je

l (κ ) = 4.π 2 .r 2 + s 2 .
Flexní zkřivení závitu šroubovice je

k1 (κ ) =

2π .r
4π .r + s 2
2 2

.2π

.

Torzní zkřivení závitu šroubovice je

k 2 (κ ) =

s
4π 2 .r 2 + s 2

.2π

.

Totální zkřivení závitu šroubovice je

k 3 (κ ) = 2π

.

Střední flexe, torze, resp. střední totální zkřivení jsou identické s první,
druhou, resp. třetí křivostí šroubovice v každém jejím bodě.

4.2 Šroubovice s konstantním stoupáním
Druhým příkladem křivky je jeden závit šroubovice, jejíž parametry jsou r = 1
a s = 2 π 2 , je tudíž dána parametrickými rovnicemi x = cos t , y = sin t , z = π t
pro t ∈ 〈 0 ; 2.π 〉 . Křivka vznikne navinutím přímky na válcovou plochu.
První, druhé a třetí derivace parametrických rovnic jsou

x& = − sin t ,
&x& = − cos t ,
&x&& = sin t ,

z& = π ;
&z& = 0 ;
&z&& = 0 .

y& = cos t ,
&y& = − sin t ,
&y&& = − cos t ,

První křivost šroubovice v každém jejím bodě je

k1 (t ) =

1
1+ π 2

=& 0,092 000

.

Druhá křivost šroubovice v každém jejím bodě je

k2 (t ) =

π
=& 0,289 025 .
1+ π 2

Třetí křivost šroubovice v každém jejím bodě je

k3 (t ) =

1
1+ π 2

=& 0,303 314 .
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Délka jednoho závitu šroubovice je

l (κ ) = 2 π 1 + π 2 =& 20,715 086 .
Flexní zkřivení závitu šroubovice je
2π
k1 (κ ) =
=& 1,905 781 .
1+ π2
Torzní zkřivení závitu šroubovice je

k 2 (κ ) =

2π2
1+ π 2

=& 5,987 188

.

Totální zkřivení závitu šroubovice je

k3 (κ ) = 2π =& 6,283 185 .

4.3 Šroubovice s narůstajícím stoupáním
Třetím příkladem je křivka, kterou je šroubovice s kvadraticky narůstajícím
stoupáním, která vznikne navinutím paraboly na válcovou plochu a která je
dána parametrickými rovnicemi : x = cos t , y = sin t , z =

t2
pro t ∈ 〈 0 ; 2.π 〉 .
2

První, druhé a třetí derivace parametrických rovnic jsou
x& = − sin t ,
z& = t ;
y& = cos t ,
&x& = − cos t ,
&y& = − sin t ,
&z& = 1 ;
&x&& = sin t ,
&y&& = − cos t ,
&z&& = 0 .
První křivost křivky v každém bodě o parametru t je

k1 (t ) = 4π 4

2 + t2
( 1 + t ). 1 + t
2

.
2

Druhá křivost křivky v každém jejím bodě je

k 2 (t ) =

t
2 + t2

.

Třetí křivost křivky v každém jejím bodě je
.

k3 (t ) =

2 + t2
( 1 + t 2 )3

+

t2
( 2 + t 2 )2
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Obr. 1: Šroubovice a - s konstantním stoupáním ;
b - s narůstajícím stoupáním
Délka křivky je
2π

l (σ ) =

2
∫ 1 + t .dt =& 21,256 294 .

0

Flexní zkřivení křivky je

k1 (σ ) =

2π

∫

2 + t2

0

1+ t2

2π

t. 1+ t 2

0

2 + t2

dt =& 2,969 926 .

Torzní zkřivení křivky je

k 2 (σ ) =

∫

dt =& 4,732 768

.

Totální zkřivení křivky

k3 (σ ) =

2π

∫

0

2 + t2

t 2 (1 + t 2 )
+
dt =& 6 ,180 890 .
( 1 + t 2 )2 ( 2 + t 2 )2
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5 Závěr
Průběh prvních, druhých a třetích křivosti pro obě uvažované šroubovice je na
obr. 2, 3, a 4. Průběh první, druhé a třetí křivosti u šroubovice s narůstajícím
stoupáním lze porovnat na obr. 5.
Na obr. 2, 3 a 4 křivky označené písmenem ‚a‘ platí pro šroubovici
s konstantním stoupáním a křivky označené písmenem ‚b‘ platí pro šroubovici
s narůstajícím stoupáním.

Obr. 2: Průběh prvních křivostí k1( t )

Obr. 3: Průběh druhých křivostí k 2 ( t )

Obr. 4: Průběh třetích křivostí k 3 ( t ) Obr. 5: Průběh první, druhé a třetí křivosti

k1( t ) , k 2 ( t ) , k3 ( t ) u šroubovice
s narůstajícím stoupáním.
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Pomocí definovaných veličin pro flexní, torzní a totální zkřivení křivky lze
provést srovnání dvou uvažovaných křivek, tj. šroubovice s konstantním
stoupáním a šroubovice s narůstajícím stoupáním, která vznikne navinutím
paraboly na válcovou plochu. Počáteční i koncové body obou křivek jsou
totožné, šroubovice s narůstajícím stoupáním je o 1,6 % delší.
Flexní zkřivení šroubovice s narůstajícím stoupáním je o 56 % větší, tento
efekt se odvíjí od křivostí samotné paraboly, která se dále pokřiví při navinutí
na válcovou plochu. Při tvorbě šroubovice s konstantní křivostí se vychází od
přímky, která má nulovou křivost.
Torzní zkřivení šroubovice s narůstajícím stoupáním je o 21 % menší.
Důvodem je, že delší část této křivky má větší stoupání než uvažovaná
šroubovice s konstantním stoupáním a že torze šroubovice s větším stoupáním
je menší.
Totální zkřivení uvažované šroubovice s narůstajícím stoupáním je o 1,6 %
menší než totální zkřivení, které má šroubovice s konstantním stoupáním.
Zvětšení flexního zkřivení a snížení torzního zkřivení se projevují tak, že
totální zkřivení křivek se liší nepatrně.
Vzhledem k téměř stejným délkám obou křivek bude srovnání jejich
středních flexí a torzí a středních totálních křivostí vypovídat totéž jako
srovnání celkového flexního, torzního a totálního zkřivení, které bylo
provedeno.
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Kolářová
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Jiřı́

Gymnázium Soběslav
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Biskupské gymnázium Brno
Katedra M-Dg VŠB-TU Ostrava
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