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Kašpar Petr, Fasuga Radoslav, Šurkovský Martin
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Možnosti normovánı́ rotace rastrového obrazu mincı́ a popis
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325

Vranková Edita
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Předmluva/Forewords
Ve sbornı́ku jsou uvedeny přı́spěvky, které zazněly na 29. konferenci o
geometrii a grafice, která se konala ve dnech 7.–10. zářı́ 2009 v Doubici. Konference probı́hala pod záštitou České společnosti pro geometrii
a grafiku Jednoty českých matematiků a fyziků. Jednánı́ se uskutečnila
v hotelu JEF.
Konference se zúčastnili kromě učitelů z vysokých a střednı́ch škol z České
republiky též kolegové a kolegyně ze Slovenska, Polska a Rakouska.
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 třı́ zvaných přednášek. Konferenci zahájil prof. Adolf Karger z MFF UK v Praze, který přednesl
přednášku s názvem Borel-Bricardův problém a paralelnı́ manipulátory.
Druhou plenárnı́ přednášku Ratios and Mean Values: a Topic in Art and
Architecture as well as in Mathematics pronesl Prof. Dr. Gunter Weiss
z Technické Univerzity v Drážd’anech. Třetı́ plenárnı́ přednášku Křivky
s Pythagorejským Hodografem přednesl dr. Zbyněk Šı́r z MFF UK.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové z Technické univerzity
v Liberci. Za námahu a úsilı́ jim patřı́ srdečný dı́k.
Rád bych Vás pozval na jubilejnı́ 30. konferenci o geometrii a grafice, která se bude konat ve dnech 6.–9. zářı́ 2010 ve Zlenicı́ch (u Sázavy).
Organizaci zajistı́ pod vedenı́m dr. Zbyňka Šı́ra kolegyně a kolegové
z Matematicko-fyzikálnı́ fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

České Budějovice, 19. řı́jna 2009
Pavel Pech
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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Paralelní manipulátory
a Borel - Bricardův problém
Adolf Karger
Karlova Univerzita, Matematicko-fyzikální fakulta
Sokolovská 83, 18600 Praha 8
Adolf.Karger@mff.cuni.cz

Abstrakt. V této přednášce budeme hovořit o souvislostech mezi problémy klasické geometrie ze začátku minulého století a současných problémech týkajících se geometrie paralelních manipulátorů.
Jako aplikaci uvedeme ukázku řešení jednoho takového problému užitím
počítačového programu MAPLE
Klíčová slova: Paralelní manipulátory.

1 Historické poznámky
V roce 1904 Francouzská akademie věd vypsala následující problém pro
Prix Vaillant:
Déterminer et étudier tous déplacements d’une ﬁgure invariable dans
lesquels les diﬀerents points de la ﬁgure décrivent des courbes sphérigues.
(Určete a studujte pohyby v prostoru, které mají mhoho sférických
trajektorií.)
Osm prací bylo podáno, dvě z nich obdržely cenu, a sice práce napsaná
E. Borelem, [1], a práce napsaná R. Bricardem, [3]. Obě práce jsou vynikající, ale nevyřešily požadovaný problém, pouze podávají některé částečné
výsledky, vesměs velice zajímavé.
Formulovaný problém je příliš komplikovaný a nelze jej řešit bez použití počítačů. Je otázkou, jestli je vůbec řešitelný.
Z dnešního hlediska je spíš zajímavé si položit otázku, proč právě tento
problém byl vybrán do soutěže.
V uvažované době byla již velice rozvinutá rovinná kinematika včetně
jejích aplikací v technice a je proto přirozené, že se pozornost geometrů
obrátila k prostorovým problémům v kinematice.
Dále je třeba jmenovat velice významného francouzského matematika
té doby, Gastona Darboux, který byl v té době presidentem francouzské
akademie věd.
G. Darboux dosáhl významných výsledků v prostorové kinematice.
Na příklad popsal všechny prostorové pohyby, které mají pouze rovinné
trajektorie. Také nalezl dvou-parametrický prostorový pohyb, který má
16 rovinných trajektorií.
Jiný zajímavý výsledek dosažený v prostorové kinematice je tak zvaná
věta Duporcq-ova z roku 1898:
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Obrázek 1: Příklad paralelního manipulátoru.
Nechť je dáno pět bodů v hybné rovině a pět bodů v pevné
rovině. Pak existuje další dvojice bodů, které mají konstantní
vzdálenost během pohybu určeného původními pěti.
(Mlčky se předpokládá, že vzdálenosti bodů v daných pěticích zůstávají konstantní a že takový pohyb existuje.) Následující výsledek byl také
známý:
Mějme dvě kuželosečky ve dvou různých rovinách, mezi jejichž body je
dána projektivní korespondence. Pak existuje prostorový pohyb, při němž
mají odpovídající body konstantní vzdálenosti.
Také byl znám (netriviální) prostorový pohyb, při kterém se všechny
body (až na výjimku) pohybují po sférách.

2 Souvislost s paralelními manipulátory.
Stewart-Gough-ovy paralelní manipulátory (platformy) jsou manipulátory
s šesti body mi v platformě a šesti body Mi v základně (bázi), i = 1, ..., 6.
Každý bod mi je spojen s bodem Mi teleskopickou nohou (ramenem),
která je připojena k bázi a platformě sférickým kloubem (viz obr. 1 a
2). Pohyb manipulátoru je vytvářen změnou délky délek teleskopických
ramen. To vytvoří prostorový pohyb.
Pokud se délky ramen nemění, soustava tvoří pevné těleso (strukturu).
Naneštěstí, existují zvláštní případy geometrie platformy a zvláštní polohy, pro které to není pravda.
Pokud taková situace nastane, manipulátor se stává nekontrolovatelným a mohl by se začít sám pohybovat. Takový pohyb se nazývá vlast-
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ním pohybem manipulátoru (samopohybem). V takovém případě je délka
každého ramene konstantní, což znamená, že každý vrchol mi platformy
vytváří sférickou křivku se středem v bodě Mi báze (viz obr. 3).To ukazuje, že vlastní pohyb Stewart-Goughova manipulátoru je zároveň Borel
- Bricardovým pohybem.
Budeme dále předpokládat, že body mi a stejně tak Mi leží v jedné
rovině. Pohyby v prostoru popíšeme pomocí jednotkové sféry U v prostoru
duálních kvaternionů α = Σ3i=0 x0 +x1 i+x2 j +x3 k+e(y0 +y1 i+y2 j +y3 k),
kde i, j, k jsou kvaternionové jednotky a e2 je duální jednotka, e2 = 0.
α = (x0 , ..., x3 , y0 , ..., y3 ). Množina odpovídající U je dána rovnicí |α|2 = 1,
která znamená
Σ3i=0 x2i = 1, Σ3i=0 xi yi = 0.
Tato množina se nazývá Study-ho kvadrika. Matici prostorové shodnosti
odpovídající kvaternionu α zapíšeme ve tvaru


1 0
g=
,
ti aij
kde


1
 t1
g=
t2
t3

0
+ − x22 − x23
2x1 x2 + 2x0 x3
2x1 x3 − 2x0 x2

x20

x21

0
2x1 x2 − 2x0 x3
x20 − x21 + x22 − x23
2x2 x3 + 2x0 x1


0
2x1 x3 + 2x0 x2 

2x2 x3 − 2x0 x1
2
2
2
2
x0 − x1 − x2 + x3

přičemž
t1 = 2(y0 x1 − y1 x0 − y3 x2 + y2 x3 ),
t2 = 2(y0 x2 − y2 x0 − y1 x3 + y3 x1 ),
t3 = 2(y0 x3 − y3 x0 − y2 x1 + y1 x2 ),
podrobnosti viz [6],[7].

3 Některé vlastnosti vlastních pohybů paralelních manipulátorů
3.1 Popis pohybu paralelního manipulátoru
Je dána kartézská soustava souřadnic {O1 , ~e1 , ~e2 , ~e3 } ({O2 , f~1 , f~2 , f~3 }) v
hybném (resp. pevném) prostoru.
Geometrické vlastnosti platformy (tedy pouze tvar a velikost, nikoliv poloha) jsou určeny šesti body mi = (ai , bi , 0), i = 1, ..., 6 v hybném prostoru, geometrické vlastnosti báze jsou určeny šesti body Mi =
(Ai , Bi , 0), i = 1, ..., 6 v pevném prostoru.
Ramena manipulátoru jsou úsečky mi Mi .
Buď nyní M = (A, B, 0) bod v rovině báze a m = (a, b, 0) nechť je bod
v rovině platformy.
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Každý bod m v hybné rovině může také být vyjádřen pomocí souřadnic (ã, b̃, c̃) vzhledem k pevnému prostoru
ã = t1 + a11 a + a12 b,
b̃ = t2 + a21 a + a22 b,
c̃ = t3 + a31 a + a32 b.
kde podmínka pro to, aby bod m ležel na sféře se středem v bodě M
a poloměrem r (při různých polohách hybné roviny) je
(ã − A)2 + (b̃ − B)2 + c̃2 − r2 = 0.
A teď přijde překvapení, dosazení pomocí Studyho kvadriky dává rovnici
čtvrtého stupně, která se po úpravě rozkládá na dvě kvadratické, jedna
část je vždy nenulová a zbude (viz [5])
h = Rκ + 4(y02 + y12 + y22 + y32 )+
2(x23 − x20 )(Aa + Bb) + 2(x22 − x21 )(Aa − Bb)+
4[x0 x3 (Ab − Ba) − x1 x2 (Ab + Ba) + (x0 y1 − y0 x1 )(A − a)+
(x0 y2 − y0 x2 )(B − b) − (x1 y3 − y1 x3 )(B + b) + (x2 y3 − y2 x3 )(A + a)] = 0,
kde R = A2 + B 2 + a2 + b2 − d(mM )2 , a d(mM ) je vzdálenost bodů M
a m, κ = x20 + x21 + x22 + x23 .
Dosazení souřadnic Mi mi pro i = 1, ..., 6 bodů platformy dává šest
rovnic
h1 = 0, ..., h6 = 0,
které spolu se Study-ho podmínkami
U = x0 y0 + x1 y1 + x2 y2 + x3 y3 = 0, κ = 1
zcela popisují geometrii manipulátoru tj. nejen velikost a tvar platformy
a báze, ale také jejich vzájemnou polohu. (Systém je velmi složitý, závisí
na 24 parametrech, žádný není zbytečný.)
Pro danou geometrii manipulátoru dostáváme osm rovnic pro osm neznámých (xi , yi ), i = 0, ..., 3 a vlastní pohyb nastává, když tyto rovnice
mají jednoparametrickou množinu řešení. Geometricky to znamená, že
sedm kvadrik v sedmi rozměrném projektivním prostoru má společnou
křivku. Dostáváme velikou nabídku možností, problém asi vůbec nelze
řešit (asi to ani nemá smysl). Jedno řešení se ale nabízí tj. možnost že
rovnice hj = 0, j = 1, ..., 6 jsou lineárně závislé.
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Obrázek 2: Manipulátor s podobnou platformou a bází.
To nastává právě tehdy, když následující
maximální hodnost.
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1
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1
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.








(Rovnice h = 0 má následující koeﬁcienty, R, 1, Aa + Bb, Aa − Bb, Ab −
Ba, Ab + Ba, A − a, B − b, B + b, A + a, což až na lineární kombinace
dává právě sloupce matice M.) Manipulátory tohoto typu mají vlastní
pohyby v každé poloze. Opačné tvrzení je rovněž správné - ale důkaz není
jednoduchý, viz[8].
Poznámka. Na obrázku 2 je manipulátor, pro který je platforma podobná bázi, tj. existuje číslo k > 0 tak, že Ai = kai , Bi = kbi ve vhodné
soustavě souřadnic. Matice M po vynechání závislých řádků má tvar


1
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1
1
1
1
 a1
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 b1
b
b
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Obrázek 3: Trajektorie bodů m1 a m4 (vlevo) a bodů m2 a m5 (vpravo) vlastního pohybu manipulátoru z obr. 2.

Po vynechání posledního řádku dostáváme matici, která je singulární
právě tehdy, když body mi leží na kuželosečce. Bez jakýchkoliv výpočtů tedy vidíme, že manipulátory, u kterých je platforma podobná bázi,
mají vlastní pohyb v každé poloze právě tehdy, když body báze ( a tedy
i platformy) leží na kuželosečce.
Zvolíme-li soustavu souřadnic tak, aby
A1 = B1 = B2 = a1 = b1 = b2 = 0,
dá se ukázat, že hodnost matice M je menší než šest právě tehdy když
jsou splněny následující čtyři rovnice:
(A3 a2 − A2 a3 )q456 − (A4 a2 − A2 a4 )q356 + (A5 a2 − A2 a5 )q346 −
(A6 a2 − A2 a6 )q345 = 0,
A3 (a2 − a3 )q456 − A4 (a2 − a4 )q356 + A5 (a2 − a5 )q346 −
A6 (a2 − a6 )q345 = 0,
A3 b3 q456 − A4 b4 q456 + A5 b5 q346 − A6 b6 q345 = 0,
b3 q456 − b4 q456 + b5 q346 − b6 q345 = 0,
kde qijk je determinant vyjadřující kolineárnost bodů mi , mj , mk .
3.2 Geometrický význam předchozích rovnic
Uvažujme pouze případ, kdy žádné čtyři body neleží na jedné přímce. Pak
máme následující
Lemma.
Nechť má manipulátor vlastní pohyb v každé poloze. Pak existuje permutace bodů mi , i = 1, ..., 6 taková, že body
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M4 = f (m4)
M3 = f (m3)
f (m1)

M1

f (m2)

M2
M5 = f (m5)

M6 = f (m6)
Obrázek 4: Demonstrace konﬁgurace z předchozí věty.
m3 , m4 , m5 , m6 a M3 , M4 , M5 , M6
mají obecnou polohu (žádné tři neleží na přímce).
Toto lemma umožnuje formulovat následující větu.
Věta. Mějme paralelní manipulátor, který má vlastní pohyby v každé
poloze, takový že body m3 , ..., m6 a M3 , ..., M6 jsou v obecné poloze.
Označme f jednoznačně určené projektivní zobrazení z roviny platformy
do roviny báze, takové že f (mi ) = Mi pro i = 3, 4, 5, 6. Pak
1) body M1 , M2 , f (m1 ), f (m2 ) leží na přímce,
2) body M1 , f (m2 ), M3 , M4 , M5 , M6 leží na kuželosečce,
3) body M2 , f (m1 ), M3 , M4 , M5 , M6 leží také na kuželosečce, viz obr. 4.
Obrácenou větu je třeba formulovat mnohem opatrněji.
To si ukážeme na speciálním případě, kdy f (m1 ) = m2 u manipulátoru
na obrázku 5. Podmínka pro vlastní pohyb je znázorněna na obrázku 6.
Bod X získáme jako průsečík přímek m3 m6 a m4 m5 nebo také přímek
M3 , M6 a M4 M5 . Dvojpoměr bodů (X, M6 , M1 , M3 ) a (X, m5 , m2 , m4 ) je
stejný.
Věta.
Mějme manipulátor takový, že body m3 , ..., m6 a M3 , ..., M6 jsou v
obecné poloze. Nechť dále všechny body platformy a báze jsou po dvou
různé, a body m1 , m2 , mi a M1 , M2 , Mi , j = 3, 4, 5, 6 nechť nejsou kolineární.
Uvažujme projektivní zobrazení f z platformy na bázi, pro které
f (mi ) = Mi for i = 3, 4, 5, 6.
Pak jestliže M1 6= f (m2 ), M2 6= f (m1 ),
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M2
M5

m4
m5 m2 m3 M4
m6
m1

M6

M1

M3

Obrázek 5: Speciální případ předchozí věty, kdy f (m1 ) = M2 .

M2 = f (m1)

f (m2)
X

M5 = f (m5)
M6 = f (m6) M1

M4 = f (m4)

M3 = f ( m 3 )

Obrázek 6: Demonstrace podmínek pro vlastní pohyb pro případ z obr. 5.

Paralelnı́ manipulátory a Borel-Bricardův problém
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body M1 , M2 , f (m1 ), f (m2 ) leží na přímce,
body f (m1 ), M2 , ..., M6 a rovněž body
M1 , f (m2 ), M3 , ..., M6 leží na kuželosečce,
pak má paralelní manipulátor vlastní pohyb v každé poloze.
3.3 Obecná verze Durporcq-ovy věty.
Buďte dány body mi , Mi , i = 2, ..., 6, kde mi a rovněž Mi jsou v obecné
poloze. Uvažujme konﬁguraci z předešlé věty. Není-li m1 ani M1 v nekonečnu, pak tato dvojice tvoří jednoznačně určenou dvojici splňující tvrzení
Duporcq-ovy věty.
Všeobecně tedy můžeme říci, že Duporcq-ova věta v obecném případě
platí, ale má mnoho speciálních případů.
Příklad 1.
Zvolme pět bodů v hybné a pevné rovině,
m1 = [0, 0], m2 = [2, 0], m3 = [3, 1], m4 = [1, 2], m5 = [−1, 3/2]
M1 = [0, 0], M2 = [3, 0], M3 = [4, 2], M4 = [2, 4], M5 = [−2, 5/4].
Označme Z = Σ6j=1 kj hj , a zvolme kj tak, aby se žádné z yi , i = 0, 1, 2, 3
nevyskytovalo v Z.
To dává
k1 = 3(7A6 − 8B6 − 7a6 + 16b6 − 7), k2 = 7(−5A6 + 4B6 + 6a6 + 6b6 ),
k3 = 7(4A6 − 2B6 − 6a6 + 3b6 ), k4 = −14A6 − 2B6 + 21a6 − 3b6 ,
k5 = 12(B6 − 2b6 ), k6 = 21.
Nyní je Z homogenní kvadratická forma v xi , i = 0, 1, 2, 3.
Označme její koeﬁcienty ji u x2i , i = 0, 1, 2, 3, j4 u x0 x3 , a j5 u x1 x2 .
Potřebujeme zvolit A6 , B6 , a6 , b6 , R6 tak aby Z ≡ 0.
Z j0 = j1 , j0 = j2 dostaneme
A6 = 6

−45a6 − 27b6 + 18b26 + 70a6 b6
,
Q

B6 = 6

56a6 + 90b6 − 28a26 + 9a6 b6
,
Q

kde Q = −94 − 43a6 + 196b6 + 42a6 b6 .
Dále je
j4 = −31584a6 b6 − 15792a26 + 3192a26 b6 + 4704a36 − 12600b26
+11760a6 b26 + 3024b36 + 17136b6 + 12768a6
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Obrázek 7: Společné body obou kubik z příkladu 1.
j5 = −4368a6 b6 − 70224a26 + 12600a26 b6 + 4704a36 − 94920b26
−27888a6 b26 − 3024b36 + 121632a6 + 221424b6

To dává dvě kubiky v rovině a ty mají společných devět bodů.
Jsou to následující body:
1)m1 , ..., m5 .
2) Tři body leží na kuželosečce Q = 0 určené jmenovatelem výrazu
pro A6 a B6 .
3) Zbývající bod je řešení, je to bod m6 , který hledáme. Dostali jsme
a6 = −34/37, b6 = 72/37, A6 = −13/8, B6 = 2.
Tím je problém vyřešen, viz obrázky 7, 8, 9, 10.
Příklad 2.
Ukážeme, že předchozí algoritmus nemusí vždy vést k žádanému výsledku, viz obrázky 11 a 12. Zvolme mi , Mi , i = 1, 2, 3, 4, m5 jako v předchozím příkladu, M5 = [84/41, 192/41] a postupujme stejně. Kubiky j4 =
0, j5 = 0 mají jeden společný bod v nekonečnu, protože kubické části jejich
rovnic mají společný faktor a6 − 2b6 .

4 Závěr
Článek se snaží poukázat na relativnost pojmu ”‘aplikovaná matematika.”’ Ukazuje se totiž, že některé geometrické problémy řešené na za-
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Obrázek 8: Společné body na kuželosečce Q = 0.
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Obrázek 9: Třetí (vzdálený) společný bod na kuželosečce Q = 0.
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Obrázek 10: Konﬁgurace z příkladu 1 odpovídající poloze bodů podle obrázku
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Obrázek 11: Společné body obou kubik z příkladu 2.
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Obrázek 12: Společné body na kuželosečce Q′ = 0 ve jmenovateli
čátku 20. století byly problémy ”‘čisté matematiky,”’ o jejichž aplikovatelnosti v té době nikdo neuvažoval. Tyto problémy se najednou stávají
aktuálními problémy geometrie paralelních manipulátorů a jako takové
se dostávají opět do popředí zájmu. Ukazuje se také, že moderní matematické prostředky skryté v počítačových programech jako je například
program Maple, umožňují řešit takové problémy způsobem v době jejich
vzniku zcela nemyslitelným. Na druhé straně ovšem zůstává skutečností,
že řešení uvažovaného problému přes všechny možnosti současné techniky,
které umožňují pracovat s algebraickými výrazy obsahujícími tisíce členů,
zůstává v nedohlednu.
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Abstract. We describe various algorithms for Hermite interpolation
with Pythagorean Hodograph curves in Euclidean space. In this
procedure we apply complex numbers and quaternions
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1 Introduction
Pythagorean hodograph (PH) curves (see the survey [3] and the references cited therein), form a remarkable subclass of polynomial parametric
curves. They have a piecewise polynomial arc length function and, in the
planar case, rational offset curves. These curves provide an elegant solution of various difficult problems occurring in applications, in particular
in the context of CNC (computer-numerical-control) machining.
Our paper is devoted to the Hermite interpolation by PH curves, which
seems to the most promising among various methods for their construction. Since it is essentially a local construction, it results in a relatively
reasonable system of nonlinear equations, which can be explicitly solved
in certain cases. Other (global) methods lead typically to a huge system
of nonlinear equation having unclear solvability condition. As an additional problem it is necessary to make a choice among a great number of
solutions.
After recalling some basic facts about PH curves in Euclidean space we
outline the basic algorithm about C 1 interpolation in the plane and our
results about C 2 Hermite interpolation in Euclidean space in the context
of other interpolation techniques. Finally we conclude the paper.

2 Euclidean H curves
In this section we summarize some basic properties of Pythagorean Hodograph curves in Euclidean space.
A Bézier curve is called Pythagorean Hodograph (PH) if the length of
its tangent vector, taken in the appropriate metric, depends in a polynomial way on the parameter. In particular
• p(t) = [x(t), y(t)] is called planar PH curve if there exists a polynomial σ(t) such that
x0 (t)2 + y 0 (t)2 = σ 2 (t),

(1)
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• p(t) = [x(t), y(t), z(t)] is called a spatial PH curve if there exists a
polynomial σ(t) such that
x0 (t)2 + y 0 (t)2 + z 0 (t)2 = σ 2 (t).

(2)

The degree of σ(t) equals n − 1, where n is the degree of the PH curve.
The curve h(t) = [x0 (t), y 0 (t){, z 0 (t)}] is called the hodograph of p(t).
The planar polynomial curve p(t) can be identified with complex valued polynomial p(t) = x(t) + iy(t). The hodograph h(t) = x0 (t) + iy 0 (t)
then satisfy the equation (1) if and only if it is of the form h(t) = w(t)2 ,
where w(t) = v(t)+iw(t) is a complex valued polynomial called preimage,
[2].
In a similar way, the spatial polynomial curve p(t) can be identified
with pure–quaternion–valued polynomial p(t) = x(t)i + y(t)j + z(t)k. The
hodograph h(t) = x0 (t)i + y 0 (t)j + z 0 (t)k then satisfy the equation (2) if
and only if it is of the form h(t) = A(t) i A∗ (t), where A(t) = u(t)+v(t)i+
p(t)j + q(t)k is a quaternion valued polynomial called preimage, [1].
In the Hermite interpolation one wants to construct a suitable object (a PH curve in our case) matching prescribed boundary data. This
data are typically the end point positions and some additional constraints,
which can be analytical (derivative vectors) or geometrical (tangent directions, curvature, etc.) information. In the former case we talk about
C-interpolation, in the latter about G-interpolation.

3 C 1 Hermite interpolation by PH quintics
The following algorithm is based on results from [13].
Algorithm 1 Procedure PHQuintic(P0 , V0 , P1 , V1 )
Input: End points P0 , P1 and end point derivatives (velocity vectors)
V0 , V1 . All these data are considered as complex numbers, by identifying
the plane with the Argand diagram.
Output: PH quintic p(τ ) defined over the interval [0, 1] and interpolating
the input.
1. Transform the data to a certain canonical position,
Ṽ0 =

V0
,
P1 − P0

Ṽ1 =

V1
.
P1 − P0

2. Compute the control points of the so–called preimage:
q
q
+
+
Ṽ0 ,
w2 =
Ṽ1 .
w0 =
q
−3(w0 +w2 )+ + 120−15(Ṽ0 +Ṽ1 )+10w0 w2
,
w1 =
4
√
denotes square root with the positive real part.
where +
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3. Compute the control points of the hodograph (i.e., the first derivative
vector) and transform it back to the original position:
h0
h1
h2
h3
h4

= w02 (P1 − P0 )
= w0 w1 (P1 − P0 )
2
1
= ( w12 + w0 w2 )(P1 − P0 )
3
3
= w1 w3 (P1 − P0 )
= w22 (P1 − P0 ).

4. Compute the control points of the PH interpolant,
1
p0 = P0 , pi = pi−1 + hi−1 for i = 1 . . . 5,
5
and return the PH curve in Bernstein-Bézier representation
 
5
X
5 i
τ (1 − τ )5−i .
pi
p(τ ) =
i
i=0

Remark 1 It can be verified by a direct computation that the curve p(τ )
interpolates the input data and that it is a PH curve, i.e., its parametric
speed is a (possibly piecewise) polynomial:
where

||p0 (τ )|| = ||w(τ )||2 |P1 − P0 |,
w(τ ) = w0 (1 − τ )2 + 2w1 τ (1 − τ ) + w2 τ 2

is the so–called preimage.

Remark 2 Algorithm PHQuintic fails for some rare cases of singular
data. First of all the start point P0 and the end point P1 must be different
√
because of the division in the step 1. Next, the function +
is not defined
−
on the line R0 = {λ + 0i : λ ∈ (−∞, 0]}. In order to compute w0 and
w2 it is therefore necessary that the input tangent vectors V0 and V1 are
non-zero and that they are not opposite to the difference vector P1 − P0 .
Finally, we need
120−15(Ṽ0 +Ṽ1 )+10w0 w2 ∈
/ R−
(3)
0.
p
+
Ṽ0 Ṽ1 bisects the angle between Ṽ0 and
Note, that the vector w0 w2 =
Ṽ1 and its length is equal to the geometric average of the lengths of Ṽ0
and Ṽ1 . Only input tangent vectors having a certain rare symmetry with
respect to the difference vector P1 − P0 and at the same time being much
longer P1 − P0 may violate condition (3). Various sufficient conditions
can be determined for practical purposes in order to satisfy (3), e.g.,
||Vi || ≤ 3||P1 − P0 ||,

i = 0, 1.
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4 C 2 Hermite interpolation in plane and space
Table 1 summarizes the known results about Hermite interpolation in the
Euclidean plane and space. One can observe two facts. First, interpolation
of geometrical data is in principle more complicated then that of analytical
data. Only the G1 construction is available both in space and plane. The
combined G2 [C 1 ] interpolation in plane leads to the most complicated
(quartic) equations. Moreover, while the C-interpolation has always a
solution, this is not the case for G-interpolation, where certain conditions
of solvability exist. Second, the space yields more freedom to satisfy the
PH condition and therefore there are more interpolants of the same degree
than in the plane.
Recently we gave new results concerning C 2 Hermite interpolation [14]
and [15]. The task is to construct a PH curve p(t) matching given C 2
Hermite boundary data: the end points pb , pe , the first derivative vectors
(velocities) vb , ve and the second derivative vectors (accelerations) ab ,
ae . This can be done most efficiently by constructing the preimage. If we
work in a suitable polynomial basis (such as Bernstein Bézier basis), the
boundary condition which are linear for the curve p(t) and its hodograph
h(t) become non-linear for the preimage w(t) or A(t). The resulting system can be however reduced to successive explicit solution (in quaternions
or complex numbers) of several equations which are quadratic or linear
(see Table 2).
While the complex number equation have a finite number of solution,
the quaternion ones have one dimensional systems of solutions. We thus
obtain a finite number of preimages for the planar case and multidimensional system of preimages in the space case. After eliminating some
redundancies we finally obtain four PH interpolants in the planar case
and a four dimensional system of solutions in the space case. Via an
asymptotical analysis we were able to identify the ”best” solution, which
behaves in a most suitable way, when we interpolate data taken from an
analytical curve and we diminish the step size.
As an example, Figure 1, left shows the system of spatial PH interpolants of degree 9 to the data
pb
pe

=
=

[0, 0, 0],
[1, 1, 0],

vb
ve

=
=

[3, 0, 0],
[3, 0, 0],

ab
ae

= [0, 1, 0]
= [0, −1, 0].

(4)

Note that these data lie in fact in the xy-plane and therefore the four
dimensional system of spatial interpolants must contain the four planar
interpolants (shown on the right figure).

5 Conclusion
The described constructions represent the state of art of the Hermite
interpolation by PH curves. We were able to obtain construction methods
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data
G1
C1
G2 [C 1 ]

C2

G1

C1

C2

number of solutions
available results
2D-plane
2 solutions, quadratic One of the solutions has apequation (Walton and proximation order 4 at generic
Meek [12])
points [12].
4 solutions, quadratic The best solution can be idenequations (Farouki and tified via its rotation index
Neff [6])
(Moon et al. [13]).
8 solutions, quartic One of the solutions has apequations (Jüttler [9])
proximation order 6 at generic
points [9]. Inflections reduce
the approximation order.
4 solutions, quadratic One of the solutions has apequations (Farouki et proximation order 6 at all
al. [5])
points (Šı́r and Jüttler [14]).
3D-space
2 solutions, quadratic One of the solutions has apequation (Jüttler and proximation order 4 at generic
Mäurer [10])
points (Mäurer and Jüttler
[11]).
2–parametric system One solution has the best apof solutions, quadratic proximation order 4, preserves
equations in quater- planarity and symmetry of the
nions (Farouki and Neff data (Šı́r and Jüttler [16]).
[4])
4–parametric system One solution has the best apof solutions, quadratic proximation order 6, preserves
and linear equations in planarity and symmetry of the
quaternions (Šı́r and data [15].
Jüttler [15])
Table 1: Hermite interpolation by Euclidean PH curves.

quadratic
linear

2D-plane,
Equation
x2 = a
xb = a

comp. num.
#Solutions
2
1

3D-space, quater.
Equation
#Solutions
X iX ∗ = A 1-param. sys.
XB = A
1-param. sys.

Table 2: Two types of equation occurring in the C 2 Hermite interpolation process. The unknowns are x (complex
number) or X (quaternion).
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Figure 1: Left figure shows 64 representants of the four dimensional system of PH interpolants of the data (4). Right
figure shows 4 interpolants, which are planar. The ”best”
interpolant is plotted in bold.

along with an analysis of the quality of the solutions. In this way we
described the solution which can be used for example for conversion of
analytical curves into PH splines or (in the Euclidean case) for smoothing
tool paths.
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[15] Z. Šı́r & B. Jüttler (2005), C 2 Hermite interpolation by space
Pythagorean Hodograph curves, Math. Comp., 76(259):1373-1391,
2007.
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Ratios and Mean Values: a Topic in Art,
Architecture and Mathematics
Gunter Weiss
Institute of Geometry, Fac. of Mathematics and Science, TU Dresden
01062 Dresden, Germany
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Abstract. The paper deals with some old and new Mean Values based on the
properties and the treatment of the Golden Mean as fundamental example. The less
known mean values, van der Laan’s number ψ and Rosenbusch’s number ρ, are
treated in more detailed. Hereby graphical constructions and paper folding
operations (origami) will show, that the topic is well suited for maths-educational
purposes as well as it opens up for an actual mathematical research field with
applications in arts and architecture.
Key words: elementary number theory, number sequences, mathematical origami,
mean value, metallic means, van der Laan’s number, Rosenbusch’s number, plastic
numbers

1 Introduction
Same decades ago the Dutch Benedictine monk and architect Dom Hans van
der Laan (1904-1991) proposed a new ratio, related to the Golden Ratio, as
basic module ψ in architectural design. More recently, the German architect
Lambert Rosenbusch (1940-2009) invented an analogue module, the “cubi
ratio” ρ and he even used a construction of it as his personal logo. From the
mathematical viewpoint both numbers, ψ as well as ρ, are solutions of cubic
equations, which both are somehow natural generalisations to the quadratic
equation of the Golden Mean. So it is obvious to treat these new Mean Values
based on the properties and the treatment of the Golden Mean as the
fundamental example. As irreducible cubic equations cannot be solved with
ruler and compass operations alone, one might look for procedures allowing the
graphical treatment of cubic equations, too, and one finds such an elementary
constructive procedure in applying “mathematical origami”. This approach
makes the topic well suited for maths-educational purposes as well as it opens
up for an actual mathematical research field with applications in arts and
architecture.
While the first chapter collects properties and constructions of the Golden
Mean φ and the Metallic Means (see [9], [2] and [11]) and it gives a projective
geometric property of φ. The next chapter presents van der Laan’s number ψ
(see [9] and Rosenbusch’s number ρ (see [8]). Finally their properties and
constructions are compared with those of classical cubic problems, angle
trisection, doubling of the cube and constructing a regular hexagon.
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2 Visualizing elementary number theory
Stefan Deschauer [2] posed the following question:

y
y
= .
(∗)
10 x
Obviously (2, 5) is such a pair of digits and for decimal fractions it is easy to
see that there is no other solution. But one can generalize the condition (∗) by
using another decimal basis g:
Find all pairs ( x, y ) of digits with x +

y
= x + q −1 y, q := g k ; g , k ∈ IN , 2 ≤ x < y < q
x

(2.1)

While for x, y ∈ ℝ the left equation describes a plane π, the right equation
describes a special hyperbolic paraboloid Φ, such that all solutions belong to
the intersection c := π ∩ Φ and to the integer grid in ℝ 2 , see Fig. 1.
A detailed construction of possible solutions of (2.1) can be found in [11].

Fig. 1: Deschauer’s problem interpreted in space as
intersection of a hyperbolic paraboloid and a plane
The idea of extending the definition range of integers for x and y in (2.1) to
reals leads to additional solutions: e.g.

1, 1 =

1, 1
, (q = 10),
1

is a formal solution of Deschauer’s problem (2.1), and so is the Golden Mean
φ, as it solves

x 2 + q −1 xy − y = 0 for q = −1, y = 1.
1
1,
618
…−




1 = x = 0, 618…
x
y/q
By the way, the two numbers 2 and 5 occur also in 1, 618... =

(2.2)

1+ 5
!
2
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For the Golden Mean we have the well-known representation as continued
periodic fraction. By replacing the essential number “1“ in the continuous
fraction of the Golden Mean representation by “2“,...,“n“ one receives Vera W.
de Spinadel’s Metallic Means [9] as generalisations of the Golden Mean. These
Metallic Means are therefore solutions of quadratic equations. Any general
quadratic equation
x 2 + rx + s = 0, (r , s ∈ ℝ ),
(2.3)
can be seen as Deschauer equation (2.1), if we put r := q −1 y, s := y, if we
admit reals instead of natural numbers. Solutions of (2.3) can be represented as
periodic continuous fractions and we could use the pair of solutions of (2.3) as
new coefficients of quadratic equations on one hand and on the other use the
limit value of a continued fraction as the new essential (real) number in a
periodic continuous fraction, too.
The first iteration process leads to an interesting “fractal set“ of (in general
complex) quadratic equations, e.g. the set of special equations

x 2 + rx − 1 = 0 ⇒ {x1 ,x2 } ֏ {x 2 + x1 x − 1 = 0, x 2 + x2 x − 1 = 0},… (2.4)
and one could study the attractors and limit figures of this set.
The second process delivers a sequence of mean values, which can be
constructed via projections of points of a hyperbola behaves similar to the
construction of the so-called logistic parabola, see (2.5) and Fig. 2.

1
1+

1
1+

1 = ϕ1 = 0, 618...; …

1
1+⋱

x 2 + rx − 1 = 0 … r -recursion

1
ϕn +

1
ϕn +

1 = ϕn +1,...

1
ϕn + ⋱

logistical parabola f ( x) = rx(1 − x)

0,618 …

−1,618
-1,618
……

0, 618…
2
2
1

2

−1

2

− −22 2
2

Fig. 2: “logistic hyperbola” (left) visualising the r-reconstruction,
compared with the logistic parabola construction (right)
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3 The Cubic Mean of Hans van der Laan
The Dutch Benedictine monk, philosopher and architect Dom Hans van der
Laan proposed a ratio 1: ψ similar to the Golden Ratio, but it should
incorporate and represent three-dimensionality. Therefore he chose ψ as the real
solution of the cubic equation

x3 − x − 1 = 0.

(3.1)

He coined the name “plastic number“ (“design number“) for that value ψ
and it turns out that this number solves an additional algebraic equation, namely
x5 − x 4 − 1 = 0. So the question arises to seek all such pairs of equations and
call their (real) common solution a “morphic number“ (see [1]).

ξ Morphic Number ⇔ ξ + 1 = ξn ∧ ξ − 1 = ξ− m , n, m ∈ ℕ, (n ≠ 1). (3.2)
Jan Aarts e.a. [1] found out that Laan’s number ψ and the Golden Number φ
(the latter in a trivial manner) are the only Morphic Numbers. Richard Padovan
[7] gave a construction of ψ by a number sequence similar to the Fibonacci
number ratio for the construction of φ:

b0 = b1 = b2 = 1


bn = bn −3 + bn − 2 , (n ≥ 3),  →
1,1,1, 2, 2,3, 4,5, 7,9,.... 

lim

bn

n →∞ bn −1

= ψ.

(3.3)

For the Lucas-Perrin sequence the same construction law yields, but the start
element are different, namely b0 = 3, b1 = 0, b2 = 2. As the limit value of

bn +1 / bn is independent of the start elements, one could define ψ also with this
sequence.
For the Golden Rectangle, i.e. a rectangle with the side ratio 1: ϕ, there
exists a limit figure construction based on squares as gnomons, see Fig. 3.
1
1

2

5

2

1

3

a=φ

3
1

a=φ

1

Fig. 3: Gnomon construction of Golden Rectangles
A similar idea yields for Laan’s “plastic boxes” having edge ratio 1: ψ : ψ 2 , see
Fig. 4 and [10]:
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1 1
1

1

2
1

1

1

4

2

2

2

2

2

b=ψ

a=ψ
3

2

3

1

a=ψ
b=ψ

… limes

a

2

Plastic Box
b =ψ
a
c =ψ
b

b

c

Fig. 4: Gnomon construction of Laan’s Plastic Boxes
A planar version also shown in [10] uses equilateral triangles as gomons and
ends up with a pentagon with side ratio 1: ψ : ψ 2 : ψ 3 : ψ 4 , see Fig. 5:
e
… a
3
3
2

2

2

2 1
11

2 1
11

2 1
11

4

d
b

c
a : b : c : d : e = 1: ψ : ψ : ψ : ψ
2

3

4

Fig. 5: Gnomon construction of the “plastic pentagon”
Not surprisingly one can construct a „plastic spiral“ consisting of circular arcs
similar to the Golden Spiral, too, see [10] and Fig. 6.

Fig. 6: Gnomon construction of Golden and Plastic Spiral
We started with the question of non-trivially dissecting a square into three
similar rectangles and thereby received rectangles of ratio 1: ψ 2 . We can also
dissect the square into five rectangles of side ratio 1:1, 1: ψ , 1: ψ 2 , 1: ψ 3 and
1: ψ 4 , see Fig. 7:
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1: ψ 4

1: ψ 3

1:1
1: ψ 2

1: ψ

Fig. 7: Dissection of a square into five rectangles with
side ratio 1 : 1, 1 : ψ, 1 : ψ 2 , 1 : ψ 3 , 1 : ψ 4
The original trisection problem of a square into similar rectangles leads
directly to the construction of these rectangles by the intersection of a Thales
circle and an equilateral hyperbola, see Fig. 8. Thereby the hyperbola is
generated by to projectively related pencils of lines. The hyperbola can be
replaced by a parabola, which is also defined by projectively related pencils.

Assymptote

Vertex

Fig. 8: Laan’s number construction by intersecting a circle
with either an equilateral hyperbola or a parabola.

4 The Cubic Mean of L. Rosenbusch
Independently of Hans van der Laan the German Architect Lambert
Rosenbusch (1940-2009) discovered another interesting ratio, see [8], which he
called “cubi ratio“ ρ := 0.6823278040... and which he exploited in architectural
design, too. It is the real solution of the cubic equation

x3 + x − 1 = 0 .

(4.1)

He found a construction similar to that of Laan’s number in Fig. 8 and he
used this construction even as his logo, see Fig. 9:
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Fig. 9: Rosenbusch’s number ρ constructed as
intersection of a circle with a parabola
As ρ is solution of a cubic equation one could look for a paper folding
construction for this value. In [6] it is stated that any cubic equation can be
solved using the Huzita-Hatori-axioms of mathematical origami. (Synonymous
to this concept also “Orimath“ [3] and “Origamics“ [4] is used.) For some of
the cubic equations there exist paper folding solutions by more or less a single
fold; for ρ such a solution can be fould, see Fig. 10.
s =1
y
c

B′
A′

p =1

B
q=

1
2

r

α

A

2α

r

a

ρ

b
x

Fig. 10: Rosenbusch’s number ρ constructed
by paper folding operation
Starting with a rectangular sheet of paper we fold or draw two lines a, b
parallel to the lower edge x (of length 1) and a line c parallel to the left edge y.
We abbreviate

dist( x, a) =: p, dist( x, b) =: q, dist( y, c) =: r , t := q / r , u := p / r.
Folding the left lower corner A onto a point A′ on a such that at the same
time B = y ∩ b comes to a point B′ on c, then AA′ cuts a segment of length ξ
from the right edge of the rectangle and ξ is the solution of the cubic equation

ξ3 + (2t − u )ξ 2 + ξ − u = 0 .

(4.2)

This equation becomes that of Rosenbusch and ξ = ρ , if we put t = 12 , u = 1.
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Remark: From equation (4.2) we read of that there is no way to specialize u
and t such that we would receive Laan’s equation. So there is no simple “onefold operation“ for ψ as we found for ρ. Reversely, there is no dissection of a
square into rectangles of side ratio 1:1, 1: ρ, 1: ρ2 ,... similar to that with
Laan’s rectangles.
There is a construction of ρ via number sequences analogue to the Golden
Mean and the van der Laan’s number, too:

c0 = c1 = c2 = 1


cn = cn −1 + cn −3 , (n ≥ 3),  →
1, 2,3, 4, 6,9,13,19, 28,....

lim

n →∞

cn −1
=ρ,
cn

(4.3)

and again one could use any start elements for this construction of ρ.

5 Classical cubic problems and the numbers ρ and ψ
Already in ancient times it was understood that angle trisection, doubling the
cube and the construction of the regular heptagon cannot be solved with ruler
and compass alone. These “classical problems“ lead to cubic equations and one
could expect that they can be solved by paper folding operations.

Fig. 11: Angle tricection by
paperfolding

Fig. 12: x : y = 1 : 3 2 by
paperfolding

While there exist well-known and simple paper folding operations for the
angle trisection and for 3 2, there is no such construction known neither for
3

a , a ≠ 2, nor for the regular heptagon. The latter, because of condition
cos 3α = cos 4α, (α = 2π / 7),

leads to the cubic equation

Ratios and Mean Values: a Topic in Art, Architecture and Mathematics

ξ3 + ξ2 − 2ξ − 1 = 0,

(ξ = 2 cos α).
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(4.4)

Remark: By a Tschirnhaus – Bring – Ferrard polynomial transformation it
is always possible to transform a polynomial

x n + an −1 x n −1 + an − 2 x n −1 + ⋯ + a1 x + a0 = 0, ai ∈ ℝ,
into one with vanishing coefficients

an −1 = an − 2 = 0 ,
see e.g. [5]. For n = 3 this was known already to Ehrenfried Walther von
Tschirnhaus (1656-1708).
For paper folding purposes the first problem is to find a geometric meaning
for this transformation and, at second, to solve 3 a , a ∈ ℝ. So there are still
many challenging problems, when dealing with mathematical origami.

6 Final remarks and critics
Usual mean value analysis of paintings and buildings aims at finding Golden
Proportions only. The Golden Mean is misunderstood as “mystic” fundament of
nature and aesthetics as well by artists themselves as by art analysing people.
Van der Laan and Rosenbusch showed and used alternatives, which are
appealing to logic and aesthetic as well.
There is also a difference between the mathematical and the psychological
aspect of the concept “mean value”: while the first one means a sharp number,
we human recognise a mean value somehow blurred and together with its
history, e.g. Fig. 13:

Fig. 13: Mathematical and common sense mean value concept
This has some influence to the accuracy of estimating distances and ratios.
How good can we estimate distances and ratios? Do we really recognise the
difference between 1/ψ and ¾ and of ψ and 4/3? When looking at a large
building’s façade, is it possible to distinguish a proportion value 5/8 from the
Golden Ratio 1: ϕ ?
Also for the Rosenbusch number ρ the ratios 2/3 or 1: 2 can act as
visually good approximations, while 5/4 approximates, in art objects,
sufficiently well 3 2. For π we need much better approximations, because of its
use in calculations. Strange enough, there are no attempts to art object analysis
involving the ratio 1: π. Here one could relay on the well known “perfect”
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approximations π ≈ 2 + 3, π ≈ 22/7, or simply use the rough value

1/π ≈ 1/3 ≈ π/10 for art object analysis.
Another point of critics concern the concept “Golden Spiral”. Usually one
understands only the piecewise circular self-similar curve Fig. 6 (left) under
this concept. Obviously a (continuously self-similar) logarithmic spiral, which
has the circles of the before mentioned discrete spiral as curvature circles, could
also go as Golden Spiral. But the concept “gnomon” would also apply for
adding similar triangles to a base figure according to a discrete spiral group. If
the similarity factor is ϕ (or 1/ϕ) one should call any (discrete or continuous)
spiral a Golden Spiral. This would be an analogue to the sequence approach to
the discussed numbers ϕ, ψ and ρ, where the limits of consecutive sequence
elements are independent of the chosen start elements. An overlay of the Laan
Spiral and the golden quarter circle spiral Fig. 6 would also show that these
spirals are nearly identical.
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Abstrakt. V príspevku sa zaoberáme obrazom špeciálnych skrutkových
plôch v guľovej inverzii a to cyklických kónických skrutkových plôch.
V úvode popíšeme guľovú inverziu a jej vlastnosti. Ukážeme geometrický
spôsob vytvorenia cyklických kónických skrutkových plôch, odvodíme
parametrické rovnice a popíšeme tvary ich obrazov v guľovej inverzii.
Kľúčové slova: guľová inverzia, cyklické kónické skrutkové plochy,
inverzný obraz

1

Guľová inverzia

Guľová inverzia (inverzia vzhľadom na guľovú plochu) je
špeciálnym prípadom kvadra-tickej geometrickej príbuznosti. Je
rozšírením kružnicovej inverzie v rovine do priestoru, ktorý vznikne
doplnením euklidovského priestoru E3 o jeden bod Σ. Je to Möbiov
priestor a označuje sa M3. Pred uvedením základných vlastností
guľovej inverzie pripomeňme definíciu zobrazenia [2].
Definícia:
Inverziou
vzhľadom
na
guľovú
plochu G = (S , r ) nazývame bodové zobrazenie f priestoru M3 na
seba, ktoré každému bodu X ∈ M3 ∩ E3, X ≠ S priradí bod X´ =
f(X) polpriamky SX, pre ktorý platí |SX| . |SX´| = r2 a f(S) = f -1(S) = Σ
(Σ je ten bod Möbiovho priestoru, ktorým sme doplnili príslušný
euklidovský priestor E3). Bod S sa nazýva stredom a reálne číslo r2
mocnosťou inverzie f, obr.1.
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r

G

S

X´

X

Obr. 1: Inverzia bodu
Poznámka: Je zrejmé, že obrazom každého obyčajného bodu X
(X ≠ S ) priestoru M3 v inverzii f vzhľadom na guľovú plochu
G = (S , r ) je k nemu združený pól ležiaci na priamke SX, obr.1.
Pred uvažovaním o obraze geometrického útvaru v inverzii f je
potrebné si uvedomiť, ako je postulovaný bod Σ. Požaduje sa, aby
bodom Σ prechádzala každá priamka a rovina priestoru M3. Priamka
(rovina) tohoto priestoru je euklidovská priamka (rovina) doplnená
bodom Σ.
Priamym dôsledkom definície sú nasledujúce vlastnosti inverzie
vzhľadom na guľovú plochu (ďalej len f):
• f je bijektívnym involutórnym zobrazením priestoru M3 na seba.
• Invariatnými bodmi inverzie f sú práve všetky body určujúcej
guľovej plochy G.
• Priamka (rovina) incidentná so stredom inverzie f je invariantnou
priamkou (rovinou) zobrazenia, nie však bodovo.
• Obrazom priamky (roviny) neprechádzajúcej stredom jej inverzie je
kružnica (guľová plocha ) prechádzajúca týmto bodom, obr.2.

Obr. 2: Inverzný obraz priamky a roviny

Cyklické kónické skrutkové plochy v gul’ovej inverzii

• Obrazom kružnice (guľovej plochy) neprechádzajúcej stredom
inverzie je kružnica (guľová plocha) taktiež týmto bodom
neprechádzajúca, obr.3.

Obr. 3: Inverzný obraz kružnice a guľovej plochy
• Obrazom vnútra guľovej plochy, pre ktorú je stred inverzie
vonkajším (vnútorným) bodom je vnútro (vonkajšok, obr.4) jej
inverzného obrazu.

G

Obr. 4: Obraz vnútra guľovej plochy
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Obr. 5: Obraz rovnobežných rovín
• Okrem určujúcej guľovej plochy G inverzie f (kružnice incidentnej
s G) je v zobrazení f invariantná každá guľová plocha (kružnica)
ortogonálna s guľovou plochou G, nie však bodovo.
• Inverzia vzhľadom na guľovú plochu je konformným zobrazením.
Teda obrazom dvoch navzájom sa dotýkajúcich guľových plôch sú
navzájom sa dotýkajúce geometrické útvary z útvarov guľová
plocha a rovina alebo dvojica navzájom rovnobežných rovín, obr.5.

S ( x0 , y 0 , z 0 ) je stred riadiacej guľovej plochy
o polomere r. Potom inverzný obraz X ′( x ′, y ′, z ′) bodu
X ( x, y, z ) v guľovej inverzii môžeme podľa [4] vyjadriť vzťahmi:
Nech

x ′ = x0 +

y´= y 0 +

z´= z 0 +

r 2 (x − x0 )

,

( x − x 0 )2 + ( y − y 0 )2 + ( z − z 0 )2
r 2 (y − y0 )

( x − x 0 ) 2 + ( y − y 0 )2 + ( z − z 0 )2
r 2 (z − z 0 )

( x − x 0 )2 + ( y − y 0 )2 + ( z − z 0 )2

.

,

(1)

(2)

(3)
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Tieto rovnice budeme používať pri zobrazovaní geometrických
útvarov v guľovej inverzii.

2

Cyklické kónické skrutkové plochy

Cyklická kónická skrutková plocha vzniká pohybom kružnice po
kónickej skrutkovici, ktorá je riadiacou čiarou pohybu. Špeciálnym
prípadom takejto plochy je plocha, ktorá vznikne pohybom guľovej
plochy (riadiacej plochy), ktorej stred sa pohybuje po kónickej
skrutkovici. V tomto prípade ide o kanálovú plochu, ktorá je
obalovou plochou sústavy guľových plôch o rovnakom polomere,
ktorých stredy sú na kónickej skrutkovici. Môžeme ju vytvoriť aj
kónickým skrutkovým pohybom charakteristiky (hlavnej kružnice
guľovej plochy), ktorá leží v každej polohe v normálovej rovine
riadiacej čiary.

2.1

Kanálová kónická skrutková plocha

V pravouhlej súradnicovej sústave (O; x, y, z ) je kónická
skrutkovica ležiaca na rotačnom dvojkuželi, ktorého stred je totožný
so začiatkom súradnicovej sústavy, daná podľa [3] bodovou
funkciou

Obr. 6: Kónická skrutkovica

X (u ) = (a 0 u cos u, sg a 0 u sin u, c0 u ) ,

(4)
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v ktorej ak r je polomer rovnobežkovej kružnice kužeľa v úrovni
jedného závitu skrutkovice, v je výška závitu, k je počet závitov na
dolnej a l na hornej časti rotačného dvojkužeľa, potom a 0

c0 =

v
2π

a

u ∈ (− k 2π , l 2π ) .

V prípade

=

r
,
2π

pravotočivej

skrutkovice je sg = 1 a ľavotočivej sg = −1 .
Pri pohybe guľovej plochy po kónickej skrutkovici sa v každej
svojej polohe dotýka guľová plocha obalovej plochy (kanálová
kónická skrutková plocha) pozdĺž charakteristiky. Tou je hlavná
kružnica guľovej plochy ležiaca v normálovej rovine bodu kónickej
skrutkovice, ktorý je zároveň stredom guľovej plochy. Normálová
rovina je daná hlavnou normálou a binormálou v danom bode
skrutkovice. Potom vektorová rovnica kanálovej kónickej skrutkovej
plochy (obr.7) je

Obr. 7: Kanálová kónická skrutková plocha

X(u, v ) = X(u ) + R cos v n (u ) + R sin v b (u ) ,
(5)
kde R je polomer guľovej plochy, X(u ) je vektorová rovnica
kónickej skrutkovice (4),

v ∈ 0,2π , n(u ) je jednotkový vektor

Cyklické kónické skrutkové plochy v gul’ovej inverzii

hlavnej normály a
nasledovne:

n(u ) =

a0u

b(u ) =
kde

b(u ) jednotkový vektor binormály vyjadrený

1
2
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c +1
2
0

(a c u
0 0

1
a + a 22 + a32
2
1

(
= cos u (a u

2

)

cos u , a0 c0 u 2 sin u, − a0 u 2 ,

(a1 , a 2 , a3 ) ,

)
+ a c u )− a u

a1 = − sin u a 02 u 2 + a 0 c02 u 2 − a 02 u 3 cos u ,
a2

2
0

2

2
0 0

2

2
0

3

sin u ,

a 3 = −a 02 c0 u 3 .

Vektor hlavnej normály n(u ) sme určili na základe toho, že musí
byť kolmý na dotykovú rovinu kužeľa v príslušnom bode
skrutkovice. Dotyková rovina je tak daná dotykovým vektorom ku
skrutkovici
t(u) = X´(u) = (a 0 (cos u − u sin u ), a 0 (sin u + u cos u ), c 0 )
a vektorom površky idúcej príslušným bodom,
s(u) = X(u) – 0 = (a 0 u cos u , sg a 0 u sin u , c 0 u ) .
Potom n(u) = t(u) x s(u) a vektor b(u) = t(u) x n(u).

2.2

Všeobecná cyklická kónická skrutková plocha

Ak chceme určiť vektorovú rovnicu všeobecnej cyklickej
kónickej skrutkovej plochy, ktorá vznikne pohybom kružnice po
kónickej skrutkovici tak, že stred kružnice je na skrutkovici a rovina
kružnice je pre každú polohu daná nejakým predpisom, môžeme
vychádzať z rovnice (5), v ktorej práve vektory n(u ) , b(u ) budú
dva jednotkové smerové vektory charakterizujúce rovinu.
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My si ukážeme dve takéto
kónické
skrutkové
plochy.
V prvej
sa stred určujúcej
kružnice pohybuje po kónickej
skrutkovici a v každej polohe je
kružnica
rovnobežná
so
súradnicovou rovinou (x,y),
obr. 8. Potom je vektorová
rovnica plochy daná rovnicou

Obr. 8: Kónická skrutková plocha

X(u, v ) = X(u ) + R cos v e 1 + R sin v e 3
v ktorej

e 1 = (1,0,0) a e 3 = (0,0,1) .

(6)

V druhom prípade nech sa určujúca kružnica opäť pohybuje
svojim stredom po kónickej skrutkovici a nech v každej svojej
polohe leží v rovine prechádzajúcej osou kužeľa, obr.9. Potom jej
vektorová rovnica je

Obr. 9: Kónická skrutková plocha

X(u, v ) = X(u ) + R cos v s (u ) + R sin v e 3 ,
kde s(u ) = (cos u , sin u ,0 ) .

(7)
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3
Guľová inverzia cyklických kónických
skrutkových plôch
Každým bodom kónickej skrutkovej plochy prechádzajú dve
krivky: riadiaca kružnica a kónická skrutkovica ležiaca na kužeľovej
ploche, obr.10. V [1] sme ukázali, že obrazom rotačného kužeľa je
cyklida, ktorej tvar záleží od toho, akú vzájomnú polohu má s
riadiacou guľovou plochou (RGP). Z vlastností guľovej inverzie (GI)
vyplýva, že inverzným obrazom kónickej skrutkovej plochy musí
byť plocha, ktorej dve sústavy čiar budú obrazy kružníc a kónických
skrutkovíc. Obrazom kružnice v GI je vo všeobecnosti kružnica, ale
ak prechádza stredom riadiacej guľovej plochy, jej obrazom je
priamka. Inverzným obrazom kónickej skrutkovice budú krivky
ležiace na cyklide.

Obr. 10: Kónická skrutková plocha
Na nasledujúcich obrázkoch je pre lepšiu názornosť zobrazený
drôtený model obrazu rotačného dvojkužeľa spolu s obrazom
kónickej skrutkovice. Pri inverzných obrazoch budeme uvažovať
o nekonečnom kuželi, lebo inak by inverzné obrazy boli len častí
cyklíd.
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Obr. 11: Symetrická rohová cyklida Obr. 12: Všeobecná horn
cyklida

Obr. 13: Symetrická vretenová cyklida Obr. 14: Všeobecná
spindle cyklida
Ak stred RGP je v súradnicovej rovine (x,y), obrazom rotačného
kužeľa je symetrická rohová (horn) cyklida, obr.11. Všeobecnú horn
cyklidu dostaneme, ak stred RGP leží mimo kužeľa, obr.12.
Symetrickú vretenovú (spindle) cyklidu získame, ak stred RGP je na
osi kužeľa, obr.13. Všeobecná spindle cyklidy je v prípade, ak stred
leží vo vnútri kužeľa, obr. 14.
Ak stred RGP leží na kuželi, tak nim prechádza práve jedna
povrchová priamka kužeľa, ktorej inverzným obrazom je tá istá
priamka. Je invariantná, nie však bodovo. V tomto prípade je
inverzným obrazom parabolická horn cyklida, obr.15.
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Obr. 15: Parabolická horn cyklida
Z uvedeného vyplýva, že inverzným obrazom kónickej skrutkovej
plochy bude plocha, ktorá bude medzi dvoma obrazmi kužeľových
plôch, na ktorých sú kónické skrutkovice . Tvar inverzného obrazu
plochy závisí od vzájomnej polohy s RGP.
Na obr.16 je niekoľko inverzných obrazov kanálovej kónickej
skrutkovej plochy. V prvom obrázku je stred RGP v rovine (x,y),
v druhom na osi kužeľa a v treťom na kuželi.
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Obr. 16: Inverzné obrazy kanálovej kónickej skrutkovej plochy

Obr. 17: Inverzné obrazy cyklických kónických skrutkových
plôch

Cyklické kónické skrutkové plochy v gul’ovej inverzii

Na obr.17 sú inverzné obrazy cyklických kónických skrutkových
plôch, pre ktoré sú stredy RGP presne ako v predchádzajúcom
obrázku.

4

Záver

V príspevku sme sa zaoberali matematickým vyjadrením
cyklických kónických skrutkových plôch a ich obrazom v guľovej
inverzii. Ukázali sme tvarovo zaujímavé plochy, ktorých jedna
sústava čiar sú kružnice a druhú sústavu tvoria čiary na cyklidách.
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Abstract. Recently, Hughes et al. in [5] proposed a concept of the
so-called isogeometric analysis – the method for numerical solving
of partial differential equations based on finite element method and
geometric modeling. The main advantages of isogeometric analysis
are an exact representation of objects of interest and the possibility
to omit generation of a triangular (quadrangular) mesh which is very
time-consuming (because NURBS representation used in CAD/CAM
system is also used for the analysis). In this paper, we present a
brief overview of the method with necessary relations to finite element
method and NURBS theory. Examples will be also demonstrated.
Keywords: NURBS objects, Finite element method, Isogeometric
analysis

1 Introduction
The development of the finite element method (FEM), see e.g. [4, 7] for
more details about FEM, dates back to 1950s and 1960s when aerospace
industry started to use this method. In late 1960s, the first commercial software packages based on the finite element analysis appeared (e.g.
NASTRAN). Later, FEM was used in many other engineering disciplines.
On the other hand, computer aided design (CAD) has its origin mainly
in 1970s and 1980s. This is probably the reason why the connection
between CAD and FEM is not so strong. Recently, Hughes et al. in
[5] proposed a method which strongly connects CAD and FEM – the socalled isogeometric analysis. The thorough analysis has followed, see e.g.
[2, 3, 1].
This method is based on NURBS objects (see [6]), which are standard
objects used in current CAD systems. The overall strategy is similar to
FEM in standard cases – the exact geometry in CAD systems is used to
construct a mesh of the so-called NURBS elements and this mesh can be
subsequently refined by h-, p- or k-refinements. Further, using the weak
form of a boundary value problem we set a system of linear equations for
control points of a new NURBS object representing the approximate solution of the original problem. One of the main advantages of the method
is that we can avoid the generation of a triangular (quadrangular) mesh
from CAD representation to be able to perform the finite element analysis
and create this mesh again and again after each change of the geometry,
because this task is very time-consuming. Another advantage is that the
geometry is represented exactly, not only approximately, which is suitable
for e.g. thin shell analysis.
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The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, we give a
brief overview of fundamentals of the finite element method and NURBS
objects. Section 3 is then devoted to isogeometric analysis where the main
part consists in the demonstration of the method on a particular example.

2 Preliminaries
In this section, we briefly review fundamentals of the finite element
method and NURBS surfaces which are needed for understanding the
method of isogeometric analysis described in Section 3.
2.1 Finite element method
The finite element method (FEM) is a powerful tool for numerical solving
of partial differential equations, see e.g. [4, 7] for more details. The main
approach is based on a complete elimination of differential equation (if it
is possible) or on a transformation of a given partial differential equation
into an approximating system of ordinary differential equations which are
consequently solved by standard numerical techniques.
FEM has wide range of applications, e.g. in mechanical engineering
(automotive, aeronautical, ... industries), where FEM is used mainly for
design and development of new products. Since it is possible to modify,
test and optimize new products with respect to special requirements without having a physical prototype, FEM can significantly reduce the cost
(and also the speed) of the development.
Further, we want to give a brief overview of basic steps of the finite
element method. Essentially, the method contains two steps:
1. the original boundary value problem is rewritten into the corresponding weak form,
2. the weak form is discretized in a finite dimensional space.
After the second step, the original boundary value problem (BVP) is
replaced by a finite dimensional linear problem whose solution gives an
approximate solution of the original BVP. Let us demonstrate the functionality of FEM on a particular simple example, which will be also used
for demonstrating steps of isogeometric analysis in Section 3. We consider
the boundary value problem

uxx + uyy = f in Ω,
(1)
u=0
on ∂Ω,
where Ω is a connected open region in xy-plane whose boundary ∂Ω is
“nice” (e.g. a smooth curve or a polygon). Using Green’s theorem, if u
solves (1), then for any v (v = 0 on ∂Ω) it holds
Z
Z
Z
f vdΩ =
v∆udΩ = −
∇u · ∇vdΩ = −φ(u, v).
(2)
Ω

Ω

Ω
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Figure 1: Left: An example of a function from the subspace V defined
over Ω; Right: One basis function of this subspace V.
Further, the basic idea of FEM is to replace an infinite dimensional problem where we need to find u ∈ H10 such that for all v ∈ H10 the equation
(2) holds by a finite dimensional one where v is considered to be from
some finite dimensional subspace V of the Sobolev space H10 . The subspace V is typically chosen to be a set of piecewise linear functions over
the discretization of the domain Ω. The basis of V contains one basis
function vk for each inner point xk of the triangulation of Ω which takes
the value 1 in xk and value 0 in all xj , j 6= k, see Fig. 1 (right) for an
example of such basis function and Fig. 1 (left) for an example of the
function from V.
Further, we can consider the right hand side f of (1) and u as
u(x) =

n
X

uk vk (x), f (x) =

k=1

n
X

fk vk (x).

(3)

k=1

Then, substituting (3) into (2) we obtain
Z
Z
n
n
n
X
X
X
−
uk φ(vk , vj ) = −
uk
∇vj · ∇vk dΩ =
fk
vk vj dΩ,
k=1

k=1

Ω

k=1

(4)

Ω

for j = 1, . . . , n, where the triangulation of Ω contains n interior points
xk , k = 1, . . . , n, and u = (u1 , . . . , un )T , f = (f1 , . . . , fn )T . The main
advantage of the choice of basis functions vk , k = 1, . . . , n, is that the
integrals
Z
Z
vj vk dΩ a
∇vj · ∇vk dΩ
Ω

Ω

vanish if vertices xj and xk do not share a common edge in the triangulation. Finally, we can set two matrices
Z

L = (Lij ) = (φ(vi , vj )) , M = (Mij ) =
vi vj
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and rewrite (4) into the form
−Lu = M f .

(5)

The solution u of this linear system provides the coefficients of the linear
combination of basis functions vk , k = 1, . . . , n, (cf. (3)) which represents
the approximate solution of (1) over Ω. Since the basis functions vk ,
k = 1, . . . , n, have small support, matrices L and M are sparse. Moreover,
L is symmetric and positive definite which allows to use efficient solvers
for systems of linear equations.
2.2 NURBS surfaces
This section is devoted to a very brief introduction to NURBS surfaces
(for more details see e.g. [6]) which are essential part of the isogeometric
analysis. In general, NURBS surface of degree p, q is determined by
• a control net P (of control points Pi,j , i = 0, . . . , n, j = 0, . . . , m),
see Fig. 2 (left),
• weights wi,j of these control points,
• two knot vectors U = (u0 , . . . , un+p+1 ), V = (v0 , . . . , vm+q+1 ) and
• degrees p and q in u and v, respectively,
and is given by a parameterization
Pn Pm
n X
m
X
i=0
j=0 wi,j Pi,j Ni,p (u)Mj,q (v)
=
wi,j Pi,j Ri,j (u, v),
S(u, v) = Pn Pm
i=0
j=0 wi,j Ni,p (u)Mj,q (v)
i=0 j=0

see Fig. 2 (right) for an example of such a NURBS surface. The functions
Ni,p (u), i = 0, . . . , n, and Mj,q (v), j = 1, . . . , m, are called B-spline basis
functions and are determined by knot vectors U and V and degrees p and
q, respectively, by a recurrent formula

1 ti ≤ t < ti+1
Ni,0 (t) =
0 otherwise
ti+p+1 − t
t − ti
Ni,p−1 (t) +
Ni+1,p−1 (t).
Ni,p (t) =
ti+p − ti
ti+p+1 − ti+1

The knot vector is a non-decreasing sequence of real numbers
which determines the distribution of a parameter on the corresponding
curve/surface. In general, the knot vector can have two different forms:
• periodic T = (t0 , . . . , tr ) where we have to add the desired degree p
of B-spline basis functions (see Fig. 3),
• non-periodic T = (a, . . . , a, tp+1 , . . . , tr−p−1 , b, . . . , b) where p is a
| {z }
| {z }
p+1

p+1

degree of the associated B-spline basis functions (see Fig. 4).
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Figure 2: Left: Control net of a NURBS surface; Right: Control net and
the corresponding NURBS surface composed of 4 patches.

Figure 3:
B-spline basis functions for the knot vector T =
(0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) of degree p. Left: p = 1; Middle: p = 2; Right: p = 3.

Furthermore, we distinguish uniform (uniformly distributed knots) and
non-uniform (non-uniformly distributed knots) knot vectors.
In general, B-spline basis functions of degree p are C p−1 continuous.
However, in presence of repeated knots in the knot vector the continuity
of basis functions decreases – knot repeated k times in the knot vector
decreases the continuity of basis functions by k −1. Moreover, the support
of B-spline basis functions is local, i.e., the basis function Ni,p (t) is nonzero only in the interval [ti , ti+p+1 ] in the parameter space.

3 Isogeometric analysis
Recently, the concept of isogeometric analysis was proposed by T. J. R.
Hughes et al. in [5]. Similarly to FEM, isogeometric analysis is a method
for numerical solving of problems formulated with the help of partial differential equations.
Many features of isogeometric analysis are common with FEM. One
of the main issues concerning FEM is that mesh has to be generated for
the finite element analysis. Since modern CAD systems are usually used
to develop new products, we have to take the CAD model and generate a
mesh. In some cases, mesh can be generated automatically, but in most
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Figure 4: Left: Cubic B-spline basis functions for the knot vector T =
(0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4); Right: Quadratic B-spline basis functions for
the knot vector T = (0, 0, 0, 1, 2, 2, 3, 3, 3).

cases, it is a semi-automatic process which requires human interaction
to fine-tune the mesh. And that’s the reason why more than half of the
overall analysis time is spent on mesh generation in automotive, aerospace
and ship industries. Moreover, after each change of the geometry we have
to generate the mesh again. Since the mesh usually approximates the
given geometry, the approximation error can lead to problems with precision of obtained solutions, e.g. thin shell analysis is extremely sensitive
to geometric imperfections.
Thus, the primary goal is to be geometrically exact independently of
the discretization and use directly the CAD representation of objects in
CAD system (currently usually NURBS representation of objects) for the
analysis. Then all objects are represented exactly and we do not need
to create any mesh – only the mesh of the so-called NURBS elements is
acquired directly from CAD data. Thus, in connection with FEM the
isoparametric approach is used in isogeometric analysis (that’s why it is
called “isogeometric”), i.e., we use the same basis functions for representation of the geometry and for the solution space.
Similarly to the finite element method, we need special methods for
refining the “mesh” of NURBS elements and for increasing the order of
basis functions. Both these methods are especially simple in this case. The
so-called h-refinement, which refines the mesh of NURBS elements, can
be done simply by a well-known algorithm for knot insertion. Further, prefinement is a method for elevation of the order of the basis functions and
can be done easily by increasing the multiplicity of all knots in the knot
vector by 1. Finally, k-refinement combines refining the mesh of NURBS
elements and increasing the order of basis functions. Since h-refinement
and p-refinement are not commutative, it is desirable to increase the order
of basis functions first (on a coarse mesh) and insert knots (and refine
mesh) later. Otherwise, we obtain more basis functions of low degree of
continuity.
Further, we will demonstrate the functionality of isogeometric analysis
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Figure 5: Exact solution (7) of the boundary value problem (6).

Figure 6: Left: The control net for NURBS description of Ω (4 elements);
Right: Corresponding 4 NURBS elements.

on a particular example.
Example – Poisson’s equation:
let boundary value problem

Let us consider homogeneous Dirich-

uxx + uyy = f
u=0

in Ω,
on ∂Ω,

(6)

1
where Ω = {(x, y) ∈ R2 : 100
< x2 + y 2 < 1}. In the following, we choose
the right hand side f = −4. For this problem, exact solution can be found

99 log x2 + y 2
u(x, y) =
− x2 − y 2 + 1,
(7)
200 log(10)

see Fig. 5.
The first step is to find the weak form (2) of our boundary value
problem. Further, we need to find the NURBS description of the domain
Ω – the control net is shown in Fig. 6 (left), the associated knot vectors
are U = (0, 0, 0, 1, 1, 1), V = (0, 0, 0, 1/4, 1/4, 1/2, 1/2, 3/4, 3/4, 1, 1, 1) and
the corresponding four NURBS elements are depicted in Fig. 6 (right).
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Figure 7: Left: The approximate solution for the description of Ω by 4
NURBS elements; Right: The corresponding error.

Then we transform the problem to a finite dimensional one, i.e., we
express the right hand side and the approximate solution as linear combinations of the basis functions representing the geometry
f (s, t) =

2 X
8
X

wi,j fi,j Ri,j (s, t), u(s, t) =

i=0 j=0

8
2 X
X

wi,j ui,j Ri,j (s, t)

i=0 j=0

and after substitution into (2) we obtain
−

2 X
8
X

wi,j ui,j φ(Ri,j , Rk,l ) =

8
2 X
X

wi,j fi,j ϕ(Ri,j , Rk,l )

(8)

i=0 j=0

i=0 j=0

where k = 0, 1, 2, l = 0, . . . , 8 and
Z
φ(Ri,j , Rk,l ) =
(∇Ri,j · J −1 ) · (∇Rk,l · J −1 )| det(J)|dA,
A
Z
ϕ(Ri,j , Rk,l ) =
Ri,j Rk,l | det(J)|dA.
A

Therefore, the approximate solution u (i.e., control points for NURBS
surface describing the approximate solution) are given as a solution of
the system of linear equations −Lu = M f with stiffness matrix L of size
27 × 27. Both matrices L and M are sparse. The approximate solution
is shown in Fig. 7 (left) and the error in Fg. 7 (right) (comparing the
approximate solution to the exact solution (7)). Since the error is quite
high we need to refine the control net to get more control points.
Therefore, we insert knot 1/2 into the knot vector U to obtain U =
(0, 0, 0, 1/2, 1, 1, 1). The corresponding control net and NURBS elements
are shown in Fig. 8.
Similarly to the case of 4 NURBS elements, we set the matrices L
(of size 36 × 36) and M and solve the system of linear equations. The
approximate solution and the error are shown in Fig. 9.

A note on isogeometric analysis

67

Figure 8: Left: The control net for NURBS description of Ω (8 elements);
Right: Corresponding 8 NURBS elements.

Figure 9: Left: The approximate solution for the description of Ω by 8
NURBS elements; Right: The corresponding error.

It is obvious that the solution is quite close to the exact solution now,
even though we have still small number of control points and we have to
solve only small linear systems to obtain such an approximate solution.
Finally, we refine the control net by inserting two new knots into the
original knot vector U to get U = (0, 0, 0, 1/3, 2/3, 1, 1, 1). The corresponding control net and NURBS elements are shown in Fig. 10. To
obtain the approximate solution in this case we have to solve the system
of linear equations with stiffness matrix of size 45×45. The corresponding
approximate solution and the error are shown in Fig. 11. As we can see,
the approximate solution is very close to the exact solution (7), even for
this very low number of NURBS elements.
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Abstract. Digital Terrain Model (DTM) is a digital representation of
the surface. This article is focused on the construction and analysis
of the Digital Terrain Model based on Delaunay triangulation. For an
automatic assessment of height differences between analyzed DTM and
a reference dataset, some statistical tests based on root mean square
error or standard deviation are applied. The presented algorithm using
incremental insertion method with O(n2 ) time complexity, Cline-Renka
legality test, Lawson oriented walk method, was implemented in C++.
The developed software allows for automatic checking digital terrain
models consisting of approximately 2 millions of points, the resulting
model can be exported into a 3D DXF format.
Keywords: digital terrain model, Delaunay triangulation, DTM analysis

1 Introduction
Digital Terrain Model (DTM) is a digital representation of the earth surface. It consists of 3D coordinates of a set of points and an interpolation
algorithm that allows deriving heights of intermediate points. Irregularly
distributed data are represented by a polyhedral model known as TIN,
see Fig. 1. A set of triangles is generated using a triangulation algorithm;
the most common methods are based on Delaunay triangulation.
Dense and accurate DTMs are produced over large areas by means
of aerial photogrammetry or laser scanning. Nevertheless, their quality
control must be carried out in order to remove blunders that might occur
during data acquisition and data processing. Efficient automated methods
for checking of DTM are therefore demanded. A comparison of DTM with
a reference data set of a higher accuracy level represents one of possible
solutions. Quality of the analyzed DTM is then based on evaluation of
height differences by means of statistical tests.
A construction of DTM using Delaunay triangulation has been previously described in details. Some important works used in our article
follow. One of the first algorithms for planar Delaunay triangulation was
introduced by Lee et Schachter, 1980. The fast algorithm constructing
Delaunay triangulations brought Sloan, 1984. Cline et Renke, 1984, introduced a numerically robust swapping criterion called Cline-Renke test.
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Figure 1: A polyhedral model of the surface.
Constrained Delaunay triangulation algorithms were presented by Chew,
1989 and Sloan, 1992. Berg et al, 2000, Kolingerova, 1999, Kolingerova et
Zalik, 2003 brought incremental solutions of Delaunay triangulation with
further modifications. The surface representation based on TIN model is
mentioned in Peucker et al, 1974, Heil et al, 1987. Short, 1976 described
the review of interpolation methods used for DTM. Kraus, 2005, Pfeifer
2006, studied the methodology for automatic DTM checks using remote
sensing techniques.

2 Construction of DTM
Commonly used method for the construction of the DTM are based on
Delaunay triangulation (DT ) of the data set P . Such triangulation algorithms are very fast, but they are not data-dependent (they do not
consider the z coordinate of points).
Input data set. Let P = {p1 , p2 , .., pn } represents a data set of n points
in R3 , where pi = [xi , yi , zi ]. This data could be acquired both terrestrial
methods and techniques of the remote sensing.
A DTM Construction. A construction of the digital terrain model
from the input data set could be described by the following steps:
• Delaunay triangulation of the data set DT (P ).

• Constrained Delaunay triangulation: inserting a set of constrained
edges E into Delaunay triangulation, DT (P ) → CDT (P, E).

• Construction of the polyhedral model under the triangulated data
set P .
The resulting topographic surface with (at least) C 0 continuity allows
deriving heights of intermediate points using linear interpolation techniques.
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Figure 2: Illustration of the edge flip operation.
2.1 Delaunay triangulation
Delaunay triangulation DT (P ) of the data set P represents such a subdivision of the plane of m triangles t = {t1 , t2 , ..., tm }, that any two incident
triangles ti , tj ∈ DT , i 6= j, share at most one edge (no two edges are
crossing). Any other point pi from the data set P does not lie inside any
triangle t ∈ DT . Union of all triangles ti is the convex hull of P . The
Delaunay triangulation also maximizes the minimum angle for ∀t ∈ DT .
The shapes of resulting triangles are most similar to equilateral triangles from all known planar triangulations. That is the reason why
Delauany Triangulation is a suitable method for terrain modeling.
Edge flip. Let points P = {pi , pj , pk , pl } form a convex quadrilateral.
Let edge pi pj to be incident triangles pi , pj , pl and pi , pj , pk and C to be a
circle passing through points pi , pj , pk . The edge pi pj is illegal if and only
if point pi lies inside C. If we swap an illegal edge pi pj to the legal edge
pk pl , we restore Delaunay triangulation of a convex quadrilateral. This
operation is called as edge flip, see the Fig. 2.
Cline-Renka legality test. Numerically robust test verifying the legality of the pair of incident triangles pi , pj , pl and pi , pj , pk inside a convex
quadrilateral pi , pj , pk , pl . Let α, β to be angles opposite to the edge pi pj ,
see the Fig. 2. If


< π
α+β =π


>π

DT (P ) is legal.
DT (P ) is ambiguous.
DT (P ) is illegal.

(1)

We swap an illegal edge pi pj if and only if
sin(α + β) = cos α sin β + cos β sin α < sin(π).

(2)
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Using law of cosine we can write equations for opposite angles α, β

cos α

=

d2 (pi pk ) + d2 (pj pk ) − d2 (pi pj )
,
2d(pi pk )d(pj pk )

(3)

cos β

=

d2 (pi pl ) + d2 (pj pl ) − d2 (pi pj )
,
2d(pi pl )d(pj pl )

(4)

where d represents an Euclidean distance of both end points. Then
roots of (3) and (4)

cos2 α

=

cos2 β

=

((xi − xk )(xj − xk ) + (yi − yk )(yj − yk ))2
,
((xi − xk )2 + (yi − yk )2 )((xj − xk )2 + (yj − yk )2 )
((xi − xl )(xj − xl ) + (yi − yl )(yj − yl ))2
.
((xi − xl )2 + (yi − yl )2 )((xj − xl )2 + (yj − yl )2 )

With respect to
sin2 α
sin2 β

= 1 − cos2 α,

=

1 − cos2 β,

we can write

sin2 α

=

sin2 β

=

(xk (yj − yi ) + xj (yi − yk ) + xi (yk − yj ))2
,
((xi − xk )2 + (yi − yk )2 )((xj − xk )2 + (yj − yk )2 )
(xl (yj − yi ) + xj (yi − yl ) + xi (yl − yj ))2
.
((xi − xl )2 + (yi − yl )2 )((xj − xl )2 + (yj − yl )2 )

Final formulas for opposite angles α, β

|cos α| =
|cos β| =
|sin α| =
|sin β| =

(xi − xk )(xj − xk ) + (yi − yk )(yj − yk )
,
((xi − xk )2 + (yi − yk )2 )((xj − xk )2 + (yj − yk )2 )
(xi − xl )(xj − xl ) + (yi − yl )(yj − yl )
p
,
((xi − xl )2 + (yi − yl )2 )((xj − xl )2 + (yj − yl )2 )
xk (yj − yi ) + xj (yi − yk ) + xi (yk − yj )
p
,
((xi − xk )2 + (yi − yk )2 )((xj − xk )2 + (yj − yk )2 )
xl (yj − yi ) + xj (yi − yl ) + xi (yl − yj )
p
.
((xi − xl )2 + (yi − yl )2 )((xj − xl )2 + (yj − yl )2 )
p

(5)
(6)
(7)
(8)
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Putting (5-8) into (2) we get the swap criterion as the function of
triangles vertices
"

[xi (yk − yj ) + xj (yi − yk ) + xk (yj − yi )]
p
(xi − xk )2 + (yi − yk )2
#
[(xi − xl )(xj − xl ) + (yi − yl )(yj − yl )]
p
· ...
(xj − xk )2 + (yj − yk )2
"
[(xi − xk )(xj − xk ) + (yi − yk )(yj − yk )]
p
... ·
(xi − xl )2 + (yi − yl )2
#
[xi (yl − yj ) + xj (yi − yl ) + xl (yj − yi )]
p
< 0,
(xj − xl )2 + (yj − yl )2

that could be rewritten into more simple form

(xik xjk + yik yjk )(xjl yil − xil yjl ) + (xjk yik − xik yjk )(xjl xil + yjl yil )
2 )(x2 + y 2 )(x2 + x2 )(x2 + x2 )]1/2
[(x2ik + yik
jk
jk
jl
jl
il
il

< 0,

where
xik = xi − xk

xjk = xj − xk

xjl = xj − xl
xil = xi − xl

yik = yi − yk,

yjk = yj − yk,

yjl = yj − yl,

yil = yi − yl .

The denominator is always positive, so the swap criterion (Cline et
Renka, 1984) is
(xik xjk + yik yjk )(xjl yil − xil yjl ) < (xik yjk − xjk yik )(xjl xil + yjl yil ). (9)
2.1.1 A construction of Delaunay triangulation using incremental insertion
An incremental insertion method represents one of the most frequently
used techniques for the construction of Delaunay triangulation with O(n2 )
time complexity. In each step, one point is added into Delaunay triangulation, such triangulation is then recursively legalized.
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Figure 3: Finding incident triangle using the method of Lawson Oriented
Walk, start point=simplex point.
Creating simplex Ω(P ). A simplex Ω(P ) (de Berg et al, 2000) represents such “large” triangle p−1 = [−3M, 0], p−2 = [0, 3M ], p−31 =
[−3M, −3M ] containing the data set P , where M = max(xmax −xmin , ymax −
ymin ). So we compute Delaunay triangulation DT (Ω(P ) ∪ Q).
Lawson Oriented Walk. Finding incident triangle/triangles represents a critical and computationally most demanding step of the algorithm. We used the method of Lawson Oriented Walk. Through continuous walking over incident triangles we approach the resulted triangle/triangles, see Fig. 3.
Let us denote the resulting triangle containing point p as t. Let us
suppose counterclockwise ordering of vertices in any triangle of DT . Let
ti , tj ∈ DT to be incident triangles sharing an edge e denoted as ei,j ,
eij ∈ ti and eji ∈ tj . We test a position of the point p to the edge eij . If
p

(

left to ei,j ∈ ti ,
we test ei+1,j ∈ ti .
right to ej,i ∈ tj , we test ei,j+1 ∈ tj .

(10)

We search for such triangle t where the point p lies on the same side
with respect to all its edges. To detect relative positions of the point p
and line ei,j the half plane test T is used
T =

xj − xi
x − xi

yj − yi
y − yi

.

(11)
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Figure 4: The data set covered by a rectangular grid containing of
cells.
If



< 0 p rights to eij ,
T = 0 p ∈ eij ,


> 0 p lefts to eij .
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√

n

(12)

This method is effective only if we pass a small amount of triangles.
Searching is not always realized from the simplex edges, but from the last
found edge. This implies that added points must be close enough to each
other. For randomly distributed data set P this condition may not be
fulfilled, points must be sorted into uniform bins represented by cells.
√
Sorting dataset. The data set is covered by a rectangular grid of n
cells
√ so that each cell has row index i and column index j and contains
n points (i.e. the number of cells is a function of n). The ratio r of
width to length of the data set P
r=

xmax − xmin
.
ymax − ymin

(13)

Total number of cells cx , cy in x and y directions
cx

=

cy

=

√
1
int( r · n 4 + 0.5),
1
1
int( √ · n 4 + 0.5).
r

The resulting values cx , cy are rounded to the upper integer, so cells
will be close to squares. Let us multiply coordinate differences xi − xmin
and yi − ymin with the constant 0.999 to ensure, that no point will be
outside the grid (Sloan, 1992).
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i
j

yi − ymin
cy ) + 1,
ymax − ymin
xi − xmin
= int(0.999
cx ) + 1.
xmax − xmin
= int(0.999

Then cells number c could be obtained from
(
(i − 1) · cx + j, even i,
c=
i · cx − (j − 1) odd i.

(14)
(15)

(16)

In accordance with the above statements points must be sorted by
value of c, see Fig. 4. Another solution of sorting to bins brought Sloan,
1992.
Adding point p to the triangulation. Sorted points are added one
by one into triangulation in accordance with value of the attribute c. This
procedure is repeated until any point can be added to the triangulation.
There are two “interesting” positions of added point p and any triangle t
formed by vertices pi , pj , pk :
1. p ∈ t
If added point p ∈ t, three new edges connecting p with vertices
pi , pj , pk are constructed. So three new triangles t1 , t2 , t3 are created
and added into triangulation DT (P ).
2. p ∈ ∂t.
We find an incident triangle t0 formed by vertices pi , pj , pl , then four
new edges connecting p with vertices pi , pj , pk , pl are constructed.
Four new triangles t1 , t2 , t3 , t4 are created and added into triangulation DT (P ).

Legalization of the triangulation. Thus resulting triangulation DT (P )
does not have to satisfy the Delaunay condition. Therefore it is necessary
to legalize all newly created triangles and their adjacent triangles. All
illegal edges will be swapped. Subsequently all triangles with swapped
edges will be legalized to their neighbors. This step represents a typical
example of the recursive approach.
2.2 Constrained Delaunay triangulation
The Constrained Delaunay Triangulation CDT (P, E) of the data set P is a
modification of the Delaunay Triangulation DT (P ). Let E = {e01 , e02 , ..., e0k }
to be a set of k edges whose endpoints are elements of the data set P . Such
edges are called constrained. Over each constrained edge no swapping operation will be performed. Some triangles do not satisfy the Delaunay
condition, so CDT (P, E) does not maximize the minimum angle of each
triangle and therefore it is not globally optimal.
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Figure 5: Four phases of the CDT (P, E).
Intersection of two edges. Let e0 = pi pj to be a constrained edge and
e = pk pl to be a Delaunay edge. To detect a possible intersection of two
edges we use four half plane tests T1 , T2 , T3 , T4
T1 =
T3 =

xj − xi
xj − xi

xl − xk
xi − xk

yj − yi
yj − yi

yl − yk
yi − yk

T2 =
T4 =

xj − xi
xk − xi

xl − xk
xj − xk

yj − yi
yk − yi

yl − yk
yj − yk

An edge e does not intersect an edge e0 if both T1 , T2 are positive or
negative or both T3 , T4 are positive or negative.
Construction of the CDT (P, E). The construction of the CDT (P, E)
represents a rather complex problem. Among possible solutions, we choose
an implementation published by Sloan, 1992. The presented solution is
complex, fast and numerically robust. Let us mention only the most
important phases, see Fig. 5.
1. Finding all intersecting edges
We test, if constrained edge e0 is not already present in triangulation
DT (P ). In that case all Delauany edges intersecting e0 are searched.
2. Swapping of all Delaunay edges intersecting e0
Each Delaunay edge e intersected by the constrained edge e0 , whose
incident triangles form a convex quadrilateral, is swapped. This step
is repeated until no swap is possible.
3. Auxiliary triangulation
Within the area represented by triangles, whose edges were intersected by e0 , a set of new triangles is constructed. None of their
edges intersect the constrained edge e0 .
4. Restoring Delaunay condition
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All newly created triangles are legalized to their adjacent triangles,
so the Delaunay condition is restored.
Collinear constrained edges. If some constrained edge e0 intersects
any Delaunay edge e at its endpoints (or it is collinear with this Delaunay
edge), such constrained edge is broken into two parts denoted as e01 , e02 .
The first part e01 of the constrained edge e0 begins at start point of the
constrained edge e0 and it is terminated at intersection point (or at first
found end point of the collinear edge e). This part of the constrained edge
is correct and all Delauany edges intersecting e01 are searched.
The second part e02 of the constrained edge e0 starts at intersection
point (or at first found end point) of this edge and the collinear edge e
and has the same end point as the constrained edge e0 . This edge may be
correct, but it does not have to be. Therefore it is added into stack and it
is processed in the same way (it can be further broken into several parts).
To find the edge from which the search begins, the Lawson Oriented
Walk is used.
2.3 DTM construction
A Digital Terrain Model (DTM) is a digital representation of the earth
surface stored in a digital data form as a set of 3-dimensional x, y, z coordinates and interpolation algorithm that allows deriving heights of intermediate points. Constrained edges allow better modeling of terrain. They
are represented by skeletal lines (crest lines, valley lines, drainage lines...)
that are helpful in the construction of the DTM. The polyhedral model
is represented by the set of faces, i.e. Delaunay triangles, with added z
coordinate. It could be computed insetting of the vertices of the triangles
by planes. The polyhedral model is aligned with the Earth’s surface. Inside the triangles only linear interpolation is allowed, which is sufficient
for many purposes.
Let us denote p1 = [x1 , y1 , z1 ], p2 = [x2 , y2 , z2 ], p3 = [x3 , y3 , z3 ] to be
vertices of the Delaunay triangle t. The equation of the plane T (p1 , p2 , p3 )
is
z = ax + by + c,

(17)

where

a=

y1
y2
y3
x1
x2
x3

z1 1
z2 1
z3 1
y1 1
y2 1
y3 1

b=

x1
x2
x3
x1
x2
x3

z1
z2
z3
y1
y2
y3

1
1
1
1
1
1

c=

x1
x2
x3
x1
x2
x3

y1
y2
y3
y1
y2
y3

1
1
1
.
1
1
1
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Figure 6: An implementation of the checking algorithms in DTM Analyst.
Equations of planes are not stored in memory, they are computed on
the fly as necessary. Among the triangles topological relations are stored.
The triangles neighboring to any triangle can be found fast and easily.

3 DTM analysis
DTM often covers a very large part of the earth surface and its manual
checking is not very practical. There is a need for an efficient automated
DTM checking method. One solution is based on a comparison of the
DTM with a reference data set acquired with a higher level of accuracy.
For an assessment of height differences between analyzed DTM and
a reference data set, statistical tests based on root mean square error,
standard deviation or other, more robust, measures are usually applied.
DTM analysis The DTM analysis could be described as follows. Let
Q = {q1 , ..., qm } to be a reference data set. For each reference point
qj we find an incident triangle ti (i.e. triangle ti containing point qj )
using Lawson Oriented Walk. From vertices p1 , p2 , p3 of the triangle ti
using (17) we interpolate coordinate z 0 of he point qj and calculate height
difference ∆z
∆z = z − z 0 .
A root mean square error criterion R could be written as
v
uX
u n ∆z 2
,
R=t
n
j=1
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Table 1: Total tunning time t[s] of the incremental algorithm for randomly
generated dataset having n·103 points and reference dataset of 2000 points
and 1% of constrained edes.
n[103 ]
t[s]

10
0.5

50
1.6

100
3.6

200
9.6

500
40.8

1000
139.2

1500
303.3

2000
532.8

a standard deviation criterion σ as
v
uX
u n (∆z − ∆z)2
σ=t
,
n−1
j=1
where

∆z =

n
X
∆z
j=1

n

.

Quality assessment of DTM based on robust statistical methods is
described in detail in Hoehle and Hoehle, 2009.
Implementation. The presented DTM checking algorithm was implemented in C++. It allows for an automatic checking of DTMs with a
high number of points consisting of approximately 2 millions of points.
The resulting model can be exported into a 3D DXF format, see Fig. 6.
The whole model is stored into 3 layers: analyzed DTM, reference data
set and interpolated points.
Triangles and their topological relations are stored in the data structure called Active Edges List (AEL). Topological links in TIN are stored
in three tables. The first table stores all points of the dataset P .
The second table keeps active edges. An active edge represents such
an oriented data structure, that stores the start point of the edge, the
pointer to the next active edge of the triangle and the pointer to the
twin edge. Any edge of this topological model (except boundary edges) is
shared with two adjacent triangles. Such edges, which are of the opposite
orientations and are defined twice, we call as twin edges. For each triangle
a triplet of active edges is represented by the circular list, active edges are
clock counter wise sorted.
The third table stores list of all active edges. Searching and browsing
of this data structure is very fast and efficient.
Performance test. Testing of the presented algorithm was performed
using a 2.2 GHz CPU, 2 GB RAM, OS Windows Vista. The sample data
set consists of n ∈ (10000 − 2000000) randomly generated points, approx.
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1% of Delaunay edges were constrained. The reference dataset has 2000
randomly distributed points. Tab. 1 shows the running time depending
on the amount of points. It is noticeable that our algorithm has O(n2 )
time complexity. Algorithm can be further optimized, Lawson Oriented
Walk can be replaced by some more efficient searching methods (DAG
tree).

4 Conclusion
This article is focused on the construction of the Digital Terrain Model
based on the Delaunay triangulation. Such DTM is called polyhedral and
is it represented by the set of faces. The presented use O(n2 ) time complexity and it is suitable for models consisting of approximately 2 millions
of points. For an assessment of height differences between analyzed DTM
and a reference DTM some statistical tests based on root mean square
error are performed. Further possible improvements will be focused on
improving the testing methodology, using Bezier triangle patch allowing
construction of the curved DTM. Our software can be sent upon the request without any charge.
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Šroubové plochy kolem nás
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Abstrakt. Program Rhinoceros je možné zařadit mezi plošné 3D modeláře, ve
kterých je možné vytvářet křivky, plochy a tělesa volných tvarů. Příspěvek
obsahuje ukázky dvou základních typů šroubových ploch vymodelovaných
v programu Rhinoceros. Ty jsou dále rozšířeny o své aplikace, které můžeme najít
všude kolem nás. Tj. do příspěvku jsou zařazeny fotografie šroubových ploch
z reálného života a ke každé fotografii je vymodelován obrázek příslušné šroubové
plochy v programu Rhinoceros.
Klíčová slova: program Rhinoceros, pravoúhlá {otevřená, uzavřená} přímková
šroubová plocha, kosoúhlá {otevřená, uzavřená} přímková šroubová plocha,
{normální, osová} cyklická šroubová plocha, Archimédova serpentina, rovinné
řezy šroubových ploch, obrázky šroubových ploch v {praxi, Rhinoceru}.

1 Úvod
V minulém akademickém roce byl na naší fakultě otevřen nový studijní obor
s názvem „Matematika.“ Otevření tohoto nového studijního oboru mělo za
následek vytvoření nových studijních předmětů. Tímto způsobem také vznikl
předmět s názvem „Geometrický software,“ který bude poprvé vyučován
v letním semestru tohoto akademického roku. Při sestavování náplně tohoto
předmětu jsme došli k závěru, že bychom v rámci tohoto předmětu chtěli
studenty seznámit s prostředími a se základními funkcemi tří geometrických
programů. Jedním z těchto programů by měl být právě program Rhinoceros.
V rámci výuky programu Rhinoceros studenty nejprve seznámíme
s modelováním základních rovinných objektů a obrazců, dále pak
s modelováním křivek, těles, ale také s vytvářením různých typů ploch –
rotačních, šroubových, přechodových. Předpokládáme, že po vysvětlení
základních potřebných příkazů vymodelujeme společně se studenty některé
základní typy např. šroubových ploch. Posléze necháme studenty vytvářet zbylé
základní typy šroubových ploch samostatně. Až studenti získají zkušenosti
s modelováním základních typů šroubových ploch v programu Rhinoceros,
požádáme je o vykreslení jednoduché aplikace šroubové plochy v programu
Rhinoceros na základě obrázku šroubové plochy získaného z reálného života.
Závěrem zadáme studentům semestrální práci, jejímž úkolem bude najít
v reálném životě příklad šroubové plochy, vyfotografovat jej a na základě
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fotografie je necháme vytvořit obrázek šroubové plochy v programu
Rhinoceros.
Tento příspěvek může být námětem, kde případně v reálném životě mohou
studenti hledat příklady šroubových ploch, ale i ukázkou možného
vymodelování příkladů aplikací šroubových ploch v programu Rhinoceros.

2 Stručné informace o programu Rhinoceros
Rhinoceros je komerční program, který se na trhu objevil roku 1993.
V Rhinoceru je možné vytvářet, editovat, analyzovat, renderovat, animovat a
posouvat křivky, plochy a tělesa volných tvarů. Rhinoceros spojuje unikátním
způsobem volnou tvorbu obecných tvarů i přesné CAD kreslení. Tj. v programu
Rhinoceros lze modelovat objekty na základě užití přesných hodnot souřadnic,
anebo na základě volného črtání.
Hlavní prostředí programu Rhinoceros je rozděleno do čtyř oken. Každé
z nich představuje jiný pohled na zobrazovaný objekt. Jsou to pohledy shora,
zepředu, zprava a nakonec ještě perspektivní pohled. Viz obr. 1. Změny
velikosti a natočení zobrazovaného objektu lze provádět individuálně v každém
pohledu.
V nástrojových lištách programu je řada ikon, které mají různé funkce.
Některé funkce se spustí kliknutím levého tlačítka myši na danou ikonu a jiné
pak klepnutím pravého tlačítka myši na stejnou ikonu. Např. klikneme-li
{levým, pravým} tlačítkem myši na ikonu pro rotace, provedeme rotaci ve
{2D, 3D} prostoru.

Obr. 1: Prostředí programu Rhinoceros
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3 Šroubové plochy v programu Rhinoceros
Program Rhinoceros obsahuje 3D nástroje k modelování ploch volného tvaru.
Je v něm možné vytvářet např. též šroubové plochy. Ty můžeme vykreslit
dvěma následujícími způsoby:
Většinu šroubových ploch lze v programu Rhinoceros vymodelovat užitím
příkazů: „Plocha“ → „Rotovat po trase“. Tj. lze je modelovat jako speciální
případ rotační plochy vzniklé rotací profilové křivky, která definuje tvar plochy
(v našem případě může být profilovou křivkou buď přímka (někdy též úsečka)
… ta vytváří přímkovou šroubovou plochu, kružnice … ta vytváří cyklickou
šroubovou plochu, anebo rovinný útvar – např. čtverec … ten definuje tzv.
svidřík), podél řídicí křivky (tou je v případě šroubových ploch šroubovice).
Archimédova serpentina je příkladem šroubové plochy, která může být
v Rhinoceru modelována pomocí příkazů: „Těleso“ → „Potrubí“. Užitím dvou
naposledy zmíněných příkazů se automaticky vykreslí kružnice v rovině kolmé
na tečnu šroubovice v daném bodě. Program vyzve uživatele pouze k volbě
poloměru tvořící kružnice.

3.1 Ukázka základních typů šroubových ploch v Rhinoceru
V programu Rhinoceros lze modelovat všechny základní typy šroubových
ploch. Dva příklady z nich jsou na obr. 2 a 3.

Obr. 2: Kosoúhlá otevřená přímková šroubová plocha

Obr. 3: Osová cyklická šroubová plocha
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3.2 Rovinné řezy šroubových ploch v Rhinoceru
Kromě modelování základních typů šroubových ploch můžeme v Rhinoceru
konstruovat poměrně snadno také jejich rovinné řezy (a to jak osové, tak i
normální). Viz obr. 4a), 4b). Z obr. 4a) vidíme, že danou rovinu řezu lze
v konstrukci ponechat a vyznačit v ní jednotlivé části křivky řezu, anebo
z obr. 4b) je vidět, že lze také rovinu řezu odebrat. „Díru“ ve šroubové ploše
vzniklou odebráním roviny řezu vyplníme pomocí speciálního příkazu „Těleso“
→ „Uzavřít rovinné otvory“.
a)
b)

Obr. 4a: Osový řez pravoúhlé otevřené přímkové šroubové plochy,
obr. 4b: Normální řez Archimédovy serpentiny

4 Ukázky šroubových ploch v reálném životě a v Rhinoceru
V Rhinoceru lze kromě základních typů šroubových ploch modelovat také
příklady šroubových ploch, které nalezneme v reálném životě. Přitom příklady
šroubových ploch v reálném životě najdeme všude kolem nás, např. při
prázdninových výletech po zříceninách starých hradů najdeme točitá schodiště
ve tvaru pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy, anebo stačí, když se
kolem sebe rozhlédneme i doma. Příklad svidříku najdeme např. u kovového
stojanu na CD disky, dále pak příklady Archimédovy serpentiny můžeme najít
např. u věšáku na ručníky, či u metly mixéru, anebo u bambusu.

4.1 Ukázky šroubových ploch na fotografiích a v Rhinoceru
Je uvedeno několik málo šroubových ploch, na které jsem narazila při svých
prázdninových cestách, ale i doma. Každá šroubová plocha je zobrazena
nejprve ve své reálné podobě na fotografii a k ní je přiložen její model
vytvořený v programu Rhinoceros.
Bohužel ne všechny obrázky mohly být zařazeny do tohoto článku.
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4.1.1 Točité schodiště na zřícenině hradu Trosky
Točité schodiště na zřícenině hradu Trosky je příkladem pravoúhlé uzavřené
přímkové šroubové plochy, viz obr. 5.

Obr. 5: Točité schodiště na zřícenině hradu Trosky

4.1.2 Vyhlídková věž
Ve tvaru pravoúhlé uzavřené přímkové šroubové plochy jsou např. i „schody“
na vyhlídkové věži (viz obr. 6), kterou postavili na jihoafrické farmě Fairview
pro kozy sánské, kterých zde chovají na 750.

Obr. 6: Vyhlídková věž na jihoafrické farmě, koza šrouborohá

4.1.3 Koza šrouborohá
Na obr. 6 je vyobrazena také tzv. koza šrouborohá, jejíž rohy jsou ve tvaru
kosoúhlé otevřené přímkové šroubové plochy. Přitom u samců dosahují
šroubovité rohy délky až 160 cm a u samic vyrůstají pouze do délky 25 cm.
Koza šrouborohá je národním zvířetem Pákistánu a žije v rozsáhlých lesích
Západních Himálají. V naší republice jsou pouze dvě ZOO, v nichž se tento
druh koz chová. Těmi jsou ZOO Liberec a ZOO Olomouc.
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4.1.4 Metla ručního mixéru
Příkladem Archimédovy serpentiny je např. část metly ručního mixéru (viz
obr. 7), kterou lze najít v domácnosti mezi kuchyňskými elektrospotřebiči.

Obr. 7: Metla ručního mixéru

4.1.5 Bambus
Příklad Archimédovy serpentiny najdeme i u části bambusu (viz obr. 8).

Obr. 7: Bambus

5 Závěr
Lze shrnout, že Rhinoceros je vhodným programem pro tvorbu ať už
základních typů šroubových ploch, tak i pro modelování aplikací šroubových
ploch, které můžeme najít všude kolem nás. Myslím, že bude vhodným a
názorným nástrojem do výuky předmětu „Geometrický software“.

Internet 09/2009 (září 2009)
[It 1]

http://www.rhino3d.com
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Výpočet obsahu plochy omezené lemniskátou
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Abstrakt. Text V technické praxi často potřebujeme vypočítat obsahy uzavřených
rovinných oblastí či objemů omezených uzavřených těles. Pro tyto výpočty používáme
vícerozměrné integrály. V článku [1] je tento problém zkoumán na základě
topologických vlastností a je dokázán vzorec pro výpočet těchto ploch či objemů v nrozměrném prostoru En ( n ≥ 2 ) za předpokladu znalosti parametrického popisu jejich
povrchů, které jsou hladkými plochami (resp. nadplochami) v euklidovském prostoru
příslušné dimenze. Tento příspěvek uvádí souvislost výše zmíněné teorie s důsledkem
Greenovy věty, pomocí níž se hledá uzavřené plochy v E2. Součástí příspěvku je výpočet
obsahu plochy definované množinou



P := x ∈ E 2



(x

2

+y

2

)

2

=a

2

(x

2

2

)

− y , a > 0,

tj. obsahu uzavřené rovinné oblasti omezené lemniskátou.
Klíčová slova: Obsah uzavřené oblasti, parametrizace, lemniskáta.

1 Úvod
K výpočtu uzavřených omezených ploch obecně v n-dimensionálním prostooru
En se obvykle užívá teorie míry a s ní související teorie vícerozměrných
integrálů. Exaktní teorie měřitelnosti geometrických útvarů pochází ze začátku
dvacátého století. Současná matematika se zabývá měřitelnými strukturami,
v nichž je míra popsána jako množinová funkce jistých vlastností. V článcích
[1], [2] a [3] byla popsána teorie, která k těmto výpočtům využívá některé
topologické pojmy a jejich vlastnosti. Plochy a tělesa jsou popsány pomocí
parametrického vyjádření nadkužele, který je projekčním kuželem příslušné
plochy či tělesa v En+1. Otázkou je zřejmě existence tohoto zobrazení a nalezení
vhodného parametrického vyjádření. V tomto příspěvku se zaměříme na
výpočet ploch v E2 a jeho aplikaci pro výpočet obsahu plochy omezené
lemniskátou. Výsledkem je známý důsledek Greenovy věty z teorie křivkového
integrálu.
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2 Formulace problému
Uvažujme eukleidovský n - rozměrný prostor En s body x, n ≥ 2 .
α

kartézské souřadnice bodu be x ∈ E n ,

x , α = 1, ..., n ,
a

u , a = 1, ..., n − 1 , kartézské souřadnice bodu u ∈ E n − 1 ,

Ω

α

omezená uzavřená oblast v E n − 1 ,

( u , ..., u ) ,
n −1

1

dané funkce definované v nějaké oblasti O ⊂ E n − 1 ,
Ω ⊂ O, kde α = 1, ..., n .

x

Předpokládejme, že

{ (u )} má skoro všude v Ω spojité parciální

- vektorová funkce x(u ) = x
derivace
α

- B a :=

∂x

α

∂u

a

α

a

pro α = 1, ..., n , a = 1, ..., n − 1 ;

( )
α

- hodnost matice B a n × (n −1) je v oblasti Ω je v oblasti Ω rovna n – 1;
o

{

}

- podmnožina P := x ∈ E n x = x(u ), u ∈ int Ω množiny

{

}

P := x ∈ E n x = x(u ), u ∈ Ω je homeomorfním obrazem hypersféry v En.
Z uvedených předpokladů vyplývá, že množina P je omezená a po částech
hladká nadplochav prostoru En, která sama sebe neprotíná a která dělí prostor
En na dvě disjunktní oblasti v En, z nichž jedna je omezená a druhá neomezená.

3 Vzorec pro objem v En
Uvažujeme-li výše uvedené předpoklady, můžeme odvodit vzorec pro výpočet
objemu µW n–dimensionální uzavřené plochy W v prostoru En:

µ W :=

1
n

∫ ∫ ...∫Ω ∆(u ) du du ... du

kde jakobián zobrazení je roven

1

2

n −1

,

(1)
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1

2

n

x (u ) x (u ) ... x (u )
∆ (u ) :=

B1

1

B1

2

...

B1

...

...

...

...

...

B n −1

1

Bn −1

2

Bn −1

n

.

(2)

n

Důkaz viz [1].

4 Plocha omezené uzavřené oblasti
Chceme-li použít tuto teorii pro výpočet plochy uzavřené omezené oblasti
v E 2 , musíme nalézt vhodnou parametrizaci průmětu této plochy do E 1
a vypočítat determinant ∆ (u ) . V tomto případě je průmět do E 1 uzávěr
vnitřku plochy omezené křivkou K. Plocha P je obecně tvořena plochou OAB –
viz obr. 1, která má parametrické rovnice x = ϕ(t ) , y = ψ (t ) pro každé

t ∈ α; β . Pak ∆ (u ) = ∆ (t ) . Tedy
∆ (t ) =

ϕ (t ) ψ ( t )
= ϕ(t )ψ′(t ) − ψ (t )ϕ′(t ) ,
ϕ′(t ) ψ′(t )

µW =

1β
1β
∫ ∆ (t ) dt = ∫ ϕ(t )ψ′(t ) − ψ (t )ϕ′(t )
2α
2α

dt .

Dostaneme známý důsledek Greenovy věty pro křivkový integrál, kdy
počítáme obsah uzavřené plochy pouze pomocí parametrizace křivky AB,
protože integrály podél úseček OA a OB jsou rovny nule.
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y

B

A

O

x

Obr. 1: Oblast P

Věta (Plocha uzavřené omezené oblasti v E2)
Nechť P je (po částech) hladká a uzavřená (kompaktní) oblast v E 2
s hranicí popsanou parametrickými rovnicemi x = ϕ(t ) , y = ψ (t ) pro každé

t ∈ α; β . Pak obsah této oblasti je roven
µW

=

1β
∫ ϕ(t )ψ′(t ) − ψ (t )ϕ′(t )
2α

dt .

5 Příklad (obsah rovinné oblasti omezené lemniskátou)
Vypočtěte obsah uzavřené
množinou, kde

oblasti omezené lemniskátou definovanou

2


P :=  x ∈ E 2  x 2 + y 2  = a 2  x 2 − y 2  , a > 0.







Řešení:
Pro nalezení parametrických rovnic lemniskáty použijeme
y = x tg t . Dosadíme-li tento vztah do rovnice lemniskáty, dostaneme

vztah
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x = a cos t cos 2t , y = a sin t cos 2t , t ∈ −

π π
.
;
4 4

Obě smyčky lemniskáty mají stejný obsah. Proto

a sin t cos 2t

a cos t cos 2t ;
∆ (t ) =
− a sin t cos 2t −

2a cos t sin 2t

; a cos t cos 2t −

2 cos 2t

2 a sin t sin 2t

=

2 cos 2t

2

⋅ … ⋅ = a cos 2t .
Obsah oblasti µW je roven 2S1, kde S1 je plocha jedné smyčky. Tedy

µW = 2 ⋅

1

π/4

∫

2 −π / 4

2

2

a cos 2t dt = 2 ⋅

a  sin 2t 

π/4

2
=a


2  2 −π / 4

Obr. 2: Lemniskáta

6 Závěr
V technické praxi existuje celá řada aplikací, kde potřebujeme vypočítat
objemy těles či plochy rovinných oblastí. Výhodou výše uvedené teorie je, že
počítáme integrály nižší dimenze.
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Existence of PH cubic interpolant for
G1 Hermite interpolation problem
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Univerzitnı́ 8, 301 00 Plzeň
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Abstract. The problem of G1 Hermite interpolation by PH cubics was
firstly studied by Meek and Walton in [14]. In this paper, we give a
thorough analysis of the existence of an arc of PH cubic interpolating
given G1 Hermite data and extend results presented in [14] to more
general input data.
Keywords: G1 Hermite interpolation, PH cubic, Tschirnhausen cubic

1 Introduction
Curves and surfaces represented by rational parameterizations are current
standard in systems for computer aided designa and manufacturing. The
problem is that the derived objects, like offset curves and surfaces does not
preserve the rationality in general. This issue started the research which
focuses on classes of objects with rational offset curves and surfaces.
In 1990, Farouki and Sakkalis in [1] introduced the class of the so-called
Pythagorean Hodograph (PH) curves which are polynomial parametric
curves possessing rational offset curves and polynomial arc-length function. The thorough analysis has followed, see e.g. [3, 8, 18, 5] and references therein. In 1994, again Farouki and Sakkalis generalized this notion
to spatial PH curves in [2]. Later, another generalization introducing the
rational PH curves was done by H. Pottmann in [19]. Finally, related to
curves, the concept of Minkowski Pythagorean Hodograph (MPH) curves
was introduced in [16] and later studied e.g. in [9]. The rational surfaces with rational offsets were introduced in [19] and later studied e.g. in
[13, 10, 12].
The interpolation techniques are one of the main research topics related to PH curves. Firstly, Farouki and Neff studied the Hermite interpolation by PH quintics (cf. [3]). Later, e.g. Meek and Walton used
Tschirnhausen cubic for G1 Hermite interpolation in [14, 15], or planar
PH quintics were used for construction of C 2 PH spline curves (see e.g.
[18]). Recently, it was proved in [20] that rational epicycloids and hypocycloids are rational PH curves and these curves were used for G1 Hermite
interpolation. Interpolation by spatial PH curves were also studied in
many papers, see e.g. [7, 17, 4].
In this paper, we study G1 Hermite interpolation by planar PH cubics.
It is well-known that there exist only one polynomial planar PH cubic
which is called Tschirnhausen cubic. We extend results in [14, 15] to more
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general input data and describe all initial G1 Hermite data for which an
interpolating arc of Tschirnhausen cubic exists.
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 recalls
some basic facts concerning PH curves. Section 3 describes the existence
of a interpolating arc of Tschirnhausen cubic for G1 Hermite data. Finally,
we conclude the paper.

2 Preliminaries
In this section we briefly review fundamentals of PH curves. Pythagorean
Hodograph curves (PH curves) given by polynomial parametric representation were introduced in [1] and have some very interesting and useful
properties, like 1. the arc-length function is a polynomial function, 2. offset
curves of PH curves always possess rational parameterizations.
Definition 2.1 A polynomial parametric curve r(t) = (x(t), y(t))> , t ∈
I ⊂ R is called a Pythagorean Hodograph curve (or PH curve) if there
exists a polynomial σ(t) ∈ R[t] such that
x0 (t)2 + y 0 (t)2 = σ(t)2 .
It follows from the definition that coordinates of hodographs of PH curves
and σ(t) form Pythagorean triples. K. K. Kubota proved
Theorem 2.2 ([11]) Three real polynomials a(t), b(t) and c(t), where
max[deg(a), deg(b)] = deg(c) > 0, satisfy the Pythagorean condition a2 (t)+
b2 (t) = c2 (t) if and only if they can be expressed in terms of real polynomials u(t), v(t) and w(t) in the form
a(t)

=

(1)

=

w(t)[u2 (t) − v 2 (t)],

b(t)
c(t)

2w(t)u(t)v(t),

(2)

=

w(t)[u2 (t) + v 2 (t)].

(3)

This theorem directly implies that parameterization of PH curves are of
degree n = λ+2µ+1, where λ = deg[w(t)] and µ = max[deg[u(t)], deg[v(t)]]
(cf. [1]). Thus, the simplest nontrivial PH curves are cubics. Hence, we
consider two linear polynomials u(t), v(t) given in Bernstein-Bézier form
u(t) = u0 (1 − t) + u1 t,
v(t) = v0 (1 − t) + v1 t,

(4)

where u0 : u1 and v0 : v1 are unequal. If we substitute (4) into (1) and
(2), the parametrization r(t) = (x(t), y(t)) of PH cubic is obtained by
integration.
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Figure 1: The control polygon of a Bézier cubic and the initial data for
G1 Hermite interpolation.
Let us denote control polygon legs of a Bézier cubic as
Lk = Pk − Pk−1 , k = 1, 2, 3

(5)

and let d01 , d12 , d23 be the lengths of L1 , L2 , L3 , respectively. Then
Theorem 2.3 ([1]) For a plane cubic r(t) with Bézier control points Pi ,
i = 0, . . . , 3, let L1 , L2 , L3 be the control-polygon legs, and let θ1 , θ2 be the
angles at the interior vertices P1 , P2 . Then the conditions
p
d12 = d01 d23 and θ1 = θ2 ,
(6)
are sufficient and necessary to ensure that r(t) has a Pythagorean hodograph.

3 Hermite interpolation by Tschirnhausen cubic
In this section we want to discuss the existence of an interpolating arc of
Tschirnhausen cubic for G1 Hermite interpolation problem. We use some
basic facts from [1], [14] and [6].
As usual, the initial G1 Hermite data are given by two boundary points
P0 and P3 and two associated unit tangent vectors t0 , t3 (see Fig. 1).
Then we can define angles
θ0 = ∠(t0 , P0 P3 ), θ3 = ∠(P0 P3 , t3 ).

(7)

Since we can alway choose θ0 to be in the interval h−π, 0i, we can write


P0 P3
θ0 = arccos t0 ·
.
(8)
||P0 P3 ||
On the other hand, the orientation of the initial system which can be
determined by signs of the plane cross products
w0 = t0 × P0 P3 , w3 = P0 P3 × t3

(9)
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prescribes the computation of the corresponding θ3 ∈ h0, 2π). If w0 w3 > 0
or w0 w3 < 0, then




P0 P3
P0 P3
θ3 = arccos t3 ·
or θ3 = 2π − arccos t3 ·
, (10)
||P0 P3 ||
||P0 P3 ||

respectively. The special case w0 w3 = 0 will be discussed below.
In the following text, an arc of Tschirnhausen cubic interpolating given
G1 Hermite data P0 , P3 , θ0 , θ3 will be called TC-interpolant. Further,
the set of all pairs (θ0 , θ3 ) ∈ h−π, 0i × h0, 2π) taken with P0 , P3 as initial
data for G1 Hermite interpolation problem for which TC-interpolant exist
is called a domain of definition of TC-interpolant.
We can assume that the control points P0 and P3 lie on real axis,
without loss of generality. Since a cubic Bézier curve passes through
points P0 , P3 , it holds
L01 + L12 + L23 = P3 − P0 .

(11)

Further, the polar form can be used to rewrite control polygon legs in the
form (cf. [14])
L1 = d01 eiθ0 , L2 = d12 ei

θ0 +θ3
2

, L3 = d23 eiθ3 .

(12)

Therefore, it follows from imaginary part of (11) that


p
θ0 + θ3
+ d23 sin(θ3 ) = 0.
(13)
d01 sin(θ0 ) + d01 d23 sin
2
p
If we substitute D = d23 /d01 in (13), we obtain the quadratic equation
in the variable D


θ0 + θ3
+ D2 sin(θ3 ) = 0.
(14)
sin(θ0 ) + D sin
2
If sin(θ3 ) 6= 0, the roots
D± (θ0 , θ3 ) =

− sin

θ0 +θ3
2



±

q
sin2

θ0 +θ3
2

2 sin(θ3 )



− 4 sin(θ0 ) sin(θ3 )

of (14) are real if only if


θ0 + θ3
2
sin
− 4 sin(θ0 ) sin(θ3 ) ≥ 0.
2

,

(15)

(16)

Let us mention that (16) is not fulfilled generally for an arbitrary pair
(θ0 , θ3 ) ∈ h−π, 0i × h0, 2π).
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Similarly, for the real part of (11) it holds


θ0 + θ3
||P3 − P0 ||
cos(θ0 ) + D cos
+ D2 cos(θ3 ) =
,
2
d01
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(17)

and we can solve (17) with respect to d01 . If we replace D by D± (θ0 , θ3 )
we arrive at
d01 (θ0 , θ3 ) =

||P3 − P0 ||


.
θ0 + θ3
2
cos(θ0 ) + D± (θ0 , θ3 ) cos
+ D±
(θ0 , θ3 ) cos(θ3 )
2
|
{z
}
G± (θ0 ,θ3 )

(18)
Now, we have to investigate special cases, i.e., when the equation (14)
degenerates to the linear one and when w0 w3 = 0. It is obvious that the
former case happens for θ3 = 0, π and the latter case occurs for collinear
t0 , P0 P3 or t3 , P0 P3 , implying θ0 = −π, 0 or θ3 = 0, π, respectively.
Thus,
• θ3 = 0: equation(14) is a linear equation with the root D(θ0 , 0)
which is then substituted to (18), i.e., we obtain
 
θ0
D(θ0 , 0) = −2 cos
and G(θ0 , 0) = 1 + 2 cos(θ0 ).
(19)
2

Since d01 (θ0 , θ3 ) has to be positive, G(θ0 , 0) has to be also positive.
Further, we assume θ0 ∈ (−π, 0) because boundary values θ0 =
−π, 0 will be investigated as another special cases. Moreover, if
(θ0 , θ3 ) = (0, 0), the corresponding PH curve degenerates to a line
segment. Then, TC-interpolant exits if and only if θ0 ∈ (−2π/3, 0).
• θ3 = π: analogously to the previous case θ3 = 0 we obtain
 
θ0
D(θ0 , π) = −2 sin
and G(θ0 , π) = −1 + 2 cos(θ0 ). (20)
2

Similarly as in the previous, G(θ0 , π) has to be positive. Thus, TCinterpolant exists if and only if θ0 ∈ (−π/3, 0).
• θ0 = 0: the equation (14) is still quadratic but one root is equal
to zero, which does not provide admissible control polygon for PH
cubic, and the second root D(0, θ3 ) which is again substituted to
(18) – we arrive at
D(0, θ3 ) = −

1
2 cos

θ3
2

 and G(0, θ3 ) = 1 +

1
. (21)
−2 − 2 cos(θ3 )

Similarly, G(0, θ3 ) has to be positive. Therefore, TC-interpolant
exists if and only if θ3 ∈ (0, 2π/3) ∪ (4π/3, 2π).
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PH
Figure 2: Left: The domain ΓPH
1,+ ; Right: The domain Γ1,− .

• θ0 = −π: analogously to the previous case, we obtain one zero root
and one nonzero root which provides

cos θ23
1
 . (22)
D(−π, θ3 ) =
and G(−π, θ3 ) = −1 +
2
sin(θ3 )
4 sin θ23

TC-interpolant exists if and only if θ3 ∈ (0, 1π/3) ∪ (5π/3, 2π).
Since we have investigated the boundary of the domain h−π, 0i×h0, 2π)
for pairs of angles (θ0 , θ3 ), we will consider only open domain (−π, 0) ×
(0, 2π) in the following text.

3.1 Existence of TC-interpolants for (θ0 , θ3 ) ∈ (−π, 0) × (0, π)
As a first case, let us consider the initial angles θ0 , θ3 to be from the
domain Γ1 = {(θ0 , θ3 ) : θ0 ∈ (−π, 0) ∧ θ3 ∈ (0, π)}. Since d01 represents
length of L1 , the right hand side of (18) has to be positive, i.e., the
denominator of (18) has to be positive. D± are real over Γ1 , so we need
to study pairs (θ0 , θ3 ) fulfilling G+ (θ0 , θ3 ) > 0 or G− (θ0 , θ3 ) > 0. We
obtain that:
4
• G+ (θ0 , θ3 ) > 0 ⇐⇒ (θ0 , θ3 ) ∈ ΓPH
1,+ = {(θ0 , θ3 ) : −θ0 + θ3 < 3 π},
2
• G− (θ0 , θ3 ) > 0 ⇐⇒ (θ0 , θ3 ) ∈ ΓPH
1,− = {(θ0 , θ3 ) : −θ0 + θ3 < 3 π}.

Theorem 3.1 For given Hermite interpolation data P0 , P3 , t0 , t3 , where
P0 and P3 are distinct points on the real axis and θ0 = ∠(t0 , P0 P3 ) ∈
(−π, 0), θ3 = ∠(P0 P3 , t3 ) ∈ (0, π) are angles fulfilling
−θ0 + θ3 <

4
π
3

(23)

there exist at least one TC-interpolant that matches the given initial Hermite data.
Remark 3.2 Let us point out that
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1. this result was also proved in [6] where it describes the domain of
angles θ0 , θ3 for the TC-interpolant without a loop.
2. if −θ0 +θ3 < 23 π, then there exist two TC-interpolants fulfilling given
initial Hermite data – one without and one with a loop.
Nevertheless, Theorem 3.1 does not still cover all possible initial Hermite data for which TC-interpolant can be found. Complete description
of all such possibilities is given in the next section.
3.2 Existence of TC-interpolants for (θ0 , θ3 ) ∈ (−π, 0) × (0, 2π)
Now, we will consider initial data to be from the domain Γ2 = {(θ0 , θ3 ) :
θ0 ∈ (−π, 0) ∧ θ3 ∈ (0, 2π)} which cover all initial Hermite data which
can occur and we want to discuss when TC-interpolant exists for these
data. Similarly to the previous section, we look for such pairs (θ0 , θ3 ) ∈ Γ2
fulfilling G+ (θ0 , θ3 ) > 0 or G− (θ0 , θ3 ) > 0. The situation is influenced by
the fact that (16) is not fulfilled for all (θ0 , θ3 ) ∈ Γ2 . We obtain that the
domain where G+ (θ0 , θ3 ) > 0 is bounded by the curves (see Fig. 3 (left))
f1 (θ0 , θ3 ) :
f2 (θ0 , θ3 ) :
f3 (θ0 , θ3 ) :
f4 (θ0 , θ3 ) :

−θ0 + θ3
−θ0 + θ3
−θ0 + θ3
−θ0 + θ3

= 43 π,
θ0 ∈ (−π, − 61 π),
8
= 3 π,
θ0 ∈ (− 65 π, − 23 π),
= 4 arctan(p+ (θ0 )), θ0 ∈ (− 65 π, 0),
= 4 arctan(p− (θ0 )), θ0 ∈ (− 16 π, 0),

(24)

where p± (θ0 ) are in the form
p± (θ0 ) =

√ q
2
± 4 3 cot θ20 +
√ q
2
+ csc θ20 (49 + 48 cos(θ0 ) ± 28 3 cot

−7 cot
r

θ0
2




θ0 2
) sin(θ0 ).
2

Thus, G+ (θ0 , θ3 ) > 0 if and only if (θ0 , θ3 ) ∈ ΓPH
2,+ , where



π
4
PH
Γ2,+ = (θ0 , θ3 ) : −π < θ0 < − ∧ 0 < θ3 < π + θ0 ∨
6
3


5
2
8
− π < θ0 < − π ∧ 4 arctan(p+ (θ0 )) + θ0 < θ3 < π + θ0 ∨
6
3
3


5
− π < θ0 < 0 ∧ 0 < θ3 < 4 arctan(p− (θ0 )) + θ0 ∨
6


2
− π < θ0 < 0 ∧ 4 arctan(p+ (θ0 )) + θ0 < θ3 < 2π
.
3

The domain where G− (θ0 , θ3 ) > 0 is bounded by the same curves f1 (θ0 ),
. . ., f4 (θ0 ) (only the domain of definition is changed in this case) and one
new curve (see Fig. 3 (middle))
f5 (θ0 , θ3 ) : −θ0 + θ3 = 32 π, where

θ0 ∈ (− 32 π, 0).

(25)
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PH
Figure 3: Left: The domain ΓPH
2,+ (light blue); Middle: The domain Γ2,− ;
Right: The domain ΓPH
2 . All domains (light blue) are in plane θ0 θ3 and
are bounded by the curves f1 (black), f2 (blue), f3 (orange), f4 (red), f5
(brown).

Thus, G− (θ0 , θ3 ) > 0 if and only if (θ0 , θ3 ) ∈ ΓPH
2,− , where



8
5
PH
(θ0 , θ3 ) : −π < θ0 < − π ∧ π + θ0 < θ3 < 2π ∨
Γ2,− =
6
3


5
− π < θ0 < 0 ∧ 4 arctan(p+ (θ0 )) + θ0 < θ3 < 2π ∨
6


4
π
− < θ0 < 0 ∧ π + θ0 < θ3 < 4 arctan(p− (θ0 )) + θ0 ∨
6
3


2
2
− π < θ0 < 0 ∧ 0 < θ3 < π + θ0
.
3
3
Finally, we can formulate

Theorem 3.3 For given Hermite interpolation data P0 , P3 , t0 , t3 , where
P0 and P3 are distinct points on the real axis and θ0 = ∠(t0 , P0 P3 ) ∈
(−π, 0), θ3 = ∠(P0 P3 , t3 ) ∈ (0, 2π) such that
PH
(θ0 , θ3 ) ∈ ΓPH
= ΓPH
2
2,+ ∪ Γ2,− ,

(26)

there exist at least one TC-interpolant that matches given initial Hermite
data.
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Remark 3.4 Theorem 3.3 describes all possible initial Hermite data for
which at least one TC-interpolant fulfilling these data exists.

4 Conclusion
Following the results presented in [14, 15], we described all initial data
for G1 Hermite interpolation problem for which an interpolating arc of
Tschirnhausen cubic (the so-called TC-interpolant) exist.
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[9] Kosinka, J., Jüttler, B.: G1 Hermite interpolation by Minkowski
Pythagorean hodograph cubics. Computer Aided Geometric Design,
Vol. 23, pp. 401-418. Elsevier, 2006.
[10] Krasauskas,
R.:
PN-surfaces for blending applications.
In:
Electronic Proceedings of Effective Methods in Algebraic
Geometry
(MEGA)
2007,
[cit.
2007/08/11],
http://www.ricam.oeaw.ac.at/mega2007/electronic/44.pdf.

104

Byrtus Marek, Bastl Bohumı́r

[11] Kubota K. K.: Pythagorean Triples in Unique Factorization Domains. Amer. Math. Monthly 79, pp. 503-505. Mathematical Association of America, 1972.
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Minkowski Operations via Discrete
Generalized Medial Axis Transform
Jaromı́r Dobrý
Abstract. The paper uses the Discrete Generalized Medial Axis Transform (DGMAT) introduced the last year to compute the Minkowski
sum and Minkowski difference. The notation is modified from last year
to make it simpler and more understandable. The algorithm working
in expected linear time complexity for computing Minkowski sum is
introduced in the end of the paper.
Keywords: discrete generalized medial axis transform, skeleton,
Minkowski sum, Minkowski difference, shape sequence, algorithm,
linear, additive sequence

1 Introduction
We will introduce the algorithm for computing the Minkowski operations
(see e.g. [1, 2]) over the set of binary images. The idea of describing
a binary image as a subset of Z2 has been presented in [3], this article
will use the theory to compute the Minkowski sum. The difference from
last year may be found in Subsection 2.2 where the simplified notation
will be introduced. The presented shape mapping will be analogical to
cyclographic mapping from Laguerre Sphere Geometry.
The practical examples will be shown in Section 5 including a few
screenshots from the demo application implemented for purposes of the
conferrence.

2 Basic Definitions
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 . The
similar theory may be found in [3].
2.1 Shapes, Quadrants
Definition 1 A shape will be any bounded 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 quadrants as mapping I → P(N2 ) where
I = {i ∈ N : i ≤ K}, K ∈ N ∪ {∞}.
A sequence of quadrants {Qn } will be called origin beginning if Q0 =
{o} where o = [0, 0]. It will be called increasing under a given order
relation  if for every n ∈ N it satisfies Qn  Qn+1 . Moreover it will
be called strictly increasing if also Qn 6= Qn+1 . If no order relation is
specified, we will assume the subset ordering ⊆.
Definition 2 Let (X, +) be a commutative monoid, i.e. an algebra with
one operation + which is associative, commutative and has an identity
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element o. A Minkowski sum of two sets A, B ∈ X will be a set
A + B = {a + b : a ∈ A, b ∈ B}

(1)

2
1

1

+

◦

0
−1
−1

0

1

−1
1

=

◦

0

−1

0

◦

0
−1

1

−2
−2

−1

0

1

2

Figure 1: Minkowski sum of two shapes
We will use the Minkowski sum of two shapes (see Figure 1) and
the Minkowski sum of shape codes (see Definition 3). For simplicity,
the Minkowski sum of a shape with one-point shape A + {[x1 , x2 ]} will
be abbreviated as A + [x1 , x2 ]. We will also use the distributivity of
Minkowski sum over the union:
Theorem 1 (Distributivity over the union) Let R, A, B, C be arbitrary subsets of commutative monoid X. Then
(A ∪ B) + C = (A + C) ∪ (B + C)

(2)

The theorem shows the distributivity for union of two sets, but it can
be easily extended to any finite number of sets.
2.2 Shape Codes, Shape Mapping
We will describe shape as union of translated elements of a given quadrant
sequence.
Definition 3 A pair t = [i, u], i ∈ N, u ∈ Z2 will be called translation
index code. For a given strictly increasing quadrant sequence {Qn } we
define a shape mapping Q which maps every translation index code to the
translated element of a sequence {Qn }:

Q [i, u] = Qi + u
(3)

We also define an order relation ⊆Q over the set of translation index
codes:
t ⊆Q s ⇔ Q(t) ⊆ Q(s)
(4)
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A set of translation index codes T will be called shape code. We define
a shape mapping Q:
[
Q(t)
(5)
Q(T) =
t∈T

We say that T is a shape code of a shape A if Q(T) = A.

Definition 4 Let {Qn } be an origin beginning and strictly increasing
quadrant sequence. Denote restriction of the sequence {Qn } to J = {j ∈
L
N : j ≤ L} by {Qn }L
0 and the shape mapping of this restriction by Q0 .
A sequence of shape codes {Tn } will be called shape code of a sequence
{Qn } if for every element Tn we have
Qn = {o} ∪ Qn−1
(Tn )
0

(6)

The maximal number of elements of Tn (if it exists) will be called thickness
of the code. The maximal number of uses for the index i (if it exists) will
be called reverse thickness of the code.
Note that the definition of shape code of a sequence allows only use of
the translation index codes with indices i < n in description of element
Qn . Also T0 must be an empty set because Q−1
0 is an empty mapping.

3 Description of the Shape
3.1 Discrete Roof Function
Definition 5 Let A be a shape, {Qn } an origin beginning and increasing
quadrant sequence. The discrete roof function of A will be a mapping
{Q }
RA n : Z2 → (N ∪ {−∞, +∞}) such that
{Qn }

RA

(x) = sup{n ∈ N : Q([n, x]) ⊆ A}

A discrete roof representation of A will be a set
R{Qn } (A) = {[n, x] ∈ N × Z2 : Q([n, x]) ⊆ A}.

(7)

The discrete roof representation and discrete roof function are in the
following relation
{Qn }

[n, x] ∈ R{Qn } (A) ⇔ n ≤ RA

(x).

(8)

It is sufficient to work with the discrete roof function everywhere we talk
about the discrete roof representation, but in the theory it is sometimes
easier to describe things by the roof representation.
The idea how to compute the discrete roof function was presented in
[3], we will focus on the applications so we will not repeat it in this paper.
See Figure 2 for the example of discrete roof function.
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3.2 Discrete Generalized Medial Axis Transform
Definition 6 Let A be a shape, {Qn } an origin beginning and increasing
quadrant sequence. A discrete generalized medial axis transform (DGMAT)
of the shape A will be a set DGMAT{Qn } (A) ⊆ R{Qn } (A) such that:
(DGMAT1)
(DGMAT2)

∀t, s ∈ DGMAT{Qn } (A) : t 6⊆{Qn } s

∀t ∈ R{Qn } (A) : ∃s ∈ DGMAT{Qn } (A) : t ⊆{Qn } s

For the DGMAT of a set, See Figure 2. The idea how to compute
DGMAT was also presented in [3], we will use the fact that DGMAT can
be easily used to reconstruct the original shape.

Figure 2: Left: A roof function of a shape with respect to the square
quadrant sequence. Colors show the value. Right: DGMAT with respect
to the square quadrant sequence.
3.3 Reconstruction of the Shape
Theorem 2 Let A be a shape, {Qn } an origin beginning and increasing
quadrant sequence. Then


Q DGMAT{Qn } (A) = A
(9)
{Qn }
{Qn }
Proof: ⊆: Let t ∈ DGMAT
(A). Then t ∈
(A) and Q(t) ⊆ A.

R
{Qn }
From (4) it follows that Q DGMAT
(A) ⊆ A.

⊇: Let x ∈ A. Then there is an element [0, x] ∈ R{Qn } (A) and we
have Q([0, x]) = {x}. By (DGMAT2) we also have an element t ∈
{Qn }
DGMAT{Qn } (A) such that
t.It follows that x ∈ Q(t) and
 [0, x] ⊆
from (4) we have x ∈ Q DGMAT{Qn } (A) .
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The theorem states that it is sufficient to work with the DGMAT
everywhere we need to work with the shape. Last year we used this
property to resample the binary image, in this paper, we will show how
to use it to compute the Minkowski operations.

4 Minkowski Operations
4.1 Additive Sequence
Definition 7 A quadrant sequence Qn will be called additive if
Qi + Qj = Qi+j .

(10)

Lemma 1 For additive quadrant sequence {Qn } we have for all translation index codes t, s:
Q(t) + Q(s) = Q(t + s),

(11)

where Q is a shape mapping of the sequence {Qn }.

Proof: Let t = [i, u], s = [j, v]. Then Q(t) +Q(s) = (Qi +u) + (Qj +v) =
(Qi + Qj ) + (u + v) = Qi+j + (u + v) = Q(t + s)
4.2 Minkowski Sum
The additive sequences will be a strong tool to compute the Minkowski
sum. Following theorem presents an application of Lemma 1 to the computation process.
Theorem 3 (Minkowski sum of shape codes) Let {Qn } will be an
additive quadrant sequence, Q its shape mapping, T, S two shape codes.
Then
Q(T) + Q(S) = Q(T + S)
(12)
Proof: The key is Theorem 1 and Lemma 1.
[
[
[
Q(T) + Q(S) =
Q(t) +
Q(s) =
t∈T

=

[

t∈T,s∈S

s∈S

Q(t + s) =

t∈T,s∈S

[

x∈T+S




Q(t) + Q(s) =

Q(x) = Q(T + S)

Theorem 3 gives us an idea to compute the Minkowski sum of two
shapes by computing Minkowski sum of their DGMATs. The DGMATs
will be usually sets with significantly less elements,
typically for shape
√
with n elements the DGMAT will have about n elements. This is not a
rule but it will work well in practical examples.
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◦

◦

◦

◦

Figure 3: A few first elements of the square quadrant sequence.

◦

◦

◦

◦

◦

Figure 4: A few first elements of the triangle sequence.
4.3 Choice of the Quadrant Sequence
Very important thing in proposed method is the choice of the used quadrant sequence. The complexity of the algorithm will strongly depend on
the thickness of the used sequence’s shape code and on complexity of the
input shapes A, B. The following two sequences seem to be a good choice:
Definition 8 A square quadrant sequence will be a sequence:
QSn = {[x1 , x2 ] ∈ N2 : max{x1 , x2 } ≤ n}

(13)

Its shape code will be for example a square code, the square quadrant
sequence can be seen in Figure 3.

∅
for n = 0,
TSn =
(14)
{[n − 1, [1, 0]], [n − 1, [0, 1]], [n − 1, [1, 1]]} otherwise.
Definition 9 A triangle quadrant sequence will be a sequence:
2
QD
n = {[x1 , x2 ] ∈ N : x1 + x2 ≤ n}

(15)

The first few elements can be seen in Figure 4, the shape code follows:

∅
for n = 0,
D
Tn =
(16)
{[n − 1, [1, 0]], [n − 1, [0, 1]]} otherwise.
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Algorithm 1
Input: Shapes A, B
Output: Shape A + B
1. Compute DGMAT{Qn } (A), DGMAT{Qn } (B)
2. Sum DGMAT{Qn } (A) with DGMAT{Qn } (B):
S = DGMAT{Qn } (A) + DGMAT{Qn } (B)

(17)

{Q }

n
3. Reconstruct the discrete roof function RA+B
.
4. Reconstruct the set A + B:
n
o
{Qn }
A + B = x ∈ Z2 : RA+B
≥0

(18)

Let n be a bigger number of elements in the shapes A, B (number of
pixels of the bigger image). Choosing a correct quadrant sequence, it is
possible to find DGMAT of a set
√ in linear time. Assuming the expected
cardinality of DGMAT equal to n, the time complexity of the algorithm
will be O(n), the worst case time complexity will be O(n2 ).
4.4 Minkowski Difference
In some applications, the use operation of Minkowski difference seems to
be better then use of Minkowski sum. The Minkowski difference is usually
defined as follows.

Definition 10 Let (X, +) be a commutative monoid, A, B ⊆ X. The set
A − B = {x ∈ X: x + B ⊆ A} will be called Minkowski difference of the
sets A and B.
The computation of Minkowski difference may be done in two ways.
The first one is the straightforward use of Definition 10, but testing the
inclusion not for every point but using DGMAT of a set B. The second
way is to use the well known property of Minkowski operations:
Lemma 2 Let (X, +) be a group, A, B ⊆ X. then we have
A − B = (A0 + B− )0

(19)

Where A0 is the set-complement of A to the set X, the set B− is the set
of inverse elements to the elements in B.
Proof: Due to the lack of time, the proof is left as homework for the
reader.
The algorithm will then compute the Minkowski difference by computing
the Minkowski sum.
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Figure 5: Demo application for the Minkowski operations. Minkowski
operations can be used to filter the binary image to filter out the noise in
computer vision.

5 Examples
The proposed method has been implemented in Java, the demo application has been presented in the talk. The source code will be available on
demand. The screenshot is in the Figure 5.

6 Conclusion
The proposed algorithm is fast and simple in the expected case. There are
some pathological situations when the complexity will arise from linear
to quadratic but the algorithm will be usually very fast. Future work
will concentrate on using this algorithm in applications such as image
recognition, computer vision, image filtering, where usually the more naive
methods of filtering are used.
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Abstrakt. Přı́spěvek se zabývá problematikou rozpoznávánı́ obrazu,
konkrétně pak pamětnı́ch mincı́. Obecně lze řešenı́ použı́t pro rozpoznávánı́ obrazu nezávisle na rotaci, velikosti a deformaci. Jsou
diskutovány různé standardnı́ i experimentálnı́ přı́stupy řešenı́, jejich
výhody a nedostatky. Je popsán systém výběru relevantnı́ch částı́ obrazu, jeho předzpracovánı́, indexovánı́, ukládánı́ a metody vyhledávánı́.
Použité algoritmy jsou optimalizovány, právě pro tento typ úloh.
Klı́čová slova: Rozpoznávánı́ obrazu, vyhledávánı́, mince.

1

Úvod

Rozpoznávánı́ obrazů, jejich zpracovánı́ a využitı́ při vyhledávánı́ jsou
tradičnı́ vědnı́ disciplı́ny. Tyto metody zpracovánı́ obrazových dat se dajı́
využı́t jak na všeobecné typy obrazů, tak na specifičtějšı́ podmnožiny
obrazů.
Tato práce se konkrétně zabývá rozpoznávánı́m pamětnı́ch mincı́. Jsou
popsány problémy, které u tohoto typu dat mohou nastat a musı́ být
řešeny. Na tento článek podrobně navazujı́ články Možnosti normovánı́
”
rotace rastrového obrazu mincı́ a popis hashovacı́mi funkcemi nezávislými
na rotaci“ a Využitı́ specifických oblastı́ v obraze při vyhledávánı́“ v tomto
”
sbornı́ku.

2

Aktuálnı́ stav

Na Obr. 1 jsou uvedeny možné přı́stupy rozpoznávánı́ obrazu. Rozpoznávánı́ založené na textu využı́vá konkrétnı́ texty na minci (rok emise,
země původu, atd. . . ). Existujı́ ale mince, které nemajı́ žádný text. Text
může být také v neznámém či již nepoužı́vaném jazyce. U těchto jazyků
pak vzniká problém s určenı́m správné orientace textu. Tato orientace
je nutná pro strojové přečtenı́ textu a jeho následné porovnánı́ s dalšı́mi
texty.
Rozpoznávánı́ založené na obsahu vycházı́ z barev v obraze [1], tvarů
[2][3] nebo textur [4] v obraze. Speciálnı́m přı́padem je kombinace uvedených metod. Lze kombinovat textové a obsahové přı́stupy a jejich konkrétnı́ metody.
Rozpoznávánı́ založené na barvách je pro mince nevhodné. Barva je
velmi ovlivněna metodou pořı́zenı́ obrazu mince nebo stářı́m mince. V dalšı́m zpracovánı́ se bude pracovat jen s obrázky v šedé škále, která je
dostačujı́cı́.
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Obr. 1: Možné přı́stupy k rozpoznávánı́ obrazů

Rozpoznávánı́ založené na tvarech lze vnı́mat vı́ce způsoby [2]. Tvary
lze charakterizovat jejich obrysy [3] nebo celými oblastmi. Motivy na
mincı́ch jsou relativně detailnı́ a obrysy jsou pro tento typ dat vı́ce vhodné.
Metod pro detekci hran (obrysů) v obraze existuje vı́ce [5]. Mezi základnı́ patřı́ využitı́ matematického operátoru konvoluce a konkrétnı́ch
konvolučnı́ch masek pro detekci hran v obraze (Prewittův nebo Sobelův
filtr) [6]. Mezi kvalitnějšı́ metody patřı́ adaptivnı́ prahovánı́ či Cannyho
detektor hran [7], který podává lepšı́ a jednoznačnějšı́ výsledky.
Technicky se dá pro popis tvarů použı́t metoda GFD (Generic Fourier
Descriptor) [8]. Tato metoda použı́vá 2D Fourierovu transformaci aplikovanou na obraz v polárnı́ch souřadnicı́ch. Výsledky GFD nebyly pro náš
účel přı́liš přesvědčivé. Metody pro popis tvarů jsou obsahem MPEG-7
standardu.
Rozpoznávánı́ založené na texturách využı́vá oblast mince jako texturu. Obraz můžeme filtrovat množinou Gaborových filtrů s různými orientacemi a měřı́tky [4]. Zı́skaný popis textury lze dále využı́t pro vyhledávánı́.

3

Problémy při zpracovánı́

Hlavnı́ problémy při rozpoznávánı́ mincı́ vycházejı́ ze způsobu pořı́zenı́
fotografiı́ mincı́.
Na Obr. 2 je vidět ideálnı́ vstupnı́ obraz. Mince je rovnoměrně nasvı́cena, obraz nenı́ žádný způsobem deformován a také neobsahuje rušivé
elementy.
Obrázky pocházejı́cı́ od uživatelů často vypadajı́ jinak (Obr. 3). Mince
mohou být v ochranných pouzdrech různých tvarů, nasvı́cenı́ nenı́ rovnoměrné a mohou se objevit i tvarové deformace jako následek nesprávného úhlu pořı́zenı́ fotografie.
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Obr. 2: Ideálnı́ vstup
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Obr. 3: Reálný vstup

3.1 Velikost
Mince jsou objekty tvaru kruhu, který může mı́t různý poloměr. Odlišné
velikosti vstupnı́ch mincı́ se na fotografiı́ch nedajı́ rozlišit, jelikož uživatelé
mohou do systému nahrávat obrázky mincı́ v libovolném rozlišenı́.
Jednotlivé fotografie mincı́ se normujı́ na obrazy se stejnou velikostı́
256 × 256px tak, aby oblast mince byla v uvnitř kružnice s průměrem
256px. Kulaté symetrické mince tedy majı́ stejnou velikost jako kružnice.
Nesymetrické mince se co nejlepšı́m způsobem vepı́šou do kružnice. Velikost 256px vyplynula z praktických experimentů, během kterých se pracovalo s rozměry 100px, 128px, 256px, 512px a 1024px. Při malých rozměrech docházı́ k podstatné ztrátě informacı́, při velkých rozměrech se
naopak v obrazech negativně projevuje šum.
Ve výsledku se tedy porovnávajı́ čtvercové obrázky s konstantnı́ velikostı́. Ke každé minci jsou 2 obrázky. Jeden pro rub a jeden pro lı́c.
3.2 Rotace
Mezi dalšı́ problémy patřı́ rotace. Fotografii mince lze pořı́dit v libovolném
natočenı́ a počet těchto rotacı́ je vhodné minimalizovat v ideálnı́m přı́padě
na 1 rotaci.
Pro normalizaci rotace jsou možné dva přı́stupy. Prvnı́ počı́tá s lidským
faktorem. Uživatel do systému nahraje fotografii mince s normalizovanou
rotacı́ (Obr. 2, 4). Člověk v obraze vyhledává známé tvary, vodorovné či
svislé linie a textové údaje, podle kterých se snažı́ obraz znormovat. Zde
existuje riziko, že uživatel špatně určı́ správnou rotaci.
Druhý způsob je strojové normalizovánı́ (Obr. 5). Výsledky strojové
metody se mohou lišit od ručnı́ metody. Také může existovat vı́ce než 1
normalizovaná rotace. Technicky se dá k tomuto problému použı́t několik
přı́stupů.
Prvnı́ způsob nalezne v obraze těžiště, pomocı́ kterého se následně určı́
velikost úhlu, o který se celý obraz otočı́ a znormuje. Těžiště lze vypočı́tat
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Obr. 5: Strojové natočenı́

Obr. 4: Ručnı́ natočenı́

z momentů. Moment obrazu je definován následujı́cı́m vztahem (1)[9]:
ZZ
mp,q =
xp y q f (x, y) dx dy
(1)
Ω

Funkce f (x, y) je obrazová funkce – udává hodnotu jasu na daných
souřadnicı́ch; p, q udávajı́ stupeň obrazu a Ω udává část obrazu. Pro
výpočet těžiště obrazu je nutné znát momenty m00 , m01 a m10 , ze kterých
podle vztahu (2) vypočteme přı́slušné těžiště.
xT =

m01
m10
, yT =
m00
m00

(2)

Tato metoda normovánı́ rotace se v praxi přı́liš neosvědčila, jelikož
výsledky byly značně rozporuplné. Některé mince měly úspěšně znormovanou rotaci, u jiných docházelo k odchylkám v řádu až desı́tek stupňů.
Dalšı́ metody také fungujı́ na principu nalezenı́ významných bodů či
oblastı́ v obraze, pomocı́ kterých by se dala znormovat rotace. K nalezenı́
těchto bodů lze využit shlukovacı́ algoritmy [10], metody hledánı́ hlavnı́ch
komponent a podobně.
Náš algoritmus funguje následovně. Fotografie mince se převede z kartézských souřadnic do polárnı́ch souřadnic. V obraze se provede detekce
hran a najde se největšı́ spojitá oblast. Z této oblasti se vypočte histogram
četnostı́. Na základě analýzy maxim četnostı́ v tomto histogramu se určı́
požadovaný úhel, o který se celý obraz v polárnı́ch souřadnicı́ch posune.
Podrobně se touto metodou normovánı́ rotace zabývá článek Možnosti
”
normovánı́ rotace rastrového obrazu mincı́ a popis hashovacı́mi funkcemi
nezávislými na rotaci“ v tomto sbornı́ku.
3.3 Kvalita
Jiný problém představuje různá kvalita mincı́. Ta může být špičková
(Proof) nebo běžná.
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Mince ve špičkové kvalitě se razı́ na velmi lesklé střı́žky a rovněž razidla jsou vysoce leštěna. Ve výsledku pak mince ve špičkové kvalitě může
vypadat jinak na fotografii a jinak ze skeneru. Důvodem jsou zmı́něné
leštěné plochy, které se ve skeneru chovajı́ jako zrcadlo. Na následujı́cı́ch
dvou obrázcı́ch je vidět stejná mince vyfocená fotoaparátem (Obr. 6) a
naskenovaná ve skeneru (Obr. 7).

Obr. 6: Fotoaparát

Obr. 7: Skener

S kvalitou přı́mo souvisı́ různé vady na minci, jako napřı́klad rez, oxidace (Obr. 8), mechanické poškozenı́ jako odřeniny či praskliny.
Také nejednotný vzhled vı́ce vzorků stejné mince je problém, který se
objevuje napřı́klad u starých antických mincı́. Mince se v tomto přı́padě
mohou lišit i svým nepravidelným tvarem (Obr. 9).

Obr. 8: Oxidovaná mince

Obr. 9: Nepravidelný tvar

U takových mincı́ je komplikované správně určit střed mince a znormovat je na stejnou velikost.
Prvnı́ způsob co nejlépe opı́še celou minci kružnicı́ (K1 na Obr. 10).
Druhou možnostı́ je vybrat co nejlépe motiv mince a ořı́znout tak poničený
či nesymetrický okraj. Tento způsob výběru je znázorněn kružnicı́ K2
(Obr. 10). Při použitı́ prvnı́ metody je pravděpodobné, že u ručně ražených
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mincı́ by se mohl geometrický střed různě vychylovat, což by vedlo k nepřesnostem v dalšı́m zpracovánı́. Použitı́ druhé metody je u těchto mincı́
vhodnějšı́, protože je zachován střed obrazu. Nevýhodou je problematická
algoritmizace této metody a s tı́m souvisejı́cı́ automatizace zpracovánı́
obrázků.

Obr. 10: Nepravidelný tvar mince

4

Segmentace

Výsledkem předzpracovánı́ je obraz s normovanou velikostı́, rotacı́ a s detekovanými hranami. Během segmentace se bude počı́tat s četnostmi bodů,
které definujı́ jednotlivé hrany v obraze. Přı́stupů k segmentaci se dá opět
využı́t několik.

Obr. 11: Kruhové segmenty

Obr. 12: Segmenty 4 × 4

Prvnı́ přı́stup rozdělı́ minci na několik mezikružı́ (Obr. 11) a uvnitř
každého z nich se počı́tajı́ četnosti bodů. Tato metoda se ukázala jako
nepřı́liš vhodná. Zı́skáme sice četnosti bodů v jednotlivých segmentech,
ty jsou ale relativně velké a již nemáme informaci o poloze bodů v rámci
segmentů.
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Dalšı́ metoda rozdělı́ obraz na 16 segmentů ve tvaru matice 4 × 4
(Obr. 12). Každý segment má tedy tvar čtverce s velikostı́ 64 × 64px (u
obrazů normovaných na velikost 256 × 256px). Vylepšenı́m této metody
je využitı́ matice 8 × 8, která obraz rozdělı́ na 64 segmentů o velikosti
32 × 32px. Prvnı́ způsob má výhodu v menšı́m počtu segmentů, druhý
v lepšı́ přesnosti.

5

Specifické oblasti mincı́

Rozdělenı́ mincı́ na segmenty se dá využı́t i k dalšı́mu zpřesněnı́ vyhledávánı́. Jednotlivým segmentům můžeme nadefinovat prioritu a tu
pak využı́t při vyhledávánı́. Uživatel vyhledávacı́ho systému pak může
požadovat, aby se většı́ váha při vyhledávánı́ přikládala hlavnı́mu motivu
mince, přičemž vedlejšı́ motiv bude mı́t nı́zkou váhu.

Obr. 13: Speciálnı́ kruhová maska
Pro tento účel byl navržen speciálnı́ způsob rozdělenı́ mince na segmenty, který respektuje proporce většiny mincı́ (Obr. 13). Ty majı́ obvykle
hranu, která nenı́ přı́liš důležitá, dále obvodový text, uprostřed hlavnı́ motiv a podobně. Podrobněji pojednává o využitı́ specifických oblastı́ v obraze článek Využitı́ specifických oblastı́ v obraze při vyhledávánı́“ v tomto
”
sbornı́ku.

6

Závěr

V tomto článku byly popsány možné přı́stupy ke zpracovánı́ obrazů, konkrétně fotografiı́ mincı́ či medailı́.
Dalšı́ vývoj této práce zahrnuje zlepšenı́ vyhledávacı́ch algoritmů jak
po stránce přesnosti vyhledávánı́, tak po stránce rychlosti. Systém by měl
fungovat jako aplikace v prostředı́ internetu.
Textové informace (text na rubu, lı́cı́, země původu, datum emise, ale
také materiál, rozměry, váha atd.) jsou aktuálně do databáze zadávány
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ručně. Je použı́ván přı́stup expertnı́ho systému. Všechny požadované informace do systému zadává kvalifikovaný odbornı́k. Do budoucna se počı́tá
s využitı́m OCR [11] systému na automatické rozpoznávánı́ textu na
mincı́ch. Zde je však problém s deformacı́ textu. Text na mincı́ch nenı́
jen ve vodorovném tvaru. Může být na obvodu mince či jinak výtvarně
stylizován. Dalšı́ problém je určenı́ začátku textu, který je rozdělen dalšı́mi
motivy na minci.
Jiný směr vývoje představuje využitı́ sémantiky [12], tedy definovat a
využit informace o významu jednotlivých motivů na minci. Tento přı́stup
opět vyžaduje zařazenı́ lidského faktoru.

Poděkovánı́
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[6] Žára J., Beneš B., Sochor J. Felkel P.: Modernı́ počı́tačová grafika,
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ISBN 80-7078-746-5, 2000
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Orientace v Labyrintu z krychlí
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Abstrakt. V příspěvku představíme jednoduchou webovou hru, která testuje a cvičí
lidskou schopnost udržet si představu o aktuální poloze v trojrozměrném prostoru
během pohybu. Prostředí hry je jednoduchý „drátěný model“ krychlové mřížky,
v němž hráč vidí pouze hrany krychle, v níž se nachází a krychle, do níž by krokem
vpřed vstoupil. Na začátku každé úlohy ho model postupnými kroky přesune do
nějaké nové polohy. Hráč přitom sleduje své pohyby – kroky vpřed a otočení
kolem směrů jednotlivých souřadnicových os. Jeho úkolem potom je dostat se (opět
pomocí kroků vpřed a zvolených otočení) zpět do výchozí krychličky. Všechny
záznamy o řešení jsou ukládány do databáze a je tedy možné posoudit strategie
hráčů, jejich úspěšnost a obtížnost vytvoření představy u jednotlivých cest (úloh) či
dílčích pohybů. Ukážeme, jak probíhala hra, které se účastnili anonymní hráči bez
rozlišení věku a jakých výsledků dosahovali studenti nižšího gymnázia ve
speciálních sadách úloh. Zmíníme aktuální verse a projekty.
Klíčová slova: Orientace v prostoru, prostorová představivost, otáčení v prostoru,
Flash-aplikace, hra, web

1

Labyrint – hra na webu

Většina z nás si ráda hraje. Pokud je to hra, která navíc cvičí či testuje nějakou
naši schopnost, tím lépe. Někdo rád soutěží s druhými, jiný raději testuje svoje
schopnosti o samotě. A o studentech to platí tím více. Počítač jim při hře
nepřekáží, někteří věnují hraní her na počítači mnohem více času, než je
rozumné. Pokusili jsme se nabídnout jim hru, která by posilovala jejich
schopnost orientace v prostoru a cvičila schopnost mentální rotace, která je
jednou ze složek prostorové představivosti. Hru není možné bez těchto
schopností úspěšně hrát. Hru si může zkusit kdokoli, stačí k tomu webový
prohlížeč a plug-in pro přehrávání Flash-aplikací, tedy běžné vybavení
domácího počítače.

2

Popis hry, prostředí

Vlastní scéna hry je prostorová mříž složená z krychlí. Hráč vidí ve směru
svého pohledu pouze hrany krychle, v níž stojí a skrze její čelní stěnu hrany
krychle před sebou. V tomto prostředí se animací otáčí kolem libovolného ze tří
navzájem kolmých směrů (svislého, vlevo–vpravo, dopředu–dozadu) nebo
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vstupuje do krychle před ním (krok vpřed). Přitom vidí pouze zmíněné hrany
nejbližších krychlí a žádné jiné orientační body ani nástroje nemá. Prostředí
vidíte na obrázku 1.

Obr. 1: Prostředí hry
Hra obsahuje sadu 40 úloh. V každé z nich nejprve aplikace hráče někam
„odveze“ po cestě, kterou hráč sleduje ve výše popsané animaci. Jeho úkolem
je pozorně vnímat cestu a uvědomovat si svou okamžitou polohu tak, aby byl
schopen se po skončení animace vrátit zpět do původní krychličky. K ovládání
pohybu – otáčení a krokům vpřed – slouží několik kláves. Cesta zpět, použitá
otočení, počet kroků ani výsledná poloha (to, jak je otočen) hráče nejsou nijak
omezeny, rozhoduje jen to, zda se hráč vrátí do krychle, z níž byl vyvezen.
Pokud vyřeší úlohu úspěšně, otevře se mu možnost postupu do další úrovně
(cesty), pokud ne, vidí informaci o chybě – vzdálenost (počet kroků ve směru
souřadnicových os) od správné cílové pozice. Kteroukoli dostupnou úlohu
může hráč řešit opakovaně. Dostupné jsou všechny úlohy, které již úspěšně
vyřešil a první z dosud nevyřešených úloh. V úspěšně vyřešené úloze může
zkoušet jiné cesty nebo ji použít k tréninku na obtížnější úlohy. Počet pokusů
není omezen.
Sady úloh jsou voleny podle cíle testování či cvičení, obvykle se náročnost
úloh v úrovních postupně zvyšuje jednak tím, že se cesty prodlužují, jednak
tím, že obsahují více rotací a kombinované rotace. U takových sad úloh má
smysl již zmíněný žebříček úspěšnosti hráčů. Přináší do hry soutěž a snahu
o maximální úspěšnost. Jinak je však hra anonymní, hráči nikde neuvádějí
skutečné jméno ani žádné jiné osobní údaje.

3

Sledování průběhu hry

Samostatnou, „neviditelnou“ součástí hry je databáze, do níž se ukládají
záznamy o všech přístupech do hry. Pro všechny sady úloh a verse Labyrintu
můžeme sledovat všechny pokusy všech hráčů; cesty, jimiž řešili jednotlivé
úlohy a jejich úspěšnost. Záznam data a času umožní mimo jiné oddělit data
časově omezeného experimentu. Ve volných projektech, jichž se účastní hráči
bez rozlišení věku, bez časového omezení na úlohu či hru, s naprostou
dobrovolností pokračovat ve hře či skončit, můžeme ze záznamů databáze
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sledovat náročnost a atraktivitu hry, obtížnost jednotlivých dílčích kroků,
obtížnost cest a strategie řešení úloh. Můžeme také sledovat úspěšnost či
vytrvalost jednotlivých hráčů. V řízených experimentech, kde známe například
věk hráčů, se pak můžeme zaměřit na další jevy.
Zajímavou otázkou je strategie řešení úlohy, tedy to, zda hráči dávají při
cestě zpět přednost zapamatování a sledování cesty, kterou byli vedeni, či zda
udržují správnou představu o své aktuální poloze a vracejí se zpět vlastní
cestou. Sledování tohoto jevu je však z textového záznamu cesty téměř
nemožné. Odpovědi jsou dobře a přehledně čitelné až ze zobrazení cest ve
virtuální trojrozměrné scéně.

4

Některé výsledky experimentů

Při prvním experimentu s Labyrintem jsme nechali po dobu jednoho týdne hrát
hru zcela dobrovolně, anonymně a bez komentáře většinou středoškolské
a vysokoškolské studenty. V databázi se během týdne objevilo více než 3000
přístupů, hrálo 60 hráčů (z toho 15 studentů ČVUT) a 5 z nich vyřešilo úspěšně
všech 40 úloh. Projekt jsme ponechali dále bez podpory a nyní je zde asi 5000
přístupů.
Stejnou sadu úloh pak řešili ve srovnatelné době (8 dní) učitelé informatiky
na letní škole. Ani oni nebyli k řešení nijak motivováni, řešili ve svém volném
čase, kterého ovšem měli – vzhledem k ostatním povinnostem a nabízeným
aktivitám na kursu – velmi málo. Jejich pokusy skončily na úrovni 33 (přes tuto
úroveň se ve srovnávací skupině studentů dostalo v úvodním týdnu pouze 6
velmi vytrvalých hráčů). Ve skupině dospělých bylo 29 hráčů.
Uvedené srovnání bylo specifické tím, že jme měli možnost porovnat
věkově rozdílné skupiny hráčů. Očekávali jsme proto výrazné rozdíly.
Výsledky porovnání jsou možná překvapivé: Na úspěšnost (chápanou jako
schopnost vyřešit úlohu) nemá patrně zásadní vliv věk, dosažené vzdělání ani
zkušenost s počítačovými hrami.

Obr. 2: Graf úspěšnosti skupin hráčů
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Jediná skutečnost, kterou lze opatrně odhadovat je nejspíše větší rozvážnost
ve skupině starších hráčů, jisté „lepší hospodaření s časem“, které je patrné
z prvního grafu na Obr. 2. Vzhledem k tomu, že druhá skupina skončila úlohou
33, zobrazujeme také výsledky první slupiny pouze do této úlohy.
Graf na Obr. 2 ukazuje, kolik pokusů potřebovali hráči skupin k úspěšnému
vyřešení jednotlivých úloh. Obtížnost úloh v projektu se postupně zvyšovala.
Z tohoto pohledu byli dospělí úspěšnější.

Obr. 3: Graf vytrvalosti skupin hráčů
Pokud bychom chtěli posoudit úspěšnost hráčů jejich vytrvalostí ve hře,
budou na tom dospělí i studenti přibližně stejně. Graf na Obr. 3 ukazuje, kolik
hráčů vytrvalo v řešení dalších úrovní hry:

Obr. 4: Graf preferencí otočení vlevo–vpravo u jednotlivých úloh
Zajímalo nás také, jestli hráči preferují pro otočení čelem vzad směr vlevo
či vpravo, zda by neexistovala například souvislost s levorukostí. Nic takového
však experiment neukázal. Většinou hráči obě otočení střídali (někdy i v rámci
jedné cesty) a počty řešení s použitím směru vlevo či vpravo se výrazně
nelišily. V grafu na obrázku 4 je vidět počet řešení, v nichž hráči preferovali
jednotlivá otočení.

Orientace v labyrintu z krychlı́

125

Obr. 5: Graf preferencí otočení vlevo–vpravo u jednotlivých hráčů
Na dalším grafu – na Obr. 5 – jsou vidět preference 120 hráčů původní sady
úloh, graf ukazuje počty úloh, kde hráč použil rotaci vlevo, vpravo a obě rotace
v jediné cestě.
Další experiment jsme provedli se studenty kvarty nižšího gymnázia. Jeho
cílem bylo posoudit, zda mají zvolené úlohy vliv na rychlost učení. Studenti
byli rozděleni do čtyř skupin, které řešily „symetrické“ skupiny úloh. První dvě
skupiny řešily sady úloh, které se navzájem lišily pouze záměnou otočení
vlevo–vpravo (L–R). Druhé dvě skupiny měly tato otočení nahrazena
otočeními nahoru–dolů (U–D), u nichž jsme předpokládali větší obtížnost.
Průběh hry a reakce studentů byly výrazně odlišné: zatímco první dvě skupiny
řešily prvých deset úloh bez výrazných pozorovatelných reakcí, studenti
druhých dvou byly prvními úlohami trochu překvapení, ale velmi rychle se
přizpůsobili a úlohy řešili úspěšně.
Rozdíl a vyšší obtížnost cest pouze s otáčeními U, D oproti samotným
otočením L, R vyplývá především z naší zkušenosti s pohybem. Rozdíl při
řešení se projeví tím, že zatímco cestě vpřed–vlevo–vpřed (VLV) odpovídá
například řešení LLVRV (otočení čelem vzad a při cestě zpět otočení na druhou
stranu) a cestě VDV symetrické řešení DDVUV, je pro nás přirozené se pro
cestu opačným směrem otočit čelem vzad a ne postavit se na hlavu. V tom
případě má řešení například tvar LLVDV – není v něm tedy opačné otočení.
Úlohy 11–16 sady L byly úlohami 3–8 sady R a naopak (podobně U, D),
úlohy 17–20 byly obtížné úlohy, ale stejné v obou skupinách (L i R a stejně tak
D i U). Úlohy 21–30 ze sad L, R přebíraly úlohy 1–10 ze sad U, D a naopak,
úlohy 31–40 byly stejné ve všech skupinách, kombinovaly všechna čtyři
otočení a byly složitější.
Grafy na Obr. 6 a 7 ukazují pro obě sady úloh podíl úspěšných
a neúspěšných pokusů v řešení jednotlivých úloh na celkovém počtu pokusů
v projektu. Grafy naznačují větší rychlost učení u těch, kteří začali s méně
obvyklým pohybem (U, D). Při hře samotné komentovali hráči sad L, R
překvapení ze zjištění, že hra „jde do prostoru“, zatímco pro hráče U, D byly
úlohy 21–25 velmi snadné. Úspěšnost u základních úloh byla u hráčů sady U, D
téměř stoprocentní. U hráčů sad L, R úspěšnost kopírovala počáteční proces
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učení. Celkový nižší počet pokusů u úloh čísel 20 a vyšších je dán tím, že
někteří hráči ve hře nevytrvali, nepřekonali obtížnější úlohy základních sad.

Obr. 6: Průběh hry v projektech L–R

Obr. 7: Průběh hry v projektech U–D
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Další podpora Labyrintu
Pomalá verse

Sledování cesty pohybu a vytvoření představy o poloze v prostoru vyžaduje
nejen značné soustředění, ale také jistý čas. Pokud si hráč nestihne tuto
představu během hry vytvářet a udržovat, jsou pro něho obtížně překonatelné
úlohy, v nichž je cesta delší. Tehdy si ji nestihne zapamatovat a následně podle
svého vlastního tempa v představě „přehrát“ a vyřešit. Proto vznikla „pomalá
verse“ Labyrintu. Doporučujeme ji všem, pro koho by byla rychlost pohybu
v původní versi těžko překonatelnou překážkou. Zpomalení pohybu sice řešení
usnadní, ale úroveň prostorových představ se tím nesníží. Navíc předejdeme
hrozící ztrátě motivace vyvolané pocitem nepřekonatelné obtížnosti.

5.2

Lokální verse

Pro potřeby hry či cvičení, pro ty, kdo nechtějí být závislí na připojení
k Internetu či pro ty, kdo chtějí samostatně pracovat s vlastními sadami úloh
existuje lokální verse Labyrintu. V této versi však není databázová podpora,
není tedy možné tvořit žebříček či sledovat řešení hráčů a hráčům jsou
dostupné všechny úrovně hned od počátku hry tak, jak je vidět na Obr. 8.

Obr. 8: Prostředí lokální verse hry

5.3

Vlastní experimenty

Všechny výše zmíněné projekty zatím zůstávají v online versi volně dostupné
pro všechny uživatele. Sady úloh jsou v těchto projektech neměnné (jinak by
vyhodnocování dat ztrácelo smysl), je ale možné vytvořit na požádání projekt
nový s vlastními úlohami autora experimentu. Pokud máte zájem, pošlete nám
takový návrh na výše uvedené e-mailové adresy. Vytvoříme online projekt pro
Vaši vlastní sadu úloh, případně Vám poskytneme (zpracovaná) data hráčů.
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Pokud chcete, napište si o lokální versi. Uvítáme všechny poznámky, návrhy
a připomínky.
Aktuální projekty jsou dostupné ze seznamu odkazů, který najdete na
stránce http://3dhricky.wz.cz.

6

Závěr

Představená hra intenzivně cvičí schopnost mentální rotace, představu polohy
v prostoru a prostorovou paměť. Pro mnohé z hráčů, kteří si ji zahráli, byla
velmi atraktivní. Skrývá však v sobě nebezpečí únavy. Pro děti do věku 14–15
let je dosti únavná a obtížná a proto i méně přitažlivá, doporučujeme ji případně
pouze na krátký čas a v pomalé variantě. Ti, kterým se zalíbí pak mohou
případně zkusit více. Starší hráči ji však hráli velmi soustředěně bez rozdílu
věku. Někteří z nich se k ní vracejí opakovaně dosud.
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Portál I2G - Interaktivní geometrie pro Evropu
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Abstrakt. Příspěvek představuje aktuální stav řešení evropského projektu Intergeo,
který je zaměřen na vybudování fungujícího portálu pro sdílení výukových
materiálů vytvořených prostřednictvím programů dynamické geometrie. Bude
předvedena práce s portálem a současné možnosti jeho využívání.
Klíčová slova: Intergeo, geometrický dynamický software, výukový materiál

1

Úvod

Hlavním cílem projektu Intergeo, financovaného z programu eContentPlus, je
vytvořit webovou platformu pro sdílení výukových materiálů vytvořených
prostřednictvím programů dynamické geometrie. Takovéto materiály jsou na
internetu nabízeny již nyní prostřednictvím řady webových stránek ([6], [7],
[8], [9], [10], [11], [16]). Portál I2G, vybudovaný v rámci projektu Intergeo, má
za cíl poučit se z většiny nedostatků těchto zdrojů a zajistit, aby byly materiály
více dostupné, klasifikované a snadno použitelné nezávisle na software a
jazykovém prostředí uživatele.
Na podzim roku 2009 vstupuje projekt do svého třetího – závěrečného roku. O
počátcích i průběhu řešení projektu bylo referováno na minulých ročnících
konference o geometrii a počítačové grafice [1], [3] i při jiných příležitostech
[2]. Čtenáře, který si chce učinit zevrubnou představu o motivaci projektu,
historii jeho vzniku, řešitelském týmu (patří do něj i Jihočeská univerzita,
pracoviště autora tohoto článku) či o jeho cílech a problémech, které byly
v jeho rámci řešeny, odkazuji proto na výše uvedené články a samozřejmě na
webovou stránku projektu [4].
Tento článek má za cíl seznámit čtenáře s možnostmi využití portálu I2G.
Typickými uživateli portálu jsou učitelé a studenti. Jeho služeb ale jistě využijí
i další zájemci, například rodiče, výzkumníci v oblasti vzdělávání, vývojáři
software, nebo prostě ten, koho zajímá geometrie.

2

Portál I2G

Portál I2G najdeme na adrese http://i2geo.net. Zobrazí se nám česká verze
portálu (obr. 1). Pokud ne, stačí na hlavní stránce nastavit jako jazyk češtinu.
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Obr. 1: Portál I2G – úvodní stránka
Portál I2G uživateli poskytuje v jeho mateřském jazyce následující služby.
Vyhledávání výukových materiálů. Materiály jsou průběžně hodnoceny
svými uživateli. Tato jednotlivá hodnocení se promítají do výsledného
ohodnocení materiálu. Při vyhledávání jsou potom nabízeny materiály v pořadí,
které odpovídá výši jejich ohodnocení. Každý materiál je kromě toho opatřen
podrobnými metadaty. Tak, aby bylo ihned zřejmé kdy a jak ho použít a aby
každý mohl co nejsnáze najít materiál, který co nejvíce odpovídá jeho
potřebám. Intenzivně se pracuje na implementaci nově definovaného
souborového formátu i2g do všech nejužívanějších programů dynamické
geometrie (Cabri, Cinderella, GeoGebra, Geonext, TracenPoche, Geoplan,
Wiris). Cílem tohoto snažení je volná přenositelnost výukových materiálů mezi
všemi zúčastněnými programy.
Hodnocení materiálů. Každý zaregistrovaný uživatel portálu má možnost
ohodnotit výukový materiál, který na portálu našel a použil ve výuce. Tento
systém průběžného hodnocení je velice důležitý pro oddělení kvalitních
materiálů od těch ostatních.
Poskytnutí vlastních materiálů. Autor zajímavého materiálu vytvořeného
v programu DGS ho může poskytnout na portál. Za zcela jasných licenčních
podmínek, které odpovídají jeho představám [12].
Diskusní fórum. Na portálu je prostor pro vytváření skupin uživatelů se
společným zájmem, jazykem, užívaným softwarem apod.
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Registrace

Chceme-li portál využít pouze pro vyhledání materiálu, případně pro získání
informací o projektu Intergeo, nemusíme se na stránce registrovat. Pro využití
dalších služeb, jako je například možnost vkládat a hodnotit materiály, případně
možnost přidat se k nějaké skupině uživatelů, doporučuji se na portálu
zaregistrovat. Přihlašovací proceduru zahájíme kliknutím na nápis Staň se
členem (viz obr. 1). Objeví se jednoduchý dotazník v češtině, ve kterém stačí
vyplnit údaje označené červenými vykřičníky. Po odeslání vyplněného
dotazníku dostaneme na uvedenou mailovou adresu potvrzení o registraci,
jehož odkliknutím registraci dokončíme.

2.2

Vyhledání výukového materiálu

Jak bylo uvedeno výše, k vyhledání materiálu není potřeba registrace na
portálu. K vyhledávání použijeme tzv. Skills-text-box (obr. 2), který najdeme
na portálu vpravo nahoře.

Obr. 2: Skills-text-box
Ukažme si postup vyhledávání na příkladu. Hledáme výukový materiál na
téma „Pythagorova věta“. Začneme tedy do políčka Skills-text-boxu psát tento
text. Vidíme, že stačí napsat pár počátečních písmen a začnou se objevovat
nabídky pojmů (viz obr. 3, pojem je označen písmenem T) a kompetencí (viz
obr. 3, kompetence je označena písmenem C) odpovídajících danému
textovému řetězci.

Obr. 3: Dotaz na Pythagorovu větu
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Podíváme-li se na roletovou nabídku, která je reakcí na napsaný dotaz (obr. 3),
identifikujeme v ní tři druhy položek. První položkou je text „text: pythagor“.
Pokud na ni klikneme spustíme prosté textové vyhledávání textového řetězce
„pythagor“ ve všech materiálech. Další položky jsou buď pojmy (T) nebo
kompetence (C). Kliknutím na některou z nich spustíme prohledávání materiálů
podle struktury ontologie geometrického učiva [17]. Tím je zajištěna
nezávislost výsledku vyhledávání na jazyku dotazu i na zvyklostech ve značení
a názvech v různých zemích. Je samozřejmě rozdíl, zda použijeme textové
vyhledávání, nebo prohledávání ontologie.
Potvrďme pojem „Pythagorova věta“. Zobrazí se nám seznam materiálů na toto
téma uspořádaných dle výše jejich ohodnocení (viz obr. 4, počet hvězdiček).

Obr. 4: Výsledek dotazu na Pythagorovu větu
Zde nás zaujal „Důkaz Pythagorovy věty“ od Jiřího Vaníčka. Klikneme na
položku a objeví se nám základní informace o příslušném materiálu spolu
s možností jeho přímého spuštění (obr. 5, velká ikona Cabri uprostřed) nebo
stažení (obr. 5, odkaz vlevo dole).
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Obr. 5: Důkaz Pythagorovy věty

2.3

Hodnocení materiálu

Nalezený materiál tedy můžeme otevřít a vyzkoušet nebo ho můžeme přímo
použít ve výuce. Pokud je materiál hodnocen, je vhodné si před jeho použitím
ve výuce alespoň prostudovat ono hodnocení. Jakmile sami získáme
s materiálem nějaké zkušenosti, měli bychom přidat i své hodnocení. To má
význam nejen pro postupné třídění materiálů dle jejich kvality, ale také jako
zpětná vazba pro autora materiálu. Hodnocení materiálu najdeme na kartě
Hodnocení (obr. 5, 6).

Obr. 6: Přehled hodnocení materiálu
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Pod seznamem všech hodnocení daného materiálu se jmény hodnotitelů
najdeme tlačítko „Přidat hodnocení“. Po jeho stisknutí se objeví dotazník (obr.
7). Jeho vyplnění není nikterak komplikované, využívá výběrová tlačítka pro
vyjádření našeho postoje k určitému tvrzení. Jediným úskalím dotazníku je
skutečnost, že aby byl systémem akceptován, je třeba zaškrtnout tlačítka u
všech osmi položek a vyplnit Titul hodnocení. Pokud bychom měli pocit, že
některé z osmi tvrzení je příliš obecné a rádi bychom blíže specifikovali svůj
postoj k dané otázce, stačí kliknout na trojúhelníček nalevo od výběrových
tlačítek. Objeví se podrobnější dotazník věnovaný příslušné položce.

Obr. 7: Hodnocení materiálu
Kromě hodnocení můžeme materiál doplnit i slovním komentářem. Zde
však musíme mít na paměti jazykové schopnosti autora materiálu. Zatímco
zaškrtávací dotazník je nezávislý na jazyku – ve všech jazycích mají tvrzení
stejný význam – textový komentář může být autorovi nesrozumitelný.

2.4

Vložení materiálu

Portál I2G představuje vhodné prostředí pro prezentaci vlastních výukových
materiálů. Materiál se po svém vložení na portál stane rázem dostupný všem
uživatelům portálu, jehož rámec již nyní překračuje hranice Evropy. Nevadí
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pokud máme své materiály již někde vystavené. Na portálu I2G můžeme klidně
zanechat jenom odkaz na příslušnou webovou stránku. Třeba ale po čase
zjistíme, že na I2G je materiál lépe uložen. Je dostupný, průběžně hodnocený
v konkurenci ostatních materiálů a je možné ho používat podle námi
stanovených licenčních podmínek. Vložení materiálu je velice jednoduché.
Začneme kliknutím na odkaz PŘISPĚT v levé nabídce stránky portálu (obr. 8).

Obr. 8: Vložení materiálu
Otevře se podnabídka, ze které vybereme akci „Přidat materiál“. Po jejím
potvrzení se objeví dialogové okno pro výběr typu materiálu, který chceme
vložit (obr. 9).

Obr. 9: Výběr typu materiálu
Po specifikaci materiálu a jeho vyhledání pokračujeme dále vyplněním dvou
formulářů pro metadata potřebná pro správné vyhledávání a následné užívání
materiálu. Začátek prvního formuláře vidíme na obr. 10. Zde si všimněme pole
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„Procvičované pojmy a kompetence“. Při jeho vyplňování je uplatněn stejný
princip jako při vyhledávání užitím Skills-text-box. Opět začneme psát na
volný řádek, který je umístěn pod polem pro pojmy a kompetence, a
automaticky jsou nám nabízeny pojmy a kompetence, jejichž názvy obsahují
napsaný textový řetězec. Stejný princip vyplňování je uplatněn i v poli pro
vyplnění vzdělávací úrovně, pro kterou je vložený materiál vhodný (např.
Základní škola - 6. třída).

Obr. 10: Zadání informací o materiálu
Po vyplnění všech údajů je materiál odeslán na portál I2G. Přehled o svých
příspěvcích získáme v rubrice MÉ I2GEO – Moje příspěvky, která je dostupná
z hlavní nabídky vlevo na portálu (obr. 11).
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Obr. 11: Zadání informací o materiálu

2.5

Skupiny uživatelů

Portál I2G poskytuje svým uživatelům prostor pro sdružování do různě
zaměřených skupin. V rámci těchto skupin pak spolu mohou komunikovat,
vyměňovat si informace a zkušenosti nebo za celou skupinu vkládat materiály.
Klíčem pro vytvoření takové skupiny může být společný jazyk, společný
program dynamické geometrie nebo třeba společný důvod pro užívání portálu
I2G. Pro české uživatele byla vytvořena skupina i2geoCZ. Nejsnáze se k
informacím o této skupině a k možnosti se k ní připojit dostaneme z úvodní
stránky portálu, kde najdeme rubriku zobrazenou na obr. 12.

Obr. 12: Informace o skupině i2geoCZ

3

Závěr

Projekt Intergeo, v jehož rámci prezentovaný portál I2G vzniká, vchází do
posledního – třetího roku svého trvání. Pokud si čtenář prolistuje články [1],
[2], [3], které o projektu referovaly od jeho počátku a podívá se na současný
stav portálu I2G, tak zjistí, že byl vykonán velký kus práce a je pravděpodobné,
že cílů projektu bude dosaženo.
Portál je možné již nyní smysluplně využívat pro účely, pro které je vytvářen.
Pokud čtenář současně se studiem článku procházel i reálným portálem I2G,
věřím, že ho zanedlouho navštíví znovu, aby si na něm vyhledal, co ho zajímá,
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umístil na něm nějaký svůj materiál, případně provedl hodnocení materiálu jím
použitého.
Zároveň s tím si ale zřejmě všimne i nedostatků portálu a některých dosud
nesplněných cílů (například vyhledávání pomocí školských osnov nebo učebnic
převedených do elektronické podoby). Pak je třeba připomenout, že se stále
jedná o přípravnou beta verzi, jejíž chyby a nedostatky se odhalí a následně
odstraní jedině jejím užíváním. Proto v této fázi svého vývoje portál potřebuje
co nejvíce uživatelů a jejich reakcí, pozitivních i negativních. Proto na portálu
nechybí odkaz pro ohlášení chyby. Pro správný rozvoj portálu je ideální
uživatel aktivní, který neváhá použité materiály hodnotit, případně vkládat
materiály vlastní.
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Abstrakt. Cílem příspěvku je poukázat na oblast teorie pravděpodobnosti, která je
ve výuce opomíjena, přestože představuje nepostradatelný nástroj v řadě oborů od
medicíny přes biologii, geologii, pedologii až po materiálové inženýrství a průmysl.
Základní myšlenky přitom lze poměrně jednoduše přiblížit i studentům středních
škol a ukázat jim tak význam teorie pravděpodobnosti i matematiky jako takové.
Klíčová slova: Geometrická pravděpodobnost, Buffonova úloha o jehle

1

Geometrická pravděpodobnost

Geometrická pravděpodobnost představuje velmi důležitý nástroj k objevování
a chápání světa kolem nás. Připomeňme, že přejdeme-li od zkoumání vlastností
konečných populací ke geometrickým charakteristikám trojrozměrných struktur, náhodný výběr z populace nahradíme sondou nižší dimenze (rovina řezu,
lineární projekce) a jako nástroj budeme místo teorie pravděpodobnosti využívat pravděpodobnost geometrickou, učiníme přechod od statistiky ke stereologii. A protože takovými strukturami jsme nejen obklopeni, ale dokonce jsme
jimi i tvořeni, má stereologie a tedy i geometrická pravděpodobnost pro náš
život zcela zásadní význam.
Řešení úloh z geometrické pravděpodobnosti bývá poměrně složité, založené na výpočtu vícenásobných integrálů. Základní myšlenky se však dají ve
zjednodušené podobě zprostředkovat i středoškolským studentům – alespoň do
té míry, aby si uvědomili, k čemu je tato teorie dobrá. Každý si určitě snadno
představí, že chystá-li se odhodit např. žvýkačku (nebo nedopalek) do kanálu,
pak pravděpodobnost, že se trefí do otvoru v poklopu, je tím větší, čím větší
část poklopu otvory tvoří. A určitě bude souhlasit i s tím, že hodnotu této pravděpodobnosti lze získat jako podíl obsahu děr a obsahu celého poklopu. Na takovémto jednoduchém případě se tak vyloží základní princip geometrické pravděpodobnosti: přejdeme-li od konečných počtů případů ke geometrickým
objektům a tedy k nespočetným množinám, stačí v klasické definici nahradit
počty případů vhodnými měrami – délkami, obsahy či objemy, obecněji se pak
používají složitější míry množin. Zůstaneme-li v rovině, tak například pravděpodobnost, že náhodně zvolený bod X ležící v rovinné oblastí B leží i v oblasti
A B, je rovna
(1)
P( X A | X B) S ( A) / S ( B) .
Oblast B může například představovat rovinný řez tkání, A může být poškozená část komplikovaného tvaru. Odhadneme-li pravděpodobnost (1), můžeme
ze známého obsahu S(B) celého řezu zjistit obsah poškozené části S(A). K tomu

140
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stačí na řez či jeho obraz náhodně pokládat bodovou mřížku a určit poměr
NA/NB, kde NA je počet bodů zasahujících oblast A, NB je počet bodů zasahujících uvažovaný řez B. Platí tedy:
N
(2)
S ( A) S ( B) A .
NB

Obr. 1: Bodová testovací mřížka

2

Buffonova úloha o jehle

Snad nejznámější úlohou z geometrické pravděpodobnosti – a obvykle také jedinou, která se na střední škole se studenty řeší – je tzv. Buffonova úloha
o jehle. Georges-Louis leclerc, hrabě de Buffon (1707–1788) tuto úlohu představil v roce 1733 v pojednání předloženém pařížské akademii věd (viz [4]).1
Připomeňme, že úloha se týká následující hry: v místnosti, jejíž podlaha je rozdělena sítí rovnoběžných spár (například mezi podlahovými prkny), jejichž
vzdálenost je d, je do vzduchu vyhozena jehla o délce l < d . Hráči sázejí na to,
protne-li jehla nějakou spáru nebo ne. Jinými slovy, ptáme se, jaká je
pravděpodobnost, že jehla protne některou ze spár.
Obvyklé řešení je následující. Uvažujme vzdálenost x středu jehly od nejbližší rovnoběžky a úhel , který jehla svírá se systémem rovnoběžek. Zřejmě
je vždy 0 x d/2, 0
. Jehla protne rovnoběžku právě tehdy, když je
x (d/2) sin to jsou tedy případy příznivé. Znázorníme-li situaci graficky,
pak všechny možné případy tvoří obdélník o stranách d/2 a
a všechny
příznivé případy tvoří oblast ohraničenou vodorovnou osou a funkcí
x = (d/2) sin (viz obr. 2). Hledanou pravděpodobnost pak získáme jako podíl
obsahu oblasti vyjadřující příznivé případy, tj.
0

oblasti reprezentující všechny možné případy, tj.
2l .
p
d
1

(l / 2) sin d

l a obsahu

(d/2); celkem tedy
(3)

Toto pojednání, které obsahovalo také další úlohu nazvanou Franc-Carreau, bylo publikováno
v roce 1777 jako součást [2]. Podrobnější informace lze nalézt v článku [6].
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Obr. 2: K řešení Buffonovy úlohy o jehle
Na počátku 19. století navrhl Pierre Simon de Laplace (1749–1827) použít
tuto pravděpodobnost k odhadu hodnoty čísla ; to je často také jediná
„aplikace“ geometrické pravděpodobnosti, s níž se studenti ve škole setkají:
mají si představit, že opakovaně hází jehlou na systém rovnoběžek, např. na
linkovaný papír, a zaznamenávají si, kolikrát jehla protla některou rovnoběžku
a kolikrát nikoli. Tím odhadnou pravděpodobnost zásahu p a ze vzorce (3)
vyjádří hodnotu . Někteří si to možná i po vzoru O. C. Foxe vyzkouší 2.
I nepříliš bystří studenti si však uvědomí, že existují mnohem efektivnější
způsoby, jak hodnotu odhadnout – a ještě k tomu mnohem přesněji.

lomená čára

rektifikovatelná křivka: li

0

Obr. 3: Zobecnění Buffonovy úlohy na lomenou čáru a křivku

2

O. C. Fox zkoušel pokus s jehlou pro rozptýlení, když se zotavoval z válečného zranění v roce
1864. Jehlou hodil celkem 1620krát ve třech různých pokusech, v nichž získal odhady 3,1780;
3,1423 a 3,1416. Uvědomíme-li si, že i kdyby se jednalo o jediný pokus, přípustná chyba v experimentu s 1620 hody by byla 2,4 %, tj. 0,075. To znamená, že výsledky by měly vycházet v rozmezí
3,065 až 3,218. Je tedy vidět, že Fox měl buď mimořádné štěstí, nebo výsledky trochu upravil. Kdo
by si chtěl pokus vyzkoušet sám a neměl by tolik času jako Fox, může využít internetové stránky:
http://www.angelfire.com/wa/hurben/buff.html a http://stud2.tuwien.ac.at/~e9527412/buffon.html.
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Provedeme-li drobné zobecnění Buffonovy úlohy, které představil JosephÉmile Barbier (1839–1889) v pojednání [1], dostaneme se k mnohem zajímavějším aplikacím. Uvažujme libovolnou rektifikovatelnou křivku délky l a aproximujme ji posloupností úseček délky li, kde li < d. Označme N počet průsečíků uvažované křivky se systémem rovnoběžek a pi pravděpodobnost, že i-tá
úsečka protne některou spáru. Střední hodnota počtu průsečíků pak bude:
2li
2
2l
(4)
E(N )
pi 1
1
li
d
d i
d
i
i
Získáme-li experimentem počet průsečíků N, můžeme odtud určit délku křivky:
d
(5)
[l ]
N
2
Uvědomíme-li si, že v řadě případů není dost dobře možné délku křivky nebo
systému křivek přímo změřit (např. cévní systém, vodní toky, kořenový systém,
hranice buněk v rovinném řezu apod.), je zřejmé, že vztah (5) představuje již
„opravdovou“ aplikaci geometrické pravděpodobnosti: na obrázky zkoumaných
křivek stačí náhodně pokládat systém rovnoběžek a počítat průsečíky, a tím
získáme odhad celkové délky.
Uvažovaný systém rovnoběžek představuje čárový testovací systém
s délkovou intenzitou (střední délka na jednotkové ploše) LA 1 / d ; vztah (5)
lze přepsat ve tvaru:
1
(6)
[l ]
N
2 LA
Vydělíme-li obě strany rovnice obsahem A zkoumané oblasti a označíme-li
lA = l / A a N L N /( ALA ) počet průsečíků na jednotkové délce čar testovacího
systému, dostaneme jednu ze základních stereologických formulí:
(7)
NL
2
Vzorec (7) zůstává v platnosti i v případě, že čárovým testovacím systémem
není systém rovnoběžek, ale systém křivek nebo také jediná křivka konstantní
délkové intenzity.

lA

Obr. 4: Testovací systémy
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Podobné vztahy pak platí i v prostoru, kde umožňují odhad délky
prostorové křivky či obsah plochy v prostoru, přičemž testovacími systémy
mohou být křivky či plochy s konstantní délkovou, resp. plošnou intenzitou.

3

Kořeny geometrické pravděpodobnosti

Poznamenejme jen ve stručnosti, že v roce 1965 začaly v britském časopise
Mathematical Questions with Their Solutions from the ‘Educational Times‘
vycházet různé úlohy a problémy týkající se geometrické pravděpodobnosti.
Mezi nejvýznamnější autory těchto úloh patřili James Joseph Sylvester (1814–
1897), Morgan William Crofton (1821–1895), Thomas Archer Hirst (1830–
1892) and Arthur Cayley (1821–1895). V následujících letech pak tito a řada
dalších britských matematiků pokračovala ve zkoumání různých konkrétních
problémů souvisejících s geometrickou pravděpodobností. Přibližně ve stejné
době, avšak do značné míry nezávisle, se geometrickou pravděpodobností
zabývali francouzští matematikové Gabriel Lamé (1795–1870), Joseph
Bertrand (1822–1900) a Joseph-Émile Barbier (1839–1889). Zmíněným
britským a francouzským matematikům, vývoji jejich myšlenek i jejich
vzájemné komunikaci je věnován například článek [8].
První monografii o geometrické pravděpodobnosti [3] publikoval v roce
1884 český matematik Emanuel Czuber (1851–1925), v té době profesor na
německé reálce v Praze, později profesor na německé technice v Brně (1886–
1891) a na technice ve Vídni (1891–1923). Geometrická pravděpodobnost se
tak stala plnohodnotnou matematickou disciplinou. Teprve v druhé polovině
dvacátého století se však začala skutečně využívat k získávání kvantitativních
informací o prostorových objektech (např. procentuální zastoupení či velikosti
zrn různých minerálů v horninách, podobné informace o buňkách v tkáních,
nádorech a jiných poruchách v tělesných orgánech, cévách apod.): vznik
stereologie lze datovat do roku 1961, kdy byla založena International Society
for Stereology.

4

Pohled do historie vyučování geometrické pravděpodobnosti

Nyní se krátce podívejme do historie vyučování geometrické pravděpodobnosti
v českých zemích. V osmdesátých letech 19. století publikoval Augustin Pánek
5 popularizačních článků, v nichž se zabýval řešením různých více či méně
známých úloh či problémů týkajících se geometrické pravděpodobnosti.
Na přelomu 19. a 20. století byla geometrická pravděpodobnost dokonce
součástí středoškolských učebnic matematiky (viz [5], [9]). Například sbírka
maturitních otázek [9] z roku 1905 obsahuje celkem 16 úloh týkajících se počtu
pravděpodobnosti, z toho šest – tedy téměř třetina – se týká pravděpodobnosti
geometrické.
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Závěr

Cílem příspěvku není výzva k tomu, abychom se studenty počítali podobné
úlohy jako maturanti z roku 1905 (viz [9]), tím bychom drtivou většinu z nich
od matematiky odradili. Cílem bylo jen poukázat na oblast teorie pravděpodobnosti, která je ve výuce neprávem zapomenuta, ačkoli její význam a množství
aplikací oproti počátku dvacátého století naopak podstatně vzrostly.
Studenti se velmi často ptají: „A k čemu to vlastně je?“ Geometrická pravděpodobnost nabízí neobyčejně bohatou odpověď a tím navíc ukazuje význam
nejen pravděpodobnosti, ale i matematiky jako takové, pro život každého z nás.
Uvědomme si, že geometrická pravděpodobnost nachází důležité uplatnění
v klinické medicíně (dermatologie, nefrologie, onkologie, kardiologie) a dalších
vědách o živé přírodě (anatomie, histologie, věda o nervovém systému, patologie, botanika, zoologie aj.), geologii (mineralogie, ropná geologie), pedologii,
materiálovém inženýrství (kovy, kompozitní materiály, beton, keramika),
průmyslu (potravinářský průmysl, výrobní vady, poškození částí strojů) atd.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory GAAV, grant IAA801240901.
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Blossom Bézierovej krivky v E3
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Abstrakt. Polynóm F (u) n-tého stupňa jednej premennej môže
byt’ reprezentovaný pomocou multiafinnej funkcie f (u1 , u2 , . . . , un )
n premenných, ktorá je lineárna v každej premennej a je symetrická
vzhl’adom na zámenu týchto premenných. Taká funkcia f sa nazýva
blossom. Obsahom prı́spevku je popı́sat’ blossomy Bézierovej krivky
2. a 3. stupňa v priestore E3 a určit’, aké vlastnosti matematických
objektov spĺňajú.
Klı́čová slova: Bézierova krivka, Casteljauov algoritmus, blossom,
obálka systému kriviek, obálka systému plôch.

1 Úvod
Blossoming je proces, ktorým sa polynomická funkcia n-tého stupňa transformuje na symetrickú n-afinnú funkciu. Tento spôsob reprezentácie zjednodušuje konštrukciu polynomických kriviek a vedie k novým možnostiam
určovania plôch. Ak BK n (u) je Bézierova krivka n-tého stupňa, jej blossom je symetrická multiafinná funkcia bk(u1 , . . . , un ) n premenných, pre
ktorú platı́ BK n (u) = bk(u, . . . , u). Sú to teda dve rôzne reprezentácie
toho istého objektu (t.j. funkcia n-tého stupňa s jedným parametrom u,
alebo n-afinná funkcia s n parametrami u1 , . . . , un spĺňajúca určité požiadavky). Vzt’ahy vo vnútornej štruktúre týchto dvoch reprezentáciı́ sú
rozanalyzované v d’al’šı́ch častiach na Bézierovej krivke 2. a 3. stupňa.

2 Blossom Bézierovej krivky 2. stupňa
Predpokladajme, že v priestore E3 je daná Bézierova krivka 2. stupňa
BK 2 (u) =

2
X
i=0

Vi Bi2 (u),

u ∈ h0, 1i

(1)

ktorej vrcholy Vi riadiaceho polygónu sú dané súradnicami Vi = [xi , yi , zi ],
pre i = 0, 1, 2 a Bi2 (u) sú Bernsteinove polynómy. Vzt’ah (1) možno po
menšej úprave prepı́sat’ do tvaru
BK 2 (u) = V0 + 2(V1 − V0 )u + (V0 − 2V1 + V2 )u2 ,

u ∈ h0, 1i.

Táto rovnost’ predstavuje bodové parametrické vyjadrenie Bézierovej
krivky 2. stupňa. Body Bézierovej krivky sa vyčı́sl’ujú Casteljauovým
algoritmom. Blossom Bézierovej krivky 2. stupňa je funkcia bk dvoch
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premenných u, v ∈ h0, 1i a môže byt’ definovaná zovšeobecneným Casteljauovým algoritmom nasledovne:
Vstup:
Algoritmus:
Výstup:

Vi = [xi , yi , zi ], i = 0, 1, 2; (u, v) ∈ h0, 1i × h0, 1i
1. krok:
Vi0 () = Vi ; i = 0, 1, 2
0
2. krok:
Vi1 (u) = (1 − u)Vi0 () + uVi+1
(); i = 0, 1
2
1
3. krok:
V0 (u, v) = (1 − v)V0 (u) + vV11 (u)
bk(u, v) = V02 (u, v)

Z tohto algoritmu je zrejmé, že bk(u, v) je bodová funkcia dvoch premenných a platı́:
bk(u, v) = (1 − v)[(1 − u)V0 + uV1 ] + v[(1 − u)V1 + uV2 ] ,
bk(u, v) = (1 − u)(1 − v)V0 + [u(1 − v) + v(1 − u)]V1 + uvV2 ,

(2)

pre u, v ∈ h0, 1i. Ked’že koeficienty pri riadiacich vrcholoch v tejto rovnosti
sú symetrické vzhl’adom na zámenu u, v, ich súčet sa rovná 1 a pre v = u je
tento vzt’ah totožný so vzt’ahom (1), je funkcia bk(u, v) symetrická (spĺňa
podmienku: bk(u, v) = bk(v, u)), afinná (je afinná každá jej súradnicová
zložka) a má tzv. diagonálnu vlastnost’ voči Bézierovej krivke (1) (t.j.
bk(u, u) = BK 2 (u)).
Poznámka: Koeficienty pri riadiacich vrcholoch vo vzt’ahu (2) sú blossomy Bernsteinových polynómov Bi2 (u) pre i = 0, 1, 2.
Vzt’ah (2) možno po menšej úprave prepı́sat’ do tvaru
bk(u, v) = V0 + (V1 − V0 )(u + v) + (V0 − 2V1 + V2 )uv, u, v ∈ h0, 1i,

ktorý predstavuje bodové parametrické vyjadrenie blossomu Bézierovej
krivky 2. stupňa.
Z prvého zápisu rovnosti (2) vyplýva, že bk(u, v) je množinou bodov
úsečiek spájajúcich prostrednı́ctvom parametra v body úsečky V0 V1 s
bodmi úsečky V1 V2 prislúchajúcich tomu istému parametru u. Vzhl’adom
na symetrickost’ bk(u, v) platı́ aj tvrdenie, ktoré dostaneme po vzájomnej
výmene parametrov u, v. Z posledného kroku Casteljauovho algoritmu
vyplýva, že analogické tvrdenie platı́ aj pre body Bézierovej krivky BK 2 (u).
Inými slovami, v-krivka plochy bk(u, v) prislúchajúca konštantnému parametru u = u0 ∈ h0, 1i je úsečka
bk(u0 , v) = (1 − v)V01 (u0 ) + vV11 (u0 ),

s krajnými bodmi

V01 (u0 ) = (1 − u0 )V0 + u0 V1
V11 (u0 ) = (1 − u0 )V1 + u0 V2

v ∈ h0, 1i

∈ V0 V1
∈ V1 V2 .
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Dosadenı́m a jednoduchou úpravou dostaneme vyjadrenie v-krivky v tvare:


bk(u0 , v) = (1 − v) (1 − u0 )V0 + hu0 V1 + v (1 − u0 )V1 + u0 V2 i =
= V0 + u0 (V1 − V0 ) + v V1 − V0 + u0 (V0 − 2V1 + V2 ) ,

pre v ∈ h0, 1i. Pretože body V01 (u0 ) a V11 (u0 ) sú body, ktoré vystupujú v
predposlednom kroku Casteljauovho algoritmu krivky BK 2 v bode u0 , je
zrejmé, že úsečka V01 (u0 )V11 (u0 ) je čast’ dotyčnice krivky BK 2 (u) v bode
BK 2 (u0 ) = V02 (u0 ) = (1 − u0 )V01 (u0 ) + u0 V11 (u0 ).
Vyplýva to jednak zo všeobecne známych vlastnostı́ Casteljauovho algoritmu, ale možno sa o tom presvedčit’ aj priamo. Ked’že
0
0
BK 2 (u)
= V0 + 2(V1 − V0 )u + (V0 − 2V1 + V2 )u2 =
= 2(V
 1 − V0 ) + 2(V0 − 2V1 + V2 )u =
= 2 (1 − u)(V1 − V0 ) + u(V2 − V1 )
a v bode u0

BK 2 (u0 )

0



= 2(1 − u0 )(V1 − V0 ) + u0 (V2 − V1 ) =

= 2(1 − u0 )V1 + u0 V2 − (1 − u0 )V0 + u0 V1 ) =
= 2 V11 (u0 ) − V01 (u0 ) ,

má dotyčnica krivky BK 2 (u) v bode u0 s úsečkou bk(u0 , v) spoločný
smerový vektor V11 (u0 ) − V01 (u0 ) a ked’že majú aj spoločný bod BK 2 (u0 ),
ležı́ úsečka bk(u0 , v) na dotyčnici.
Analogicky sa môžme presvedčit’, že aj u-krivka
bk(u, v0 ) = (1 − u)W01 (v0 ) + uW11 (v0 )
je úsečka s krajnými bodmi W01 (v0 ) = (1 − v0 )V0 + v0 V1 a W11 (v0 ) =
(1 − v0 )V1 + v0 V2 , ktorá ležı́ na dotyčnici krivky BK 2 (u) v bode v0 .
Teda u-krivky a v-krivky plochy bk(u, v) sú dotyčnicami ”zakrivenej”
strany V0 V2 (= BK 2 (u)) krivočiareho trojuholnı́ka V0 V1 V2 a ležia v konvexnom obale jeho vrcholov ”zmenšenom” o čast’ roviny ohraničenej úsečkou V0 V2 a oblúkom paraboly BK 2 (u) s krajnými bodmi V0 , V2 .
Nakol’ko sa tieto dva systémy kriviek lı́šia len označenı́m premenných z
toho istého definičného oboru a parametre u0 , v0 prebiehajú ten istý interval h0, 1i, môžme na skúmanie vnútornej štruktúry plochy bk(u, v) použit’
len jeden z nich.
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Obrázek 1: Blossom Bézierovej krivky 2. stupňa
Zoberme systém u-kriviek, ktorý možno považovat’ za jednoparametrický
systém kriviek parametra v0 . Obálku tohto jednoparametrického systému
kriviek daného parametricky môžme potom nájst’ riešenı́m rovnice
∂x ∂y
∂x ∂y
.
−
.
= 0.
∂u ∂v0
∂v0 ∂u
Z tejto rovnosti sa vyjadrı́ parameter v0 ako funkcia parametra u a po
dosadenı́ tohto vyjadrenia do bk(u, v0 ) dostávame parametrické vyjadrenie obálky systému kriviek, ktorou je daná Bézierova krivka 2. stupňa.
Dôsledok. Krivočiary trojuholnı́k V0 V1 V2 je záplatou na priamkovej
ploche bk(u, v) dotyčnı́c priestorovej Bézierovej krivky BK 2 (u), ktorá je
hranou vratu tejto plochy.

3 Blossom Bézierovej krivky 3. stupňa
Nech je v priestore E3 daná Bézierova krivka 3. stupňa
BK 3 (u) =

3
X
i=0

Vi Bi3 (u),

u ∈ h0, 1i

(3)

kde Vi = [xi , yi , zi ], i = 0, 1, 2 sú nekomplanárne riadiace vrcholy a
Bi3 (u) sú Bernsteinove polynómy. Z predchádzajúceho vieme, že blossom Bézierovej krivky BK 3 (u) je bodová funkcia bk troch premenných
u, v, w ∈ h0, 1i, ktorú možno definovat’ zovšeobecneným Casteljauovým
algoritmom v tvare:
bk(u, v, w) = V03 (u, v, w) = (1 − w)V02 (u, v) + wV12 (u, v),

(4)
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pre u, v, w ∈ h0, 1i, pričom
Vi2 (u, v)

1
= (1 − v)Vi1 (u) + vVi+1
(u) =
= (1 − u)(1 − v)Vi + [(1 − u)v + u(1 − v)]Vi+1 + uvVi+2 =
= bki (u, v),
i = 0, 1

je blossom Bézierovej krivky 2. stupňa určený riadiacimi vrcholmi Vi , Vi+1 ,
Vi+2 . Vhodnými úpravami možno vzt’ah (4) modifikovat’ takto:
bk(u, v, w)

= (1 − u)(1 − v)(1 − w)V0 +
+[u(1 − v)(1 − w) + (1 − u)v(1 − w) + (1 − u)(1 − v)w]V1 +
+[uv(1 − w) + u(1 − v)w + (1 − u)vw]V2 +
+uvwV3 .

Ked’že koeficienty pri riadiacich vrcholoch sú blossomy Bernsteinových
polynómov Bi3 (u) pre i = 0, 1, 2, 3, platı́:
bk(u, v, w) = b0 (u, v, w)V0 + b1 (u, v, w)V1 + b2 (u, v, w)V2 +
P3
+b3 (u, v, w)V3 = i=0 bi (u, v, w)Vi .

Z týchto vyjadrenı́ bezprostredne vyplývajú vlastnosti funkcie bk(u, v, w).
Vzhl’adom na symetrickost’ funkcie bk(u, v, w) platı́:
bk(u, v, w) = (1 − w)V02 (u, v) + wV12 (u, v) =
= (1 − u)V02 (v, w) + uV12 (v, w) =
= (1 − v)V02 (w, u) + vV12 (w, u)
kde Vi2 (v, w), Vi2 (w, u) sú ako funkcie totožné s funkciou Vi2 (u, v), ale ich
hodnoty v uvedených dvojiciach sú vo všeobecnosti rôzne.
Vzhl’adom na to, že grafmi funkciı́ Vi2 (v, w), Vi2 (w, u) sú krivočiare trojuholnı́ky V0 V1 V2 a V1 V2 V3 ležiace v rovnako označených rovinách a majúce
spoločnú stranu V1 V2 , môžme geometrický objekt opı́saný funkciou
bk(u, v, w) považovat’ za pravı́tkové teleso.
Pri skúmanı́ vnútornej štruktúry telesa hrajú dôležitú úlohu izoparametrické podobjekty.
Konštantným parametrom u = u0 ∈ h0, 1i a v = v0 ∈ h0, 1i prislúcha
w-krivka
bk(u0 , v0 , w) = (1 − w)V02 (u0 , v0 ) + wV12 (u0 , v0 ),

w ∈ h0, 1i

čo je úsečka spájajúca prostrednı́ctvom parametra w bod V02 na úsečke
V01 (u0 )V11 (u0 ) = (1 − v0 )V01 (u0 ) + v0 V11 (u0 )
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a bod V12 na úsečke
V11 (u0 )V21 (u0 ) = (1 − v0 )V11 (u0 ) + v0 V21 (u0 ).
Analogické tvrdenie platı́ aj pre u-krivku bk(u, v0 , w0 ) a v-krivku
bk(u0 , v, w0 ).
Špeciálny prı́pad izoparametrickej u-krivky je úsečka
bk(u, v0 , v0 )

= (1 − u)V02 (v0 , v0 ) + uV12 (v0 , v0 ) =
= (1 − u)V02 (v0 ) + uV12 (v0 ),

kde V02 (v0 ) a V12 (v0 ) sú Casteljauove vrcholy z predposledného kroku
Casteljauvho algoritmu pre výpočet hodnoty Bézierovej krivky 3. stupňa
určenej riadiacimi vrcholmi V0 , V1 , V2 , V3 v bode v0 , t.j. BK 3 (v0 ).
Na základe tohto je V02 V12 čast’ dotyčnice krivky BK 3 v bode v0 . Opät’ sa
o tom možno presvedčit’ priamo derivovanı́m BK 3 (u).
Analogickou úvahou sa dá ukázat’, že túto vlastnost’ malú aj izoparametrické v-krivky bk(w0 , v, w0 ) a w-krivky bk(u0 , u0 , w).
Teda každá izoparametrická krivka telesa bk(u, v, w), ktorej dva konštantné
parametre sú rovnaké, je dotyčnicou Bézierovej krivky v tom bode, ktorý
zodpovedá hodnote tohto dvojnásobného parametra.
Obrátene, ak P je bod Bézierovej krivky BK 3 , t.j. existuje v0 , že
P = BK 3 (v0 ) = (1 − v0 )V02 (v0 , v0 ) + v0 V12 (v0 , v0 ),
tak je zrejmé, že bod P patrı́ napr. izoparametrickej u-krivke bk(u, v0 , v0 )
pre hodnotu parametra u = v0 . Tým je dokázané tvrdenie nasledujúcej
vety:
Veta. Množina všetkých dotyčnı́c (úsečiek) priestorovej Bézierovej krivky
BK 3 (u) definovanej na intervale h0, 1i je totožná s množinou všetkých
u-kriviek telesa bk(u, v, w) tej vlastnosti, že v = w ∈ h0, 1i.
Množina všetkých týchto u-kriviek je plocha dotyčnı́c priestorovej Bézierovej
krivky BK 3 (u) s parametrickým vyjadrenı́m:
X(s, v) = (1 − s)V02 (v) + sV12 (v).
Jedná sa o množinu všetkých úsečiek spájajúcich body parabolických
d
oblúkov Vd
0 V2 a V1 V3 prislúchajúcich tomu istému parametru v ∈ h0, 1i.
Izoparametrické plochy bk(u, v, w0 ), bk(u, v0 , w), bk(u0 , v, w) telesa
bk(u, v, w), kde u0 , v0 , w0 ∈ h0, 1i sú konštanty, sú plochy:
bk(u, v, w0 ) = (1 − w0 )V02 (u, v) + w0 V12 (u, v),
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bk(u, v0 , w) = (1 − v0 )V02 (u, w) + v0 V12 (u, w),

bk(u0 , v, w) = (1 − u0 )V02 (v, w) + u0 V12 (v, w).
Existujú teda tri systémy izoparametrických plôch. Nakol’ko sa však funkcie
Vi2 (u, v), Vi2 (v, w), Vi2 (u, w) lı́šia iba označenı́m premenných z toho istého
definičného oboru a parametre u0 , v0 , w0 ∈ h0, 1i, stačı́ uvažovat’ len jeden
z nich, napr.
bk(u, v, w0 ) = (1 − w0 )V02 (u, v) + w0 V12 (u, v).
Tento izoparametrický systém možno považovat’ za jednoparametrický
systém plôch parametra w0 . Obálku tohto jednoparametrického systému
plôch daného parametricky môžme nájst’ riešenı́m rovnice
xw0 ,
xu ,
xv ,

yw0 , zw0
yu , zu
yv ,
zv

= 0,

kde (xw0 , yw0 , zw0 ), (xu , yu , zu ), (xv , yv , zv ) sú parciálne derivácie funkcie
Y (u, v, w0 ) podl’a jednotlivých parametrov. Z rovnosti sa vyjadrı́ parameter w0 ako funkcia parametrov u, v v tvare w0 = f (u, v) a po dosadenı́ tohto vyjadrenia do Y (u, v, w0 ) dostávame parametrické vyjadrenie obalovej
plochy systému daných plôch.
Dôsledok. K systému izoparametrických plôch telesa bk(u, v, w) existuje
obalová plocha a tou je plocha dotyčnı́c X(s, v) priestorovej Bézierovej
krivky 3. stupňa, ktorá je hranou vratu tejto plochy.
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Abstrakt. Simulační nástroje často modelují chování sytému v závislosti na čase.
Výsledkem simulace je velké množství dat, která jsou obtížně zpracovatelná a
analyzovatelná. Metody vizualizace informace navržené pro prezentaci časově
závislých dat zpřehlední poskytované výsledky a umožní uživateli snadnější
pochopení chování systému. Příspěvek představuje použité metody a dosažené
výsledky při simulaci řešení mimořádné události spojené s hromadným postižením
zdraví. Na konkrétních příkladech je ukázána aplikace Ganttova diagramu,
geografického informačního systému a animačních metod v praxi.
Klíčová slova: Vizualizace informace, časově závislá data, geografické informační
systémy

1 Úvod
Časově závislá data představují číselné nebo grafické údaje vztažené k určité
časové ose. Jednotlivé značky na ose mohou představovat reálné časové údaje
nebo hodnoty uspořádané na definovaném intervalu. Z hlediska taxonomie typů
dat jsou časová data klasifikována jako speciální varianta jednorozměrných dat,
kdy jednotlivé události mají definovaný čas začátku a konce a mohou
se případně překrývat [1].
Aplikace zpracovávající a analyzující časová data nalezneme v řadě oblastí
vědy, průmyslu, obchodu, ale i managementu a zdravotnictví a v mnoha dalších
oborech. Z důvodu velkého objemu a komplexnosti obsažené informace může
zkoumání a interpretace dat představovat nesnadný problém. Pochopit
vzájemné vztahy údajů z prostého výpisu událostí či seznamu procesů nemusí
být jednoduché. Metody vizualizace umožňují lepší znázornění chování a
vzájemných vazeb jevů tak, aby uživatel mohl snadněji pochopit vztahy,
analyzovat případné problémy a navrhnout vhodné řešení, například změnou
struktury či organizace sledovaných dějů.
Ne vždy jsou zpracovávány hodnoty naměřené v rámci určitého děje, ale
mohou být analyzována a vizualizována i časově závislá data získaná
modelováním nebo simulací. Simulaci prováděnou na základě navrženého
modelu v přesně určených podmínkách lze použít pro testování možných
variant, k výběru optimálního řešení a případně k hledání slabých míst systémů.
Na pracovišti FVZ UO Hradec Králové, byla navržena metoda hodnocení
připravenosti zdravotnické záchranné služby daného regionu na mimořádnou
událost. Je simulováno chování jednotlivých subjektů v případě řešení
hromadného neštěstí s postižením zdraví. Do simulace jsou zahrnuty
transportní prostředky, lékaři, pacienti, výjezdní stanoviště i nemocnice. Na
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základě zvoleného scénáře je určena doba řešení mimořádné události,
transportní trasy, časy ošetření a transportu zraněných, rozmístění pacientů
v okolních nemocnicích a vytížení zdravotnického personálu i transportních
prostředků. Simulační systém umožňuje nejenom testovat různé varianty
organizace práce a nasazení prostředků, ale poskytuje i podklady pro hodnocení
rizikovosti jednotlivých míst v regionu [6]. Vzhledem k tomu, že jsou
používána reálná data, jako je skutečná silniční síť, kapacity prostředků i
nemocnic, počty transportérů i personálu, lze metodu simulace využít i
k plánování rozmístění a kapacit zdrojů a k organizaci.
Porozumět prostorově-časovým datům získaným simulací není snadné.
Jednak představují značný objem informací a jednak časové a prostorové relace
nejsou okamžitě zřejmé. Prostý výpis událostí vznikajících v průběhu simulace
není dostatečný pro analýzu simulovaného systému. Navržené vizualizační
metody prezentované v následujícím textu zjednodušují pochopení
probíhajících procesů, hledání úzkých hrdel systému nebo návrh vhodných
nových řešení.

2

Vizualizační metody

Časově závislá data získaná simulací mají vzhledem k charakteru simulace a
relativně krátkému průběhu simulovaného děje (řádově do stovek minut)
charakter časově orientovaných lineárních necyklických dat s pevným časovým
intervalem [2]. Navíc jsou tato data geograficky určena a každá událost má
vedle času definováno i místo vzniku, lokalizované v dvourozměrné mapě
reprezentované často v geografickém informačním systému (GIS). Časová a
prostorová závislost a řada atributů vypočtených v každém okamžiku
klasifikuje tato data jako prostorově-časová data s více proměnnými (spatiotemporal data) [3].
Existuje řada metod pro vizualizaci informace [4], které lze využít jako
užitečné nástroje pro interpretaci a analýzu rozsáhlých číselných souborů.
Metody vizualizace prostorově-časových dat s více proměnnými můžeme
rozdělit podle principu na metody založené na statické reprezentaci, což
zahrnuje různé typy grafů a 3D vizualizaci s použitím prostorových ikon, na
dynamické reprezentaci, využívající animací, a na vizualizace založené na
událostech, reagující v reálném čase na aktuální změnu požadavku uživatele
[5].

2.1

Chronologický výpis událostí

Charakter časově závislých dat přímo vybízí k zobrazení ve formě
uspořádaného lineárního seznamu jednotlivých událostí. Časové závislosti a
chronologické uspořádání jednotlivých činností vzhledem k časové ose jsou
z výpisu dobře patrné, ale další vazby se ztrácejí. Lepšímu pochopení může
napomoci barevné označení jednotlivých typů událostí, případně doplnění
dalších hodnot jako jsou počty a jména subjektů, případně lokalizace události
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(Obr. 1.). Aktuální stav všech procesů v daném okamžiku není z výpisu zřejmý
a bez dokončení celé simulace není jasné, v jaké fázi se jednotlivé subjekty
nacházejí. Pro získání prostorové informace o lokalizaci jednotlivých událostí
by musela být výpis všech událostí následně filtrován. Přesto nám
chronologický výpis dá určitou představu o chování systému a o délce trvání
celého procesu.

…

…
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Obr. 1: Chronologický výpis událostí – tři vybrané časové úseky v průběhu
řešení hromadného neštěstí

2.2

Ganttův diagram

Ganttův diagram se v operačním výzkumu využívá pro zobrazení, analýzu a
případně optimalizaci na sebe různým způsobem navazujících a vzájemně
souvisejících činností, které jsou potřebné pro dosažení předem stanoveného
cíle. Jednotlivé úkoly jsou v diagramu vyznačeny pomocí řádků, kde zahájení a
dokončení úkolu je vyznačeno délkou daného řádku a jeho umístěním na
časové ose. Tak je možné sledovat, zda jsou úkoly prováděné po sobě nebo zda
se překrývají. Nejčastějším úkolem je dosažení požadovaného cíle v co
nejkratším možném časovém úseku, s minimálním využitím dostupných zdrojů
a samozřejmě s minimálními celkovými náklady [7].
V případě simulace řešení mimořádné události jsou sledované činnosti
všech subjektů simulace, především však transportních prostředků, vztaženy
k horizontální časové ose. Správná koordinace jednotlivých posádek a plynulá
návaznost prováděných činností podmiňuje maximální využití použitých
prostředků. Na diagramu je vyznačena doprava na místo neštěstí, činnost na
místě, transport, nakládání a vykládání pacientů (Obr. 2.). Obdobný diagram lze
sestavit i pro jednotlivé pacienty a znázornit aktuální stav a délku jeho trvání.

Obr. 2: Ganttův diagram jednoho místa neštěstí a vybraného scénáře
Jednotlivé činnosti jsou barevně odlišeny a doplněny číselnými údaji a
komentářem, obsahujícím časové údaje a názvy subjektů. U transportních
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prostředků je z diagramu možné vyčíst nejen začátek a konec jednotlivých
činností, ale i označení a typ transportéru, kapacitu, prioritu a identifikaci
přepravovaného pacienta a cíl transportu.
Ganttův diagram, znázorňující souběžně probíhající procesy, byl obohacen
o možnost sledovat časový průběh změny počtu zraněných a pacientů na místě
neštěstí a v jednotlivých nemocnicích. Na grafu (Obr. 3.) znázorňujícím stav na
místě neštěstí lze pozorovat postupný nárůst počtu zraněných v jednotlivých
kategoriích během průběhu vyprošťování a jejich pokles během odvozu do
nemocnic. Společná časová osa Ganntova diagramu i připojených grafů počtů
umožňuje vzájemné srovnání.

Obr. 3: Graf aktuálního počtu transportérů a zraněných
na místě neštěstí
V rámci simulačního nástroje bylo zobrazení diagramů řešeno
prostřednictvím aplikace Microsoft Excel. Do souboru se standardní šablonou
ve formátu XML jsou aplikací vloženy další listy znázorňující Ganttův diagram
i ostatní grafy vzhledem ke společné časové ose. Kromě textových a číselných
údajů jsou použity komentáře, slučování, obarvení a barevné ohraničení buněk.
Grafy znázorňující počty objektů jsou generovány programově obarvením
příslušných buněk.
Prezentované diagramy sice neukazují geografickou informaci o lokalizaci
jednotlivých subjektů simulace, především transportérů a pacientů, přesto dobře
znázorňují jednotlivé procesy a jsou vhodným nástrojem pro analýzu
aktivovaných zdrojů zdravotnické záchranné služby. Kritické údaje jako počty
čekajících pacientů na transport a časy vykládání jednotlivých pacientů
v nemocnicích jsou patrné okamžitě.
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Mapa dostupnosti

Mapa dostupnosti nejbližšího zařízení, v anglické literatuře označovaná jako
closest facilities map, znázorňuje pro každou lokalizaci definovanou na
mapovém podkladu minimální čas potřebný k dosažení určitého zdroje.
V případě simulace zdravotnického zabezpečení regionu je to čas potřebný
k dojetí záchranné služby z vybraného nebo nejbližšího výjezdového stanoviště
na místo neštěstí a čas transportu pacienta do nejbližší nemocnice. Aby tyto
údaje mohly být vypočteny, je nutné mít k dispozici skutečnou silniční sít
s reálnými vzdálenostmi jednotlivých úseků silnic, včetně jejich klasifikace a
dopravních omezení. Pro účel simulace byl použit vektorový mapový podklad
StreetNet společnosti CEDA. Na základě klasifikace a přepravní rychlosti
transportních prostředků byly jednotlivým úsekům silniční sítě přiřazeny
transportní časy. Do sítě byly s odpovídající přepravní rychlostí zahrnuty i
jednosměrné a místní komunikace, nájezdy a pěší zóny. K nalezení optimální
přepravní trasy do všech výjezdních i cílových míst byl použit nástroj ArcGIS
Network Analyst. Výsledná vizualizace (Obr 4.) znázorňuje čas dojezdu
prvního prostředku, nevypovídá ale o schopnosti řešit konkrétní situaci.

< 999
1000 - 9999
10000 - 49999
> 50000
< 10 minutes
10 - 15 minutes
15 - 18 minutes
Road

Obr. 4: Mapa dostupnosti – dojezdové časy záchranné služby ve vybraném
regionu

2.4

Mapa schopnosti řešit situaci

Mapa schopnosti řešit situaci (capability map) je syntetická mapa znázorňující
hodnocení jednotlivých míst v celém regionu. Pro všechna potencionální místa
mimořádné události a definovaný scénář je provedena simulace. Výsledky
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simulace, například čas odvozu posledního pacienta s nejvyšší prioritou do
nemocnice, jsou znázorněny ve formě barevných symbolů na odpovídajících
souřadnicích mapy. Po provedení všech simulací získáváme komplexní přehled
o celém hodnoceném regionu (Obr. 5). Touto vizualizační metodou lze snadno
porovnávat různé scénáře a strategie, například zvýšení rychlosti transportu
zraněných do okolních nemocnic při spolupráci sousedních regionů.

" < 30 minutes
)
) 31 – 50 minutes
"
) > 50 minutes
"

Obr. 5: Mapa schopnosti řešit situaci – barvy označují čas transportu
prvního pacienta s nejvyšší prioritou (měřeno v minutách od vzniku
mimořádné události)

2.5

Animovaná mapa aktuální situace

Ačkoli předcházející metody uvažují se změnou hodnot v čase, výsledkem
vizualizace jsou pouze statické obrazy. Jsou zobrazeny výsledné parametry
sloužící k hodnocení, ale průběh řešení scénáře, vývoj situace a chování
jednotlivých simulačních entit není patrné. K zobrazení dynamicky měnících se
parametrů byla využita animace v nástrojích ArcGIS. Počty pacientů různých
priorit na místě neštěstí, transportní trasy a naplněnost okolních nemocnic jsou
znázorněny sekvencí snímků (Obr. 6). Výslednou animaci lze exportovat do
video souboru.
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Obr. 6: Jeden ze snímků animace ukazuje skutečné transportní trasy a
aktuální počty raněných na místě neštěstí a pacientů v okolních
nemocnicích, podle priority.

3

Výsledky

Uvedené vizualizační metody byly využity v pilotním projektu při analýze dat
Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje. Kromě běžných
analýz pomocí mapy dostupnosti a rozšířeného Ganttova diagramu, byla pro
navržený scénář hromadného neštěstí provedena srovnávací analýza. Byly
porovnávány dvě strategie mající dopad na dojezd vozidel záchranných služeb
a transport pacientů do okolních nemocnic. První varianta řeší situaci pouze
s prostředky a zdroji daného regionu, v druhé variantě se předpokládá
spolupráci sousedních regionů.

a)
b)
Obr. 7: Srovnání dvou scénářů na okraji analyzovaného regionu a) bez
spolupráce sousedních regionů, b) se spoluprací.

Metody vizualizace časově závislých dat

4
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Závěr

Navržené vizualizační metody na základě provedené simulace umožňují
hodnotit schopnosti složek záchranného systému řešit mimořádnou událost.
Číselné údaje získané simulačním systémem jsou přehledně znázorněny na
mapě regionu. Kombinace GIS a simulace přináší nové možnosti při testování
připravenosti záchranného systému na mimořádné události definované
scénářem. Propojení mapy schopnosti řešit situaci s mapou hustoty
obyvatelstva a mapou potenciálních rizik v daném regionu, umožňuje
komplexní pohled na hodnocení připravenosti záchranného systému. Analýza
provedena na základě vizualizace v GIS je snazší a intuitivnější. Rozšířený
Ganttův diagram umožňuje detailní analýzu všech simulovaných procesů
probíhajících při řešení scénáře pro jedno konkrétní místo neštěstí.
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Abstrakt. Přı́spěvek podává přehled o relativně nové oblasti geometrie - tzv. diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrii. Vysvětleny jsou motivy
a principy, na kterých je diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie vystavěna.
Pozornost je věnována diskrétnı́ Gaussově a střednı́ křivosti. Uvedena
je i diskrétnı́ Willmorova energie a jejı́ geometrická interpretace.
Význam diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie je demonstrován na dvou
oblastech aplikacı́, a to na geomorfologických charakteristikách terénu
a na přı́kladu určovánı́ diskrétnı́ch geodetik.
Klı́čová slova: Diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie, globálnı́ křivost,
diskrétnı́ Gaussova křivost, Gauss-Bonnetova věta, Willmorova energie.

1 Zpracovánı́ geometrické informace
Obrovské bohatstvı́ poznatků, které shromáždila za tisı́ciletı́ geometrie, se
pozitivně projevuje v řadě aplikacı́ podporovaných výpočetnı́mi prostředky.
Klasická diferenciálnı́ geometrie – viz např. [6] – se stala logicky základem
té části CAGD, která se zabývá modelovánı́ křivek a ploch. Ovšem technické prostředky a výpočetnı́ algoritmy preferujı́ popis geometrických objektů pomocı́ linearizovaných objektů. Např. pro grafické karty počı́tače je
nejpřijatelnějšı́ reprezentacı́ plochy reprezentace systémem trojúhelnı́ků.
Pro uplatněnı́ metod CAGD je typické použitı́ NURBS objektů a realizace geometrických výpočtů na této reprezentaci reálných objektů. Geometrické výpočty lze v zásadě realizovat dvěma cestami:
• Diskretizacı́ rovnic – tato cesta je založena na popisu geometrického výpočtu v rámci klasické diferenciálnı́ geometrie. Řešená
úloha pak zpravidla vede na řešenı́ diferenciálnı́ rovnice, která může
být obyčejná nebo parciálnı́ a může se jednat o řešenı́ počátečnı́
nebo okrajové úlohy. Pokud je již problém formulován pomocı́ diferenciálnı́ rovnice nebo integrálu apod., nastupuje zpravidla uplatněnı́
metod numerické matematiky. Základnı́m principem, který tyto metody použijı́, je diskretizace, tedy náhrada spojitých veličin veličinami
diskrétnı́mi, konkrétně např. náhrada derivacı́ diferencemi apod.
Může jı́t také o diskretizaci řešenı́, ale to podstatu metody neměnı́.
Tato diskretizace po potřeby numerických algoritmů zpravidla nerespektuje geometrickou podstatu řešené úlohy. Proces diskretizace
vede zpravidla k sestavenı́ soustavy (lineárnı́ch) algebraických rovnic
a jejı́ řešenı́ představuje přibližné řešenı́ geometrického problému.
• Diskretizacı́ modelu – tento přı́stup je založen na uplatněnı́ tzv.
diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie – viz [1] a [2]. Diskretizace je v této
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variantě předřazena řešenı́ geometrického problému. Křivka nebo
plocha je nahrazena po částech jednoduchými objekty. U křivky
půjde zpravidla o lomenou čáru, u ploch o jejı́ triangulaci, tedy
o pokrytı́ systémem trojúhelnı́ků, tzv. TIN (Triangular Irregular Network), nebo obecněji náhradou obecné plochy polyedrickou plochou
(hranicı́ mnohostěnu). Geometrický problém je pak formulován pro
podstatně jednoduššı́ třı́du objektů (lomené čáry, polyedrické plochy). Ovšem pojmy klasické diferenciálnı́ geometrie, jako jsou např.
křivosti, je nutné nahradit adekvátnı́mi pojmy diskrétnı́ diferenciálnı́
geometrie. Řešenı́ geometrického problému pak přı́mo vede k řešenı́
systému (lineárnı́ch nebo nelineárnı́ch) algebraických rovnic, aniž
musı́ být prováděna diskretizace pomocı́ numerických metod.

Vztah obou cest použı́vaných v řešenı́ geometrických problémů je objasněn na obrázku. Navı́c je ve schématu připomenuta důležitá podmı́nka
pro modelovánı́, a tou je nutnost konfrontace zı́skaných výsledků s realitou. Kniha [2] obsahuje jakýsi manifest nově vznikajı́cı́ geometrické disciplı́ny: ”Diskretizujte celou teorii, nikoliv jen rovnice. Rovnice diskretizujte cestou diskretizace geometrie.” 1
Obě uvedené cesty řešenı́ geometrických problémů by měly ”konvergovat” k jednomu (stejnému) řešenı́. Diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie pracuje s diskrétnı́mi ekvivalenty pojmů, které zavedla klasická diferenciálnı́
1 V orginále: ”Discretize the whole theory, not just the equations. Discretize equations by discretizing the geometry.”
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geometrie. V dalšı́m výkladu si všimneme některých důležitých pojmů
a ukážeme, že zavedené pojmy diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie jsou v souladu předevšı́m s globálnı́mi pojmy klasické diferenciálnı́ geometrie, byt’
v lokálnı́m měřı́tku tento soulad neexistuje.

2 Diskrétnı́ geometrie křivek
V této části uvedeme definici diskrétnı́ křivosti křivky a ukážeme na jejı́
vztah ke globálnı́ prvnı́ křivosti křivky, s nı́ž pracuje klasická diferenciálnı́
geometrie.
2.1 Globálnı́ spojitá křivost
Uvažujme uzavřenou rovinnou křivku a označme q (přirozené čı́slo) tzv.
index, což je pojem, který souvisı́ s topologiı́ křivky a udává počet ”otáček
křivky”. Pak můžeme formulovat tuto větu klasické diferenciálnı́ geometrie pro integrál z orientované (opatřené znaménkem v závislosti na orientaci hlavnı́ normály) prvnı́ křivosti:
Věta 1 (o globálnı́ křivosti křivky) Necht’ je dána uzavřená rovinná
křivka s indexem q vektorovým popisem P(s), s ∈ I, kde s je oblouk na
této křivce, a označme 1 k(s) prvnı́ orientovanou křivost křivky v bodě,
který odpovı́dá parametru s ∈ I. Pak platı́
Z
1
k(s)ds = 2πq .
I

Důkaz této věty podal v roce 1929 W. Fenchel. Jde o speciálnı́ přı́pad
Gauss-Bonnetovy věty – důkaz viz [6].
Snadno můžeme tuto větu např. aplikovat na kružnici. Kružnice se
středem v počátku a s poloměrem r má ve všech bodech prvnı́ křivost
1
k = 1r a pro parametrizaci obloukem máme vektorový popis ve tvaru
P(s) = (r cos s, r sin s) , s ∈ (0, 2πr).
Pro kružnici je index q = 1. Platı́ skutečně
Z

0

2πr

1
ds = 2π .
r

2.2 Lokálnı́ a globálnı́ diskrétnı́ křivost
Diskrétnı́ křivkou rozumı́me náhradu spojité křivky polygonem (lomenou
čarou) s tı́m, že vrcholy tohoto polygonu ležı́ na dané křivce. Přesněji:
Necht’ je dána křivka K s vektorovým vyjádřenı́m P(s), s ∈ I = (a, b),
a necht’ je dána konečná posloupnost hodnot parametru a = s0 < s1 <
. . . < sn−1 < sn = b. Pak polygon s vrcholy danými polohovými vektory
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P(s0 ), P(s1 ), . . . P(sn ) nazveme diskrétnı́ křivkou, která vznikla diskretizacı́ dané křivky.
Prvnı́ křivost diskrétnı́ křivky v jejı́m bodě (rozumı́ se ve vrcholu lomené čáry) definujeme
pomocı́ orientovaného ”úhlu zlomu” křivky v
tomto bodě – viz obrázek – a pro diskrétnı́
křivost 1 k̄ křivky v bodě s indexem i můžeme
psát 1 k̄(si ) = αi . Pro otevřenou křivku doplnı́me nulové křivosti v počátečnı́m a koncovém
bodě.
Je zřejmé, že takto zavedená diskrétnı́ křivost křivky je závislá na
způsobu diskretizace, tedy na volbě posloupnosti parametrů (a samozřejmě
na parametrizaci křivky). Oprávněnost použitı́ uvedené definice ale plyne
zejména z globálnı́ch vlastnostı́.
Soulad globálnı́ch vlastnostı́ křivky a diskrétnı́ křivky demonstrujme
na přı́padu uzavřenı́ konvexnı́ lomené čáry. Pro součet σ vnitřnı́ch úhlu
βi konvexnı́ho polygonu (n-úhelnı́ka) platı́
σ=

n−1
X
i=0

βi = (n − 2)π .

Pro součet diskrétnı́ch křivostı́ pak dostaneme
n−1
X
i=0

1

k̄(si ) =

n−1
X
i=0

αi =

n−1
X
i=0

π − βi = nπ − (n − 2)π = 2π .

Porovnáme-li výsledek výpočtu s tvrzenı́m věty 1, vidı́me, že globálnı́
spojitá a diskrétnı́ křivost vykazuje na dané třı́dě objektů shodné vlastnosti.

3 Diskrétnı́ geometrie ploch
Vyjdeme z klasické definice plochy a pro diskretizaci prochy, tj. náhradu
plochy mnohostěnem (polyedrem), zavedeme některé pojmy diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie. Zejména se budeme zabývat diskrétnı́ Gaussovou
křivostı́ a ukážeme, že zvolená definice zajišt’uje soulad globálnı́ch charakteristik mezi spojitým a diskrétnı́m popisem.
3.1 Gauss-Bonnetova věta
Shrneme nejprve některá důležitá tvrzenı́ klasické diferenciálnı́ geometrie.
Kompaktnı́ plochou rozumı́me množinu bodů, která je plochou a zároveň
je uzavřenou a omezenou množinou.
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Věta 2 (Gauss-Bonnetova) Pro každou kompaktnı́ plochu S platı́
Z
Z
g
GdS +
kds = 2πχ(S) ,
S

∂S

kde
• G značı́ Gaussovu křivost plochy, tedy součin hlavnı́ch křivostı́ (tj.
extrémů normálových křivostı́) v daném bodě plochy,
• ∂S označuje hraničnı́ křivku plochy,
• g k je geodetická křivost hraničnı́ křivky, tedy kolmý průměr prvnı́
křivosti křivky ∂S do tečné roviny plochy S,
• χ(S) označuje Eulerovu charakteristiku plochy, pro orientovatelné
souvislé (tvořené jednou komponentou) plochy je χ(S) = 2 − 2g, kde
g je genus plochy, tedy údaj o počtu ”průchozı́ch děr” v ploše (nebo
ekvivalentně počtu ”držadel” na ploše)2 .

Důkaz tohoto tvrzenı́ je uveden např. v [6].
Uved’me některé důležité vlastnosti ploch, které patřı́ k poznatkům
klasické diferenciálnı́ geometrie:
• Jedinou kompaktnı́ plochou s konstantnı́ Gaussovou křivostı́ je kulová plocha.
• Na každé kompaktnı́ ploše existuje bod s kladnou Gaussovou křivostı́.
• Minimálnı́ plochy majı́ ve všech bodech nulovou střednı́ křivost
(střednı́ křivostı́ rozumı́me aritmetický průměr hlavnı́ch křivostı́,
tedy extrémů normálových křivostı́ plochy v daném bodě) a představujı́
pro danou hranici plochy s minimálnı́m povrchem.
• Žádná kompaktnı́ plocha nenı́ minimálnı́.
• Kompaktnı́ plochy s konstantnı́ střednı́ křivostı́ tvořı́ hranici s minimálnı́m povrchem pro daný objem.
3.2 Diskrétnı́ Gaussova křivost
Diskrétnı́ Gaussova křivost je definována jako tzv. úhlový defekt mnohostěnu v daném vrcholu. Necht’ vrchol polyedru patřı́ do m stěn a úhly
při daném vrcholu v přı́slušných stěnových mnohoúhelnı́cı́ch označme
αi , i = 1, . . . , m. Pak diskrétnı́ Gaussovu křivost v daném vrcholu polyedru (index vrcholu je j) definujeme vztahem
Ḡj = 2π −

m
X

αi .

i=1

Např. pro všechny vrcholy krychle platı́, že diskrétnı́ Gaussova křivost
v nich se rovná π2 .
2 Precizace

uvedených pojmů vyžaduje podstatně hlubšı́ znalosti z topologie.
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Globálnı́ diskrétnı́ Gaussovu křivost zavádı́me jako součet diskrétnı́ch
Gaussových křivostı́ ve vrcholech polyedru, tedy (N označuje počet vrcholů polyedru)
Ḡ =

N
X
j=1

Ḡj = 2N π −

mj
N X
X

j=1 ij =1

αij = 2N π −

M
X

αk ,

k=1

kde M udává počet všech hranových úhlů.
Nynı́ použijeme následujı́cı́ větu:
Věta 3 (Descartova věta) V mnohostěnu, který je topologicky ekvivalentnı́ s kulovou plochou, tj. existuje homeomorfismus, který danou plochu
zobrazuje na kulovou plochu, pro součet hranových úhlů αk , k = 1, . . . M
platı́
M
X
αk = 2π(N − 2) ,
k=1

kde N označuje počet vrcholů polyedru.
Pro obecný mnohostěn P platı́
M
X

αk = 2πχ(P ) ,

k=1

kde χ(P ) je Eulerova charakteristika mnohostěnu.
Některé důkazy této věty jsou uvedeny např. v [3] nebo [7].
Na základě Descartovy věty můžeme formulovat následujı́cı́ závěry:
• Globálnı́ diskrétnı́ Gaussova křivost mnohostěnů s genusem g = 0,
tj. topologicky ekvivatentnı́ch s kulovou plochou, je rovna 4π.
• Pro mnohostěn, který má nenulový genus g, platı́
Ḡ = 4π(1 − g) .
Porovnáme-li obsah tvrzenı́ věty 2 s vlastnostmi globálnı́ diskrétnı́
Gaussovy křivosti, zjistı́me, že existuje soulad obou přı́stupů. To samozřejmě
ale neplatı́ na lokálnı́ úrovni. Lokálnı́ diskrétnı́ Gaussova křivost nenı́ invariantnı́ ke způsobu diskretizace, ovšem globálnı́ (součtová) definice tuto
invarianci vykazuje.
Gaussova křivost má zásadnı́ význam při řešenı́ otázek rozvinutelnosti
ploch. Přechodem do diskrétnı́ho prostředı́ tato otázka ztrácı́ smysl, nebot’
diskretizovaná plocha (polyedr) je vždy rozvinutelná.
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3.3 Willmorova energie
Teorie ploch ve spojité i diskrétnı́ podobě je základem pro oblast technických výpočtů, zejména pak v mechanice. Proto je vhodné zavést i
některé energetické charakteristiky ploch. Jednı́m z často aplikovaných
popisů vlastnostı́ plochy je Willmorova energie.
Ve spojitém přı́padě je pro plochu S Willmorova energie W (S) definována předpisem
Z
Z
1
W (S) =
(n k h − n k d )2 dS = (M 2 − G)dS ,
4 S
S
n

n

kd
kde M = kh +
se nazývá střednı́ křivost plochy.
2
Tedy Willmorova energie představuje integrál z kvadrátu rozdı́lu hlavnı́ch
křivostı́ n k h , n k d . Snadno odvodı́me

(n k h − n k d )2

=
=

k h 2 + n k d 2 − 2G = 4
4(M 2 − G) .

n

n

kh +n kd
2

2

− 2 · n k h n k d − 2G =

Snadno plyne, že Willmorova energie kulové plochy je nulová. Je-li totiž
r poloměr kulové plochy, pak G = r12 a M = 1r .
Diskrétnı́ Willmorovu energii zavedeme pro přı́pad diskretizace ploch
pomocı́ trojúhelnı́kových sı́tı́. Diskrétnı́ střednı́ křivost je (podél hrany
sı́tě) chápána jako odchylka stěn, které majı́ danou hranu společnou.
Pro diskrétnı́ Willmorovu energii platı́
zajı́mavá geometrická interpretace: Ve
vrcholu Vi trojúhelnı́kové sı́tě stanovı́me diskrétnı́ Willmorovu energii
pomocı́ součtu odchylek tečných vektorů orientovaných kružnic opsaných
všem trojúhelnı́kům sı́tě, které incidujı́
s daným vrcholem, a to jako doplněk do
plného úhlu (s opačným znaménkem).
Pro diskrétnı́ Willmorovu energii ve vrcholu Vi můžeme psát:


X
W (Vi ) = 
βij  − 2π ,
j∈S(i)

kde S(i) je množina indexů vrcholů sı́tě, které ”sousedı́” s vrcholem Vi ,
tedy x ∈ S(i), právě když je úsečka Vi Vx hranou sı́tě.
Globálnı́ diskrétnı́ Willmorova energie diskretizované plochy S je pak
polovinou součtu diskrétnı́ Willmorovy energie v jednotlivých vrcholech
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trojúhelnı́kové sı́tě (V je množina všech indexů, které majı́ vrcholy sı́tě),
tj.
W (S) =

X
1X
W (Vj ) =
βij − π|V | ,
2
j∈V

{i,j}∈E

kde |V | udává počet vrcholů sı́tě a E je množina hran, která je reprezentovaná (neuspořádanými) dvojicemi indexů vrcholů sı́tě.
Uvažujme krychli a stanovme jejı́ diskrétnı́ Willmorovu energii. Nevadı́, že stěnami jsou čtverce a nikoliv trojúhelnı́ky, protože pro každou
stěnu existuje opsaná kružnice. Snadným výpočtem lze ukázat, že pro
všechny odchylky tečných vektorů opsaných (orientovaných) kružnic platı́
βij = 23 π. Diskrétnı́ Willmorova energie ve vrcholu je tedy 0, součet přes
všechny vrcholy je tedy samozřejmě také nulový. Podobné tvrzenı́ platı́
pro všechny polyedry, pro něž existuje opsaná kulová plocha procházejı́cı́
všemi vrcholy polyedru. Tedy opět je zřejmá souvislost mezi spojitou a
diskrétnı́ Willmorovou energiı́. Kulová plocha a jejı́ polyedrická náhrada
majı́ stejnou Willmorovu energii.

4 Závěr
V článku bylo poukázáno na vztah klasické a diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie. Na přı́kladu globálnı́ch vlastnostı́ bylo potvrzeno, že zavedenı́
pojmů diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie má plné oprávněnı́. Práce vycházı́
zejména z literatury [6], [1], [2], ale také ze zkušenostı́, které autor přı́spěvku
zı́skal při řešenı́ reálných problémů popisovaných v disertačnı́ch pracech
[5] a [4].
Na obrázku je znázorněno hledánı́ diskrétnı́ geodetiky na diskretizovaném povrchu (terénnı́ plocha daná systémem trojúhelnı́ků). Zadán je
výchozı́ a cı́lový bod a použita je metoda střelby, která je známa z numerické matematiky, kde se použı́vá k řešenı́ okrajových úloh pro obyčejné
diferenciálnı́ rovnice. Zde byl ve výchozı́m bodě volen směr, v němž je
hledána geodetika (křivka s nulovou geodetickou křivostı́), a sledováno
bylo, zda geodetika projde cı́lovým bodem. Znázorněny jsou i některé
”pokusy”, které nevedly k určenı́ hledané nejkratšı́ cesty. Obrázek byl
vytvořen použitı́m programového vybavenı́, které v rámci diplomového
projektu vytvořil J. Zábranský.
V práci A. Porazilové je řešena otázka nejkratšı́ch cest na povrchu.
Podán je ucelený a originálnı́ přehled algoritmů. Navı́c je řešena otázka
nejkratšı́ch cest na povrchu se zakázanými územı́mi. Úlohy jsou řešeny na
diskretizovaném povrchu. Zásadnı́ význam má v těchto úlohách klasifikace
bodů podle znaménka diskrétnı́ Gaussovy křivosti.
J. Pacina s využitı́m poznatků diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie rozvinul metody geomorfologické klasifikace terénnı́ plochy, která je diskreti-
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zována sı́tı́ trojúhelnı́ků. Historickou metodou je klasifikace, kterou zavedl
Gauss pomocı́ kombinace signatur Gaussovy a střednı́ křivosti. Většina
poznatků geomorfologie je formulována pomocı́ klasické diferenciálnı́ geometrie. Tak je také prováděna klasifikace elementárnı́ch forem georeliéfu
včetně hledánı́ hranic mezi nimi. Uplatněnı́ poznatků diskrétnı́ diferenciálnı́
geometrie v této oblasti je na počátku, ale vzhledem k reprezentaci reliéfu
pomocı́ trojúhelnı́kové sı́tě bude takový krok nezbytný, byt’ bude znamenat řadu problémů pro geomorfologii i výzev pro diskrétnı́ diferenciálnı́
geometrii.

Poděkovánı́
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Abstrakt. Tento přı́spěvek popisuje využitı́ specifických oblastı́ obrazů
při vyhledávánı́. Konkrétně se jedná o fotografie mincı́, tedy obrazy,
u kterých se musı́ počı́tat s rotacemi a různými deformacemi. Existuje
spousta na prvnı́ pohled stejných obrazů, které se však lišı́ v detailech,
jako napřı́klad různé texty, symboly a podobně. Přı́spěvek se zabývá
vhodnými algoritmy pro výběr těchto oblastı́, zpracovánı́m, ukládánı́m
a samotným využitı́m při vyhledávánı́.
Klı́čová slova: Rozpoznávánı́ obrazu, důležité oblasti, vyhledávánı́.

1

Úvod

Počı́tačové zpracovánı́ obrazů a vytvářenı́ vyhledávacı́ch systémů založených na obrazových datech jsou tradičnı́ vědnı́ disciplı́ny.
Tato práce je zaměřena na zpracovánı́ a vyhledávánı́ fotografiı́ oběžných a pamětnı́ch mincı́. Mince jsou jednı́m z nejdéle použı́vaných platidel.
Prvnı́ se použı́valy již v dobách před našı́m letopočtem.
Existuje tedy velké množstvı́ různých konkrétnı́ch mincı́, které se lišı́
svým tvarem, použitým motivem a jinými vlastnostmi. Spousta mincı́
obsahuje většı́ množstvı́ stejných prvků a lišı́ se jen v konkrétnı́ch detailech
(Obr. 1). Identifikace a využitı́ těchto detailů může být nápomocné při
vyhledávánı́.

Obr. 1: Podobné mince s odlišným rokem
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Kašpar Petr, Fasuga Radoslav, Šurkovský Martin

Segmentace a uloženı́ vzorů v databázi

Výsledkem metod zpracovánı́ obrazu je výsledný motiv mince bez irelevantnı́ch dat. Tento motiv je třeba uložit do databáze. Otestováno bylo
několik přı́stupů.
Prvnı́ způsob (Obr. 2) rozdělı́ minci pomocı́ několika soustředných
kružnic. Vzniknou tak segmenty ve tvaru prstenců. Do databáze se uložı́
počty bodů v jednotlivých prstencı́ch a tyto hodnoty se využı́vajı́ při vyhledávánı́. Tato metoda má teoretickou výhodu v tom, že je nezávislá na
rotaci vstupnı́ho obrázku. Velká nevýhoda je nepřesnost. Zı́skáme informaci o počtu bodů v jednotlivých prstencı́ch, ale již nemáme informaci
o konkrétnı́ poloze uvnitř prstence. Tato metoda je nevhodná pro použitı́.

Obr. 2: Kruhové segmenty

Obr. 3: Jednotný vzor

Následujı́cı́ metoda je opět nezávislá na rotaci. Předzpracovánı́ vstupnı́ho obrazu se provede pro 256 rotacı́. Body na jednotlivých souřadnicı́ch
se u všech rotacı́ch sčı́tajı́ (1). Vizualizovaný výsledek je vidět na Obr. 3.
Do databáze se následně uložı́ vektor hodnot ležı́cı́ch na poloměru. Nevýhoda této metody je potřebný čas pro vytvořenı́ jednotného vzoru. Musı́
se vygenerovat 256 rotacı́ vstupnı́ho obrázku a tyto obrazy zpracovat. To
je výpočetně náročné.
jednotny vzor(x, y) =

r=255
X

zpracovany obraz(x, y)

(1)

r=0

Dalšı́ metoda využı́vá jiný přı́stup. Výsledný zpracovaný motiv je
rozdělen na segmenty ve tvaru matice 4 × 4 (Obr. 4).
Celkem je 16 čtvercových segmentů. Každý z nich má velikost 64×64px
při velikosti vstupnı́ch obrázků 256 × 256px.
V databázi jsou uloženy počty bodů v jednotlivých segmentech a také
celkový počet bodů. Pro uloženı́ těchto informacı́ v databázi postačuje
jediný typ entity, který je definován následujı́cı́m lineárnı́m zápisem:
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Obrazova data(id dat, id mince, str, rotace, pocet bodu, m 11, m 12,
m 13, m 14, m 21, m 22, m 23, m 24, m 31, m 32, m 33, m 34, m 41,
m 42, m 43, m 44).
V atributech m 11 až m 44 budou uloženy počty bodů v přı́slušných
segmentech matice, v pocet bodu je uložen celkový počet bodů ve vzoru.

Obr. 4: Segmenty ve tvaru matice 4 × 4
Při vyhledávánı́ se nejprve zpracuje vstupnı́ vyhledávaná mince, která
se také rozdělı́ na segmenty, a vypočı́tajı́ se přı́slušné počty bodů. Poté se
provede samotný výběr podobných mincı́ pomocı́ SQL (Structured Query
Language) dotazu. Nejprve se porovnajı́ celkové počty bodů ve vzorech a
následně docházı́ k postupnému porovnávánı́ počtu bodů v jednotlivých
segmentech.
Je málo pravděpodobné, že by dvě stejné mince měly všechny počty
pixelů totožné, proto je třeba zavést toleranci ve vyhledávánı́. Tolerance
pro celkový počet bodů je nastavena na 2000. Celkově může být v obraze 51468 bodů. Tolerance bodů v jednotlivých segmentech je 250 bodů.
Celkově může být v segmentu 4096 bodů (matice 4 × 4). Tyto hodnoty
vyplynuly z praktických testů.

3

Specifické oblasti obrazu

Na světě existujı́ miliony mincı́. Spousta z nich vypadá na prvnı́ pohled
totožně. Při detailnı́m prozkoumánı́ se však lišı́ v určitých detailech. Typicky to mohou být letopočty (Obr. 1), nominálnı́ hodnoty, znak mincovny. Také to ale mohou být konkrétnějšı́ motivy, které jsou velmi podobné. Přı́kladem jsou portréty různých lidı́, většı́ motivy na minci, texty
a podobně.
3.1 Typy segmentů
Pro výběr důležitých oblastı́ je daná mince rozdělena na segmenty. Existuje několik způsobů, jak tyto segmenty vybrat.
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Základnı́ rozdělenı́ vycházı́ z matice 4×4 (Obr. 4). Tento typ segmentů
je výhodný z hlediska počtu ukládaných dat. Nevýhoda je malá variabilita
při výběru důležitých segmentů.
Vylepšenı́m této metody je použitı́ matice o velikosti 8 × 8. Každý
segment bude mı́t velikost 32 × 32px. Zde už jsou lepšı́ možnosti pro výběr
důležitých segmentů. Nevýhodou je jejich počet. Výsledný vektor bude mı́t
64 hodnot.
Typ segmentů může také vycházet z tvaru mincı́. Ty jsou ve tvaru
kruhu, po obvodu bývá obvykle nějaký text či jiný motiv a podobně.

Obr. 5: Rovnoměrné a nerovnoměrně kruhové segmenty
Na Obr. 5 vlevo je vidět rozdělenı́ mince na 63 segmentů. Ty jsou
vytvořeny rovnoměrným rozdělenı́m mince na několik prstenců a ty jsou
dále rovnoměrně rozděleny na konkrétnı́ segmenty. Segmenty v jednotlivých prstencı́ch jsou různě velké. Počty bodů v segmentech v jednotlivých prstencı́ch (od středu): 1429, 2071, 1824, 1228, 793 a 518. Segmenty
jsou očı́slovány vzestupně od hodnoty 1 od středu po směru hodinových
ručiček.
Při praktických zkouškách se vyskytlo několik negativnı́ch vlastnostı́.
Po obvodu mince je zbytečně mnoho segmentů. V této části se ale nacházı́
jen hrana mince, která má obvykle stejný vzhled po celém obvodu.
Na Obr. 5 vpravo je vidět vylepšený tvar segmentů. Vnějšı́ prstenec je
tenčı́ ve prospěch druhého prstence o 50%. Zároveň je ve vnějšı́m prstenci
nižšı́ počet segmentů (8 mı́sto původnı́ch 32). Druhý rozšı́řený prstenec je
lepšı́ pro textové hodnoty, které se obvykle v této části mince nacházejı́.
Jednotlivé prstence tedy majı́ následujı́cı́ šı́řky (od středu): 16.6%, 16.6%,
16.6%, 16.6%, 25% a 8.3%. Celkový počet segmentů se u tohoto přı́stupu
zmenšil na 39.
Všechny použité metody majı́ své výhody i nevýhody. V rámci experimentů jsou využı́vány všechny.
Masky na Obr. 5 jsou také použı́vány na jednoduché zjišt’ovánı́ přı́slušnosti pixelů do jednotlivých segmentů. Dané masky jsou zhotoveny
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177

bez antialiasingu a ohraničenı́. Jednotlivé segmenty jsou obarveny barvou
označujı́cı́ čı́slo segmentu (index pole). Při kontrole se zjistı́ barva v masce
na souřadnicı́ch x, y vstupnı́ho segmentu. Na základě této barvy se určı́
požadovaný segment.
3.2 Identifikace důležitých oblastı́
Pro definici důležitých oblastı́ je použit expertnı́ systém. Odbornı́k při
vkládánı́ mince do katalogu nadefinuje důležité oblasti. Uživatelé pak při
vyhledávánı́ majı́ možnost vybrat důležitou oblast ve své minci.
Výběr těchto důležitých oblastı́ lze provést několika způsoby. Uživatel
může požadovanou oblast ohraničit obecným polygonem. Tento polygon
se následně převede na segmenty, do kterých zasahuje. Druhý způsob je
přı́mý výběr pomocı́ segmentů. Oba přı́stupy majı́ své výhody. Výběr
pomocı́ polygonu může být proveden rychleji. Výběr pomocı́ segmentů je
přehlednějšı́ z hlediska typu segmentů.
Technicky je výběr důležitých oblastı́ řešen intuitivnı́m appletem, se
kterým by většina uživatelů neměla mı́t problém.
3.3 Priorita důležitých oblastı́
Defaultně majı́ všechny segmenty stejnou prioritu. Všechny majı́ tedy prioritu 0. Určitým segmentům můžeme přidat na důležitosti a ty budou mı́t
prioritu 1. Tento způsob určovánı́ priority je jednoúrovňový (jednoduchý).
Jednotlivé segmenty mohou mı́t bud’ základnı́ prioritu 0, nebo zvýšenou
prioritu 1.
0
1

1

0
0
2

0

2
1 0
2
2
2 1
1 0
2 2 2
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2 2
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1
0 1
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Obr. 6: Definované detailnı́ priority
Druhý způsob určovánı́ priority je vı́ceúrovňový (detailnı́). Defaultně
majı́ všechny segmenty opět prioritu 0. Dále však můžeme segmentům
nastavit vı́ce priorit napřı́klad od 1 do 3. Segmenty s prioritou 3 pak
mohou obsahovat datum emise, 2 hlavnı́ motiv, 1 vedlejšı́ motiv, 0 zbytek
mince (Obr. 6).
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Kašpar Petr, Fasuga Radoslav, Šurkovský Martin

3.4 Mapovacı́ tabulka
Obraz vstupnı́ hledané mince může být pořı́zen s jinou rotacı́, než obraz,
u kterého jsou v databázi uloženy důležité segmenty. Z tohoto důvodu
je použita mapovacı́ tabulka. Ta mapuje pro jednotlivé úhly vstupnı́ segmenty na výstupnı́. Na Obr. 7 je ilustrace toho, jak se mohou změnit
dva vybrané segmenty v matici 4 × 4 a kruhové nerovnoměrné masce po
natočenı́ o 60◦ .

60°

60°

Obr. 7: Vizualizace mapovacı́ tabulky
Kruhová maska má jednu velkou výhodu. Při libovolném natočenı́ je
výsledný počet segmentů maximálně n + 1, kde n označuje počet segmentů před natočenı́m. V ukázce (Obr. 7 dole) se ze dvou segmentů po
natočenı́ o 60◦ staly tři segmenty. U čtvercové masky může být výsledný
počet segmentů několikanásobně většı́. V ukázce (Obr. 7 nahoře) vzniklo
z původnı́ch dvou segmentů po rotaci 60◦ výsledných pět segmentů.
Mapovacı́ tabulka je předem vypočtena pro všechny čtyři typy masek.
Pro uloženı́ těchto informacı́ v databázi postačuje jediný typ entity, který
je definován následujı́cı́m lineárnı́m zápisem:
Mapovaci tabulka(id dat, id metody, uhel, vstup, vystup, procentZastoupeni).

4

Využitı́ při vyhledávánı́

V databázi máme uloženy informace o počtu bodů v jednotlivých segmentech (Kapitola 2). Také zde jsou uloženy priority jednotlivých segmentů.
Ukázkové informace pro masku ve tvaru matice 4×4 jsou uvedeny v Tab. 1.

179
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Uživatel nahraje do systému fotografii své mince (přı́padně dvě fotografie – rubu i lı́ce). Na této fotografii vybere důležité oblasti. Fotografie se
následně zpracujı́ a normalizujı́. Stejná předzpracovaná data jsou uložena
a indexována v databázi pro všechny mince v katalogu.
Tab. 1: Ukázka šablony a přı́slušných masek
Id
Rot Hodnoty vektoru
Czk 47 1995 30◦ 12,23,54,57,23,67,87,34,23, 4,24,76,43,23
Jednoduchá
0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0
Detailnı́
0, 0, 1, 2, 3, 3, 2, 0, 0, 0, 3, 3, 1, 0

4.1

Porovnávánı́ bez důležitých oblastı́

Základnı́ vyhledávánı́ bez využitı́ důležitých oblastı́ probı́há následovně.
V prvnı́m kroku odfiltrujeme celkový počet bodů v jednotlivých mincı́ch.
Výsledkem bude redukovaný soubor relevantnı́ch mincı́. V tomto souboru
mincı́ budeme dále porovnávat náš vstupnı́ vektor S = (seg1 , . . . , segn )
s vektory všech šablon v databázi T = (tseg1 , . . . , tsegn ). Pro porovnávánı́
je možno použı́t napřı́klad tyto 2 algoritmy [1][2]. City Block Distance (2)
nebo Euclid distance (3). Výsledky s nejmenšı́ vzdálenostı́ jsou si nejvı́ce
podobné.
CBD = |seg1 − tseg1 | + . . . + |segn − tsegn |
Euclid =
4.2

q

2

(2)
2

(seg1 − tseg1 ) + . . . + (segn − tsegn )

(3)

Porovnávánı́ s důležitými oblastmi

Porovnávánı́ s využitı́m důležitých segmentů na minci by se dalo provést
dvěma způsoby.
Prvnı́ způsob pracuje ve dvou kocı́ch. V prvnı́m kroku provedeme klasické porovnánı́ vektorů bez důležitých oblastı́ (Kapitola 4.1). Výsledkem
bude sada relevantnějšı́ch mincı́. Ve druhém kroku už pak jen porovnáváme důležité oblasti a na jejich základě vyhodnotı́me přesnějšı́ výsledky.
Druhý způsob pracuje jen v jednom kroku. Nejprve upravı́me vektor
s maskou, aby neobsahoval hodnoty 0.
Z původnı́ho vektoru M = (m1 , . . . , mn ) tedy vytvořı́me nový vektor
M + = (msk1 , . . . , mskn ) kde k = 1, . . . , n; ∀mskk = mk + 1.
Dále existuje několik možných přı́stupů pro samotný výpočet vzdálenostı́ s ohledem na důležitost segmentů. V přı́kladech se vycházı́ z výpočtu
vzdálenosti metodou City Block Distance (2)[1].
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Prvnı́ varianta (4) zvýhodňuje důležité segmenty pomocı́ dělenı́ a snižuje tak vzdálenost mezi hodnotami. Druhá varianta (5) využı́vá stejného
principu, jen při použitı́ odmocniny. Toto je pomalejšı́ než předchozı́. Poslednı́ přı́stup (6) zvyšuje význam důležitých oblastı́ oproti ostatnı́m.
Single mask dec 1 =

k=1
X

k=n

Single mask dec 2 =

k=1
X

k=n

Single mask inc =

k=1
X

k=n

5

Závěr

|segk − tsegk |
mskk
p
|segk − tsegk |

mskk

|segk − tsegk | × mskk

(4)

(5)

(6)

V tomto článku bylo popsáno využitı́ specifických oblastı́ v obrazech za
účelem zlepšenı́ kvality výsledků vyhledávanı́. Konkrétně se jedná o katalog oběžných a pamětnı́ch mincı́ či medailı́.
Byly popsány způsoby určenı́ a výběru důležitých oblastı́ v obraze,
jejich uloženı́ v databázi a možnosti využitı́ při vyhledávánı́.
Dalšı́ směr vývoje se může týkat sémantiky [5], tedy definovat a využit
informace o významu jednotlivých motivů na minci. S tı́m souvisı́ i zapojenı́ OCR [3][4] systému na automatické rozpoznánı́ textu na mincı́ch.

Poděkovánı́
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Milada Kočandrlová, Jana Vecková
Katedra matematiky, Fakulta stavební, ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 29 Praha 6, Česká republika
email: veckova@fsv.cvut.cz

Abstrakt. Rotační plochy jsou využívány v moderní architektuře pro jejich velkou
variabilitu i konstrukční vlastnosti. Vedle mnohých ve světě oceňovaných staveb,
kde je užita rotační plocha, je významnou dominantou i liberecký horský hotel
a vysílač Ještěd. Protože v tehdejší době byla vysoce moderní a ve světě oceněná
stavba spojena s projekční kanceláří SIAL a s emigrací ing. Zdeňka Zachaře,
nevycházela o ní téměř žádná odborná literatura. Článek se proto zaměřuje na
rekonstrukci
matematického
popisu
rotačního
pláště
z dochovaných
a publikovaných pramenů.
Klíčová slova: rotační plocha, kvadrika, aproximace, spline.

1 Historický úvod
Horský hotel a vysílač Ještěd navrhl a realizoval architekt Karel Hubáček ve
spolupráci se statiky Zdeňkem Patrmanem a Zdeňkem Zachařem a stavebním
inženýrem Václavem Bůžkem v letech 1963-73. Za projekt obdržel Karel
Hubáček v roce 1969 od Mezinárodní unie architektů Velkou cenu Augusta
Perreta.
V roce 1998 byla stavba zařazena na seznam nemovitých kulturních
památek a o sedm let později obdržela zvláštní statut národní kulturní památky.
V roce 2007 byla zahájena jednání o zapsání stavby na seznam světového
dědictví UNESCO, [8],– nejvyšší stupeň mezinárodní ochrany.
V souvislosti s tím je pozoruhodné, jak tvar stavby popisují nejenom laici –
novináři, ale i odborníci. Tak se můžeme dočíst, že stavba má tvar
hyperboloidu, ale také hyperbolického paraboloidu [4]. Sám projektant Karel
Hubáček říká: „Ta prvotní představa ze mě vytryskla. Koukal jsem na Ještěd
a hned jsem věděl, co musím nakreslit. Věděl jsem, že musím prodloužit horu.
A dát vysílači tvar kužele, aby se po něm smýkaly větry. Ještěd je nesmírně
větrná hora a klasická stěna by sloužila mnohem hůře.“ Ten kužel v původním
návrhu ale „vcucnul dovnitř k ose“, [1].
Na stránkách [6] je smysluplný popis stavby: „Spodní část má tvar rotační
kuželové plochy, nad ní je úsek tvořený částí zborceného rotačního
hyperboloidu, na něj pak plynule navazuje část anuloidu, která opět plynule
přechází v rotační válec ...“. Tento popis zřejmě vychází z článku [7]
a odpovídá projektům, které jsou reprodukovány v [1], [2]. Proto se tohoto
popisu podržíme a podíváme se, jak je to s tou „plynulostí“.
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2 Hledání matematického popisu
Sestrojíme proto podélný profil stavby podle rozměrů uvedených v [1]
a budeme postupovat odzdola nahoru, tj. od recepční válcové haly po horní
laminátový válcový tubus TV antén, obr.1. Počátek soustavy souřadné
umístíme do nadmořské výšky 1 017,75mnm. Osu z umístíme v ose rotace
Ještědu.

Obr. 1: Schéma hotelu a televizního vysílače na Ještědu, [2].
Rotační kužel má meridián úsečku
10
x ∈ 10.8,16.1 .
z = − ( x − 16.1) ,
53
Navazující oblouk hyperboly určíme tak, aby površka kužele byla jeho
tečnou, tj.
x2
x ∈ 5.25,10.8 .
z = 27.07 + 7.52
−1 ,
18.92
Kružnicový meridián následného vnitřku anuloidu pro plynulý přechod by
byl určen společnou tečnou s bodem dotyku oblouku hyperboly a tečnou
s bodem dotyku horního válce (laminátového tubusu TV antén), tj. je
přeurčený. Uvažujme tedy pouze svislou tečnu, tj. tečnu meridiánu
navazujícího horního válcového tubusu. Pak parametrické vyjádření
kružnicového meridiánu je
z = 72.62 − ( x − 73.41) + 47 ,
2

x ∈ 0.81, 5.25 .
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Meridián tubusu je úsečka
x = 0.81 , z = t ,

t ∈ 47,87.5 .

Odchylka tečen hyperbolického a kružnicového oblouku ve společném bodě
je necelé 3 stupně. Napojení obou oblouků můžeme považovat jako hladké,
obr. 2.
50
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2.5 57.510
12.515

Obr. 2: Meridián, rotační plochy, trojúhelníková síť hyperboloidu.
Rotační plocha, určená sestrojeným meridiánem obr. 2, je složena z kuželové
plochy
10


X ( x, u ) =  x cos u, x sin u, − ( x − 16.1) , x ∈ 10.8,16.2 , u ∈ 0,2π ,
53


rotačního jednodílného hyperboloidu


x2
X (x, u ) =  x cos u , x sin u, 27.07 + 7.52
− 1 , x ∈ 5.25,10.8 , u ∈ 0,2π ,
18.92 

vnitřní části anuloidu
2
X (t , u ) =  x cos u , x sin u, 72.6 2 − ( x − 73.41) + 47 , x ∈ 0.81,5.25 , u ∈ 0,2π ,


a rotačního válce
X (t , u ) = [0.81 cos u , 0.81sin u , t ] , t ∈ 47,87.5 , u ∈ 0,2π .
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Hyperboloid podle [1] byl sestrojen z trojúhelníkové sítě, úsečky –
rovnoběžkové kružnice, obr. 2. Přímky obou regulů hyperboloidu mají
vyjádření
X (t ) = [± 0.6(t − 15.1), 5.03, t + 10] , t ∈ 0,12 .
Na stránkách [2] se píše „Jako podpůrný systém pláště se uplatnily laminátové
coulové nosné tyče délky 11 m ...“. Vzhledem k daným rozměrům mají tyče
délku téměř 14 m.
Je zřejmé, že od návrhu k realizaci stavby je cesta dlouhá, v tomto případě to
bylo 10 let. Další roky, od dokončení stavby v roce 1973, se informace o stavbě
spíše ztrácely nebo zkreslovaly. Tak můžeme pouze spekulovat, jak to asi bylo.
Je tedy možné, že prvotní návrh architekta byl načrtnut, viz citát v úvodu, jako
„vcucnutý“ kužel, obr. 1, jako kubika.
Zvolíme tedy na profilu čtyři body: [0.81,47] , [5.25,22] , [10.8,10] , [16.1,0] ,
a proložme jimi, (ač jsou jejich souřadnice zaokrouhlené) interpolační kubiku,
obr.3. Její rovnice bude
z = 54 − 9.2 x + 0.7 x 2 − 0.02 x 3 .
50
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Obr. 3: Kubika jako meridián části mezi dolním kuželem a horním
válcem.
Porovnáme-li kubiku s předchozím meridiánem, vidíme, že se liší v části
kružnicového oblouku. Rotační plocha s meridiánem v kubice se více podobá
kuželi, obr. 3.
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Podobný tvar dostaneme pro kubickou spline-funkci, kterou interpolujeme
meridián anuloidu, hyperboloidu a kužele, obr. 4. Ta je popsána třemi
rovnicemi, které byly zaokrouhlením upraveny. Okrajová směrnice byla volena
-11 v bodě [0.81, 47], aby byla zachována konvexnost křivky a zároveň spoj
s válcem byl co nejhladší (odchylka 5°). V bodě [16.1, 0] byla hodnota
směrnice totožná se směrnicí povrchové přímky původní kuželové plochy, tzn.
− 10 5.3 .
z = 57.12 − 14.07 x + 2.04 x 2 − 0.12 x 3 ,

x ∈ 0.81,5.25 ,

z = 40.64 − 4.65x + 0.25x − 0.008x ,

x ∈ 5.25,10.8 ,

z = 31.77 − 2.19 x + 0.02 x − 0.0005x ,

x ∈ 10.8,16.1 .

2

2

3

3
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Obr. 4: Interpolace meridiánu spline-funkcí

3 Závěr
Podle dostupných fotografií, kde je patrná podpora laminátové části dvěma
systémy sklolaminátových tyčí, je nejpravděpodobnější zastřešení částí
zborceného rotačního hyperboloidu. Ale ani interpolace meridiánu spline
křivkou se příliš neliší od složeného meridiánu z úsečky, části hyperboly a
kružnice.
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Abstrakt. Triangulačné metódy v 2D a 3D sú dôležitou súčasťou numerického
modelovacieho procesu (napr. MKP). Aj keď táto metóda nekladie v obecnom
prípade špeciálne podmienky na štruktúru triangulácie (okrem podmienky
konformity, v mnohých aplikáciách je vhodné používať triangulácie s pravidelnou
štruktúrou. Naviac, použitie rozkladu na tvarovo rovnaké trojuholníky dovoľuje
radikálne zredukovať pamäťové i výpočtové nároky v procese celého modelovania
[2], [7]. V článku sú analyzované rozklady 3D priestoru na zhodné štvorsteny. Je
ukázaná štruktúra možných rozkladov, sú konfrontované pamäťové nároky
použitých rozkladov v súvislosti s tvarovou expresivitou jednotlivých metód.
Kľúčové slová: štvorsten, vykrývajúcí štvorsten, konformný rozklad

1 Úvod
Úlohy súvisiace s rozkladom priestoru sa vyskytujú v rôznych oblastiach
výskumu už oddávna, napr. [3], [8]. V oblasti riešenia úloh mechaniky kontinua
nadobudla diskretizácia priestoru dôležitosť s rozvojom numerických metód.
Napr. v metóde konečných prvkov (MKP) sa rozkladá záujmová oblasť na
elementy – konečné prvky. V najjednoduchšej forme tejto metódy sa používajú
trojuholníky v 2D a štvorsteny v 3D. V súčasnej dobe existuje široká škála
metód pre generovanie rozkladov, napr. [4].
Dôležitú úlohu hrajú siete s pravidelnou štruktúrou [1]. Použitie rozkladu na
tvarovo rovnaké elementy dovoľuje veľmi účinne redukovať pamäťové i
výpočtové nároky v procese celého modelovania [2], [7]. Vhodne zvolený
element naviac zníži diskretizačnú chybu modelu. Napr. pri použití dát z CT
pre popis distribúcie rôznych materiálov v skúmanej oblasti dostávame
pravidelnú voxelovú mriežku. Tú môžeme bez radikálnej zmeny geometrie
čiastočne vyhladiť prechodom k štvorstenom, rozdelením „rohových“
a „hranových“ voxelov – obr. 1.

Obr. 1: Potlačenie chyby vzorkovania rozkladom voxelov.
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V príspevku uvádzame prehľad známych metód rozkladu priestoru na
zhodné štvorsteny. Je taktiež popísaná metóda štrukturovaných sietí. Sú
konfrontované pamäťové nároky použitých rozkladov v súvislosti s tvarovou
expresivitou jednotlivých metód.

2 Pokrytie jedným štvorstenom
V súčasnej dobe sú známe dva prístupy ku generovaniu rozkladov 3D priestoru
jediným, tj. vykrývajúcim štvorstenom [5], [6]:
1. rozklady získané delením pravidelnej ortogonálnej mriežky
(Sommerville),
2. rozklady získané delením 3-bokého hranolu (Goldberg).

2.1 Pokrytia z ortogonálnej mriežky
Uvažujme pravidelnú ortogonálnu mriežku. Jej základným objemovým
elementom je kolmý 6-boký hranol (kocka). Je známych päť vykrývajúcich
štvorstenov, získaných jeho delením. Základným je štvorsten I. z obr. 2, kde
vrchol D je stred kocky, C je stred bočnej steny.

I.
II.
III.
Obr. 2: Vykrývajúce štvorsteny z ortogonálnej mriežky.
Štvorsten II. je zjednotením dvoch štvorstenov typu I. so spoločnou stenou
ACD. Štvorsten III. je zjednotením dvoch štvorstenov typu II. so spoločnou
stenou ABC.
Vzájomný pomer strán uvedených štvorstenov ukazuje Tab.1.
I.

2

AB

3

BD

3 AD

II.

2

AB

3

BD

3 AD

III.

2

AB

3

BD

IV.

2

AB

3

BD

2

2

AC
AE

3 AD

3

3 AD

5
2
3

AF

2

BC

1

2 2 BE
3

3 DE

2

DF

5 DF
2
AB
2
V.
AF
BF
11 BH
3 AH
11 HF
2
2
2
Tab. 1: Geometria vykrývajúcich štvorstenov z ortogonálnej mriežky.
AG

5
2
3

BF

DC

BG
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Je nutné si uvedomiť, že štvorsten II. je nesymetrický a v tomto prípade musí
rozklad obsahovať rovinne symetrické (podľa roviny BDE) štvorsteny.
Hovoríme, že štvorsten je nesymetricky vykrývajúci.
Ďalšie dva typy vykrývajúcich štvorstenov sú odvodene z typu III. – obr.3.
Nech G je stred opísanej gule štvorstenu ABDF. Keďže jeho povrchové
trojuholníky sú zhodné, z toho očividne vyplýva, že štvorsten ABDG je
vykrývajúci – IV..
Nech H je stred hrany AD. Potom štvorsteny ABFH a DFBH sú rovinne
symetrické, t.j. štvorsten ABFH je nesymetricky vykrývajúci – V..

IV.
V.
Obr. 3: Vykrývajúce štvorsteny z ortogonálnej mriežky – pokračovanie.

2.2 Pokrytia z trojbokého hranolu
Uvažujme trojboký hranol s rovnostranným prierezom dĺžky e. Na jeho hranách
vytyčujeme vrcholy „postupným navíjaním“ (červená lineárne lomená čiara) so
zvoleným krokom h – obr. 4 VI..

VI.
VII.
VIII.
Obr. 4: Vykrývajúce štvorsteny z 3-bokého hranolu.
Štvorsten ABCD – VI. je očividne vykrývajúci. Z neho možno odvodiť ďalšie
dva nesymetricky vykrývajúce štvorsteny – VII., VIII.: bod E je stred úsečky
AD, preto trojuholník BCE je rovnoramenný, t.j. BE=CE=c. Podobne bod F je
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stred úsečky BC a preto trojuholník ADF je rovnoramenný, t.j. AF=DF=d.
Geometrické charakteristiky sú v Tab. 2.
VI.
VII.
VIII.
Tab. 2:

AB a
BC
a
CD 3h
AD b
AC
b
BD
a
a
AB a
BC
c
CE
1,5h AE b
AC
c
BE
a
AB a
BF
d
FD
3h AD d
AF b
BD
Geometria vykrývajúcich štvorstenov z trojbokého hranolu.

a = e 2 + h 2 , b = e 2 + 4h 2 , c = e 2 +

h2
a2 .
, d = b2 −
4
4

Dá sa ukázať, že
• štvorsten III. je špeciálny prípad štvorstenu VI.,
• štvorsten II. je špeciálny prípad štvorstenu VII.,
• štvorsten V. je špeciálny prípad štvorstenu VII. resp. VIII.
Nie sú známe žiadne ďalšie vykrývajúce štvorsteny, nie je však ani dokázané,
že ďalšie vykrývajúce štvorsteny neexistujú [5].

2.3 Konformita rozkladu
V kontexte numerického modelovania spravidla vyžadujeme, aby sme
spočítané diskrétne hodnoty v elementoch mohli spojite interpolovať. Z toho
dôvodu predpokladáme konformitu elementov rozkladu, t.j. že susedné
elementy majú spoločný práve jeden vrchol, alebo celú hranu alebo celú stenu.
Vyššie uvedené vykrývajúce štvorsteny s výnimkou II. a VI. toto automaticky
zaručujú. Pri konformnom rozklade štvorstenom II. musia byť susedné voxely
delené tou istou stenovou uhlopriečkou (čo je vcelku prirodzená podmienka).
V prípade štvorstenu VI. musíme „navíjanie vrcholov“ v susedných trojbokých
hranoloch realizovať zrkadlovo symetricky. Keďže vo všeobecnom tvare
štvorsten VI. nie je zrkadlovo symetrický, uvažujeme tento štvorsten ako
nesymetricky vykrývajúci.

3 Štrukturované triangulácie
Ukážeme ďalší spôsob rozkladu pravidelnej ortogonálnej mriežky na sieť
štvorstenov. Oslabíme podmienku vykrývajúceho štvorstenu, t.j. uvažujeme
niekoľko typov neekvivalentných štvorstenov, no budeme striktne vyžadovať,
aby uzly štvorstenov boli tvorené len z množiny pôvodných uzlov ortogonálnej
mriežky. Takýto rozklad nazývame štrukturovaný.
Platia nasledujúce vzťahy (triedou elementov resp. rozkladov rozumieme
množinu elementov, resp. rozkladov líšiace sa o uhol otočenia).
Lemma 1. Existuje 5 tried štvorstenov – obr.5.
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a)
b)
c)
d)
e)
Obr. 5: Štvorsteny štrukturovaného rozkladu.
Dôkaz je jednoduchý, dostaneme ho detailnejšou analýzou 4–prvkových
podmnožín vrcholov kocky.
Lemma 2. Existuje jedna trieda konformného rozkladu na 5 štvorstenov a 5
tried konformných rozkladov na 6 štvorstenov – obr. 6.
Dôkaz vyplýva z nasledujúcich faktov.
1. Analýza konformných 5-prvkových rozkladov je triviálna.
2. Konformný rozklad na 6 štvorstenov obsahuje práve jednu telesovú
uhlopriečku.
3. Triedy rozkladov sú jednoznačne určené vzájomnou konfiguráciou
štvorstenov b), c), d) z obr. 5.
Duálna reprezentácia možných tried konformných rozkladov (tj. uzly
predstavujú štvorsteny, uzly sú spojené hranou, keď štvorsteny majú spoločnú
stenu) je na obr. 6. Farebne sú odlíšené triedy štvorstenov vychádza z obr. 5.

A
B
C
D
E
F
Obr. 6: Duálna reprezentácia konformných rozkladov.
Lemma 3. Existuje 72 rozkladov na 6 štvorstenov a dva rozklady na 5
štvorstenov.
Dôkaz vyplýva z analýzy rotačných symetrií jednotlivých tried.
Lemma 4. Pre konfiguráciu povrchových uhlopriečok z obr. 7a), existuje len
nekonformný rozklad.
Lemma 5. Pre konfiguráciu povrchových uhlopriečok z obr. 7b), neexistuje
konformný rozklad.
Dôkaz Lemmy 4 a 5 vyplýva z faktu, že nekonformný rozklad obsahuje práve
dve telesové uhlopriečky.

a)
b)
Obr. 6: Konfigurácie povrchových uhlopriečok pre ktoré a) existuje len
nekonformný rozklad, b) neexistuje rozklad.
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Konfigurácie uhlopriečok z obr. 6 možno charakterizovať tak, že ku každému
vrcholu ortogonálnej bunky sú incidentné max. dve uhlopriečky a
a) práve dve dvojice uhlopriečok na protiľahlých stenách sú mimobežné,
b) všetky tri dvojice uhlopriečok na protiľahlých stenách sú mimobežné.

4 Tvarová expresivita rozkladov
Uvažujme pravidelnú ortogonálnu sieť s n3 uzlami (t.j. v každom smere n
uzlov). Pri použití štvorstenov I. – V. sa počet uzlov siete a elementov zmení
podľa Tab. 3.
I.

n 3 + (4n − 1)(n − 1)

Uzly

2

Elementy

24(n − 1)

3

II.

n 3 + (n − 1)

III.

3

12(n − 1)

3

n 3 + (n − 1)

IV.

3

12(n − 1)

3

n 3 + 13(n − 1)

3

48(n − 1)

3

V.

n 3 + 9(n − 1)

3

24(n − 1)

3

Tab. 3: Uzly a štvorsteny pri rozklade voxelovej mriežky s n3 uzlami.
Z druhej strany, všetky štrukturované rozklady na 6 štvorstenov zachovávajú
pôvodný počet uzlov n3. Počet elementov je 6(n –1)3.
Pri úpravách siete – obr.1 potrebujeme, aby sme neboli obmedzení výberom
povrchových diagonál na bunkách (elementoch) ortogonálnej siete. Očividne
každý z rozkladov I. – V. dovoľuje na jednom elemente ortogonálnej siete
zvoliť diagonály na stenách elementu vzájomne nezávisle. Presnejšie povedané,
všetky rozklady okrem II. obsahujú na každej stene obe uhlopriečky. V prípade
rozkladu II. môžeme uhlopriečky na stenách jedného elementu vyberať
vzájomne nezávisle. Pritom rozklad je jednoznačne určený výberom
povrchových uhlopriečok.
Ztohto pohľadu je zmysluplné vzájomne porovnávať so štrukturovanými
rozkladmi len rozklad II. Výsledky sú zhrnuté v tab.3
Rozklad

II.
Strukt.

Počet
Uzlov

≈ 2N
N

Počet
štvorstenov

≈ 12N
≈ 6N

Počet
rozkladov
elementu

64
72

Obmedzenia
povrchových
uhlopriečok

Nie
Ano

Tab. 4: Globálne charakteristiky štrukturovaných rozkladov a pokrytia II.

5 Závěr
V článku sú popísané dva prístupy ku generovaniu štvorstenových
rozkladov s pevne stanovenou štruktúrou. Sú sformulované základné vlastnosti
takýchto rozkladov a je ukázané (tab. 4) ako oslabenie podmienok na samotný
štvorsten (pri zachovaní „rozumných“ podmienok štrukturovania) zvýši
možnosti vyjadrenia rôznych tvarov.
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Abstract. The present paper investigates some properties of trilinear
coordinates and their application to surface deformations.
Keywords: Barycentric coordinates, barycentric mappings.

1 Introduction
Barycentric coordinates play a very important role in computer graphics
and applications, e.g. shading, planar and spatial deformations, animations, etc. One of the most widely used coordinates are the mean-value
coordinates [2]. These coordinates are positive over convex polygons and
can be generalized to non-convex polygons [5, 8] and to R3 [1, 3]. However, the associated mean-value mapping is not, in general, injective even
between convex polygons [4].
On the other hand, Wachspress coordinates [9] give rise to injective
mappings between convex polygons [4]. Wachspress mappings are rational, however, they cannot be generalized to non-convex polygons. One of
possible generalizations of Wachspress coordinates to higher dimensions
was introduced in [10] and later studied and generalized in [6] – the so
called Warren’s coordinates. As a special case, trilinear coordinates for
cubes belong to this set of coordinates for convex polyhedra.
In the present paper we focus on trilinear coordinates and space deformations that they induce. The next chapter recalls some basic properties
of these coordinates. Section 3 discusses Warren’s mappings and Section
4 studies the use of trilinear coordinates for surface deformations. Finally,
the paper is concluded with several examples.

2 Trilinear coordinates
Consider the unit cube P with the vertices
p1 = (1, 0, 0), p2 = (1, 1, 0), p3 = (0, 1, 0), p4 = (0, 0, 0),
p5 = (1, 0, 1), p6 = (1, 1, 1), p7 = (0, 1, 1), p8 = (0, 0, 1).

(1)

P is considered as an open set in R3 . Its closure will be denoted P and its
boundary ∂P . In this case, Warren’s coordinates for P (see [10]) reduce
to the trilinear coordinates
λ1
λ3
λ5
λ7

= x(1 − y)(1 − z),
= (1 − x)y(1 − z),
= x(1 − y)z,
= (1 − x)yz,

λ2
λ4
λ6
λ8

= xy(1 − z),
= (1 − x)(1 − y)(1 − z),
= xyz,
= (1 − x)(1 − y)z.

(2)
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p8
p5

q8

p7
p6

q7

q5
q6

Figure 1: Right: the unit cube P , left: a cube-like set Q. Note
that q5 , q6 , q7 and q8 are not coplanar.

These coordinates, as all barycentric coordinates, satisfy the following
properties:
(3)
λi ≥ 0, x ∈ P ,
n
X

λi (x) = 1,

i=1

n
X
i=1

λi (x)pi = x,

x ∈ P,
x ∈ P.

(4)

(5)

In other words, they are non-negative and satisfy the partition of unity
and linear precision property. Moreover, the Lagrange property holds as
well, i.e., λi (pj ) = δ(i, j).
In order to investigate mappings induced by trilinear coordinates, we
define the following notion. Let P be the unit cube given by (1) and
let Q ⊂ R3 be a set of points q1 , q2 , . . . , q8 . Denote F1 , . . . , F6 the 6
faces of P . If pi , pj , pk and pl belong to Fm , then we denote Gm the
tetrahedron (or planar quadrilateral) formed by qi , qj , qk and ql , see
Fig. 1. Moreover, let Intg (G) denote the geometric interior of G, i.e., if
G is a tetrahedron then Intg (G) is the interior of G in R3 , and if G is a
planar quadrilateral lying in a plane π, then Intg (G) is the interior of G
in π (the usual Int(G) in R3 is the empty set in this quadrilateral case).
Definition 1 Let Intg (Gi ) ∩ Intg (Gj ) = ∅ for all i, j = 1, . . . , 6, i 6= j.
Then Q is called cube-like.
As an example of a cube-like set, Q can be chosen to form a parallelepiped
or a projective image of P , where no point of P is mapped to infinity.
However, Q is more general since its ’faces’ Gm are not required to be
planar, see Fig. 1 and Section 5 for examples.
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3 Warren’s mappings
Using Warren’s coordinates, the so called Warren’s mapping is defined as
f (x) =

8
X

λi (x)qi ,

i=1

x ∈ P.

(6)

From the properties of λi we see that the mapping f is a convex-combination mapping. Using the Lagrange property it follows that f (pi ) = qi .
As it was observed in [10], the mapping f restricted to faces (edges) of
P acts as Warren’s mapping for one (two) dimensions lower. Therefore,
faces of P are mapped by a bilinear mapping (a special case of Wachspress
mappings). Consequently, faces of P are mapped to planar quadrilaterals
or quadrilateral patches of hyperbolic paraboloids. Edges of P are mapped
in a linear fashion, i.e., any edge of P given by pi and pj is mapped onto
the line segment determined by qi and qj .
Note that for the mapping f to be well defined, Q is not restricted
to vertices of some polyhedron only. Therefore, the mapping f is more
general than affine and even projective mappings (restricted to P and
when no point of P is mapped to infinity). Nevertheless, in order for f to
be usable in practice for shape deformations and other applications, it is
often required for f to be injective.

4 Conditions on injectivity
Now we turn our attention to the injectivity of f . If
f (x) = (f (x), g(x), h(x))
and ∂r h(x) := ∂h/∂xr , r = 1, 2, 3, the Jacobian of f is the determinant
∂1 f
J(f ) = ∂2 f
∂3 f

∂1 g
∂2 g
∂3 g

∂1 h
∂2 h .
∂3 h

It is well known in real analysis (see e.g. [7]) that f is injective if J(f ) 6= 0
for all x ∈ P and if f is injective on ∂P .
A short computation (using e.g. the computer algebra system Maple)
reveals that for x ∈ P
X
J(f ) = 36µ
λi λj λk λl V(pi , pj , pk , pl )V(qi , qj , qk , ql ), (7)
1≤i<j<k<l≤8

where
µ=

1
xyz(1 − x)(1 − y)(1 − z)

(8)
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and V(p, q, r, s) denotes the signed volume of the tetrahedron [p, q, r, s],
1
1 p1
V(p, q, r, s) =
6 p2
p3

1
q1
q2
q3

1
r1
r2
r3

1
s1
.
s2
3
s

(9)

Note that all summands in (7) are polynomial expressions (the denominator of µ cancels out), hence (7) is well defined even at the boundary of
P . Consequently, we arrive at
Theorem 1 Let P be a parallelepiped with vertices pi ∈ R3 , i = 1, . . . , 8
and Q be a cube-like set of points qi ∈ R3 , i = 1, . . . , 8 such that for all
1≤i<j<k<l≤8
V(pi , pj , pk , pl ) · V(qi , qj , qk , ql ) ≥ 0

(10)

or for all 1 ≤ i < j < k < l ≤ 8
V(pi , pj , pk , pl ) · V(qi , qj , qk , ql ) ≤ 0.

(11)

Then the Warren’s mapping (6) is injective in P .
Proof. Since all the summands on the right-hand side of (7) are nonnegative (or non-positive) and at least some of them positive (negative),
J(f ) is positive (negative) in P . Moreover, since Q is cube-like, f is
injective on ∂P . The theorem follows from the affine invariance of trilinear
coordinates.
2

8
The sum in (7) gives 4 = 70 summands. However, as P is a cube
(or a parallelepiped), 12 of the summands are equal to zero as 12 of the
volumes V(pi , pj , pk , pl ) vanish. Moreover, due to the shape of P , only 27
of the terms are distinct. Therefore, one can extract 27 inequalities from
(7), which form a set of necessary conditions for the Warren’s mapping
to be injective. Now, considering the degree of the Jacobian, expressing
it in the Bernstein-Bézier form gives exactly these 27 conditions (up to
constant factors). Interestingly enough, expressing the Jacobian in the
power basis representation, one obtains 26 conditions. However, these
conditions do not seem to allow any geometric interpretation.
Consequently, to the best of our knowledge we believe that the conditions in Theorem 1 are the best necessary conditions known and they
are the most useful ones since they provide a nice geometric insight into
the problem. Moreover, we would like to emphasize that these necessary conditions are linear in the vertices of P and Q and constant in x.
This fact makes them suitable for applications such as interactive shape
deformation since they can be tested in real-time.
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a)

b)

c)
Figure 2: Examples of Warren’s mappings. Original shapes are
depicted in blue, their images in red. a) P is a cube, b) P is a
parallelepiped, c) the upper face of P is mapped to a (non-planar)
curved face (green).
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5 Examples
In this section we give several examples of injective Warren’s mappings.
Fig. 2a) depicts Warren’s mapping between a cube and a cube-like Q.
In Fig. 2b) several line-segments are depicted. Note that those segments
parallel to the edges of the blue parallelepiped P are mapped to line
segments. On the other hand, since trilinear coordinates are used, the
three diagonals of P are mapped to arcs of cubic curves (thick black).
Finally, Fig. 2c) shows a situation where the set Q does not form a
polyhedron. The vertices of its upper ’face’ are not collinear. Thus, the
upper face of P is mapped to a patch of a hyperbolic paraboloid (green).
In all three examples a blue sphere is mapped to its red image resulting
from a smooth deformation induced by trilinear coordinates. Observe that
according to Theorem 1 all the three mappings are injective.
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Konstrukce pravidelného dvacetistěnu v Mongeově
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Alice Králová
Dept. of mathematics, Fac. of Forestry and Wood Technology, Mendel University of Agriculture
and Forestry in Brno
Zemědělská 1/1665, 613 00 Brno, Czech Republic
email: balcarko@mendelu.cz

Abstrakt. Konstrukce pravidelného dvacetistěnu v Mongeově projekci s jednou
stěnou ležící v půdorysně jiným postupem, než je uvedeno ve skriptech RNDr. V.
Hájkové, Ph. D. na Fakultě architektury ČVUT.
Klíčová slova: Pravidelný dvacetistěn, Mongeova projekce

1

Pravidelný dvacetistěn

Pravidelný dvacetistěn je jedním z pěti pravidelných mnohostěnů, tzv.
platónských těles. Jeho stěny jsou tvořeny dvaceti rovnostrannými trojúhelníky.
Přitom každý z jeho dvanácti vrcholů je incidentní s jeho pěti hranami.
Cílem tohoto článku je popsat konstrukci pravidelného dvacetistěnu
v Mongeově projekci za předpokladu, že jedna jeho stěna leží v půdorysně.
Konstrukci dvacetistěnu přitom provádím odlišným způsobem, než ji uvádějí
skripta RNDr. V. Hájkové, Ph. D. pro Fakultu architektury ČVUT. Tato skripta
jsou uveřejněna na stránce „http://15122.fa.cvut.cz/?page=cz,elektronickaskripta“, pod odkazem Platónská tělesa.
Poznamenejme, že v běžně dostupných středoškolských i vysokoškolských
učebnicích deskriptivní geometrie lze najít pouze konstrukci pravidelného
dvacetistěnu v poloze, v níž je jeho osa kolmá k půdorysně. To je ovšem
z konstrukčního hlediska daleko jednodušší, než když v půdorysně leží jedna
jeho stěna. Konstrukci dvacetistěnu se stěnou v půdorysně jsem našla jedině a
pouze ve skriptech dr. Hájkové.

2

Postup konstrukce v půdoryse

Nechť stěna ABC pravidelného dvacetistěnu leží v půdorysně, stěna JKL leží
v rovině rovnoběžné s půdorysnou, přičemž půdorysné průměty A1, B1, …, L1
všech těchto bodů tvoří vrcholy pravidelného šestiúhelníka. To plyne ze
souměrnosti tělesa podle středu S, jehož průmětem S1 je společné těžiště obou
trojúhelníků A1B1C1 a J1K1L1.
Koncové vrcholy hran dvacetistěnu, které jsou incidentní s vrcholy A, B, C
označme popořadě D, E, F. Přitom hrana A1D1 v půdorysně je promítnuta
kolmo k hraně B1C1, B1E1 A1C1, atd. Klíčový problém spočívá v určení délky
úsečky A1D1, neboli zjištění odchylky hrany AD dvacetistěnu od půdorysny.
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Obr. 1: Pravidelný dvacetistěn v Mongeově projekci

2.1

Konstrukce vedoucí k určení délky úsečky A1D1

Sestrojíme obecný trojúhelník se stranami a a 2/3 t, jehož vnitřní úhel proti
straně a je 135°. Přitom a je délka hrany dvacetistěnu, t je délka těžnice
v rovnostranném trojúhelníku o straně a. Nad přeponou a sestrojíme Thaletovu
kružnici. Úsečku o délce 2/3 t prodloužíme tak, abychom dostali průsečík
s Thaletovou kružnicí. Kratší odvěsna takto vzniklého pravoúhlého trojúhelníka
je pak rovna délce úsečky A1D1 v půdorysně. Její velikost označme x.

Obr. 2: Konstrukce pro určení délky A1D1 = x

2.2

Zdůvodnění postupu konstrukce

Vrchol D dvacetistěnu je incidentní s pěti hranami o téže délce a. Koncové
vrcholy těchto hran vytvářejí pravidelný pětiúhelník AGJLI. Můžeme tedy
hovořit o pravidelném pětibokém jehlanu s podstavou AGJLI a vrcholem D. V
prostoru je jeho pobočná hrana DI kolmá na podstavnou hranu GJ. Obě mají
stejnou délku a.

Konstrukce pravidelného dvacetistěnu v Mongeově projekci . . .
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Obr. 3: Kolmost hran DI a GJ v pravidelném pětibokém jehlanu
Po promítnutí do půdorysu jsou přitom úsečky D1I1 a G1J1 vzájemně
rovnoběžné. To plyne z toho, že půdorysným obrysem dvacetistěnu je
pravidelný šestiúhelník D1G1E1H1F1I1 jehož úhlopříčka G1F1, na níž leží body
J1 a C1, je rovnoběžná s jeho stranou D1I1.
Označme délky úseček G1J1 = x, D1I1 = y. Podle níže uvedené věty jsou x
a y délkami odvěsen pravoúhlého trojúhelníka s přeponou délky a.

Obr.

ovnobě nost půdorysů hran D1I1 a G1J1 dvacetistěnu

Věta: „Mějme dvě úsečky stejné délky, které leží v promítací rovině kolmé
k půdorysně a v prostoru jsou vzájemně kolmé. Potom délka průmětu do
půdorysny jedné úsečky je rovna rozdílu z-ových souřadnic druhé úsečky a
naopak.“

Obr.

olmý průmět v ájemně kolmých úseček AB a BC do půdorysny

Platnost věty plyne ze shodnosti trojúhelníků AXB a BYC podle věty usu.
( AB = BC , XAB = YBC = , ABX = BCY 90
.) Je tedy AX =
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BY , BX = CY . Můžeme rovněž říci, že odvěsny pravoúhlého trojúhelníka
mají délky AX a CY .

Obr. 6: Obrázek demonstrující odvození vztahu y = x + 2/3 t
Jak jsme již uvedli na začátku, půdorysné průměty vrcholů dolní a horní
stěny dvacetistěnu tvoří dohromady pravidelný šestiúhelník A1J1B1K1C1L1. Jeho
středem je bod S1. Trojúhelník A1S1J1 je rovnostranný, délka jeho strany je
rovna dvěma třetinám délky těžnice v trojúhelníku A1B1C1.
Půdorysným obrysem pravidelného dvacetistěnu je pravidelný šestiúhelník
D1G1E1H1F1I1 s délkou strany označenou jako y. Všechny hrany AD, JG, …, LI
dvacetistěnu se totiž do půdorysu promítají do stejně dlouhých úseček, jejichž
délku jsme označili x, a zároveň body D1, G1, …, I1 leží na polopřímkách
S1A1, S1J1, …, S1L1.
Odtud plyne, že úsečka A1J1 je rovnoběžná s úsečkou D1G1.
Nyní na úsečce D1G1 zvolme bod P takový, že PG1 = A1J1 = 2/3 t. Pak je
čtyřúhelník PG1J1A1 rovnoběžníkem, tedy A1P = J1G1 = x.
Protože D1A1P = 60°, je trojúhelník D1A1P rovnostranný, takže rovněž
úsečka D1P má velikost x.
Celkově jsme tedy zjistili, že úsečka D1G1 o velikosti y, která je součtem
úseček D1P a PG1, má velikost x + 2/3 t.
Můžeme psát vztah y = x + 2/3 t, který nám umožnil najít délku úsečky A1D1.
Připomeňme, že x a y byly odvěsny pravoúhlého trojúhelníka se známou délkou
přepony a. Konstrukci umožňující nalezení délky A1D1 = x jsme popsali na
začátku článku.

3

Postup konstrukce v náryse

Z-ové souřadnice vrcholů pravidelného dvacetistěnu můžeme jednoduše
určit jejich sklopením do , neboť délky hran dvacetistěnu mají známou
velikost a a půdorysy vrcholů známe.
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Abstract. Hypo/epicycloids (shortly HE-cycloids) are well-known
curves, in detail studied in classical geometry. Hence, one may wonder
what new can be said about these traditional geometric objects. It
has been proved recently, cf. [12], that all rational HE-cycloids are
curves with rational offsets, i.e. they belong to the class of rational
Pythagorean hodograph curves. In this paper, we present an algorithm
for G1 Hermite interpolation with hypo/epicycloidal arcs which results
from their support function representation.
Keywords: Hypocycloids; epicycloids; Pythagorean hodograph curves;
rational offsets; support function; Hermite interpolation

1 Introduction
Hypocycloids and epicycloids are a subclass of the so called roulettes,
i.e., planar curves traced by a fixed point on a closed convex curve as
that curve rolls without slipping along a second curve. In this case, both
curves are circles, cf. [13, 1, 9]. Various sizes of circles generate different
hypo/epicycloids, which are closed when the ratio of the radius of the
rolling circle and the radius of the other circle is rational.
It has been proved recently, cf. [12], that all rational hypo/epicycloids
are curves with Pythagorean normals and therefore they provide rational offsets. This new result was obtained with the help of support
function (SF) representation of hypo/epicycloids. In this paper, we
present the main idea of the algorithm for G1 Hermite interpolation with
hypo/epicycloidal arcs. Due to the their simple support function representation, the G1 interpolation with hypo/epicycloidal arcs becomes a
linear problem.
The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 recalls
some basic facts concerning elementary theory of hypo/epicycloids and
their support functions. In, Section 3 we formulate an algorithm for G1
Hermite interpolation with hypo/epicycloidal arcs and discuss the main
idea. Then, the algorithm is demonstrated on examples. Then, we conclude the paper.

2 Support function representation of hypo/epicycloids
A hypocycloid is a plane curve generated by the trace of a fixed point c on
a circle with radius r that rolls without sliding within a fixed circle with
radius R > r. If the fixed circle is centered at the origin, the hypocycloid
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is parameterized by
c(ϕ) = (R − r) · n(ϕ) − r · n(kϕ),

k =1−

R
,
r

(1)

where n(ϕ) = (sin ϕ, cos ϕ)> . In case the moving circle roles outside the
fixed circle, we generate an epicycloid, whose equation is obtained by using
a negative value r in (1). W.l.o.g. we may assume R > 2r in the rest of
this paper (for more details see the so-called Double Generating Theorem
(1785) by D. Bernoulli). We introduce the name HE-cycloid which is a
unified term for both hypo/epicycloids.
Recently, the support function representation of curves and surfaces
has been applied to some problems in CAGD – see [10, 5]. It was shown
that this representation is, among others, very suitable for describing
offsets and convolutions as these operations correspond to simple algebraic
operations of the associated support functions.
We consider algebraic curves in the two-dimensional Euclidean plane,
which is identified with R2 . Recall that an algebraic curve C in R2 which
is not a line has the dual representation of the form
D(n, h) = 0,

(2)

where D is a homogeneous polynomial in n = (n1 , n2 )> and h. The set
of all lines
Tn,h := {x ∈ R2 : n · x = h}, for D(n, h) = 0

(3)

forms the system of tangents of the curve C. The vector n is the normal
vector. If |n| = 1 then the value of h is the oriented distance of the tangent
to the origin.
If the partial derivative ∂D/∂h does not vanish at (n0 , h0 ) ∈ R3 and
D(n0 , h0 ) = 0 holds, then (2) implicitly defines a function
n 7→ h(n)

(4)

in a certain neighborhood of (n0 , h0 ) ∈ R2 . The restriction of this function
to the unit circle S1 = {n ∈ R2 : |n| = 1} is then called the support
function and analogously D(n, h) = 0 is the implicit support function (or
shortly ISF ) representation of the curve C.
Inversely, from any smooth real function on S1 we can reconstruct the
corresponding curve by the mapping xh : S1 → R2
xh (n) = h(n)n + h0 (n)n⊥ ,

(5)

where n⊥ ∈ S1 , n · n⊥ = 0, cf. [11]. The vector-valued function xh
gives a parameterization of the envelope of the set of tangents (3). Hence,
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all curves with the associated rational support function are rational —
it is enough to substitute to (5) a rational parameterization of S1 , e.g.
n = (2t/(1 + t2 ), (1 − t2 )/(1 + t2 ))> .

The following list summarizes how the support function h(n) is related
to translation, rotation and scaling of the curve (for more details see [11]):
1. translation: h(n) 7→ h(n) + v · n, where v is the translation vector;
2. rotation: h(n) 7→ h(An), where A is a matrix from SO(2);
3. scaling: h(n) 7→ λh(n), where λ ∈ R is the scaling factor.

Figure 1: Left: Cardioid (HE-cycloid C31 ); Right: HE-cycloid C32 – with
tangents of the given direction.

Lemma 1. Any HE-cycloid given by the parameterization (1) possesses
the support function in the form


R
h(θ) = (R − 2r) cos
θ
(6)
R − 2r
with respect to the parameterization n(θ) = (sin θ, cos θ)> .
Proof. The main idea is analogous to the proof in [10] where so called
quasi-convex hypocycloids were partially studied.
In what follows we assume R : r is rational and we set
% = gcd(R, r), a = R/%, b = (R − 2r)/%.

Hence, (6) can be rewritten into the form
a 
h(θ) = (b%) cos
θ .
b

(7)

(8)
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The multiplication by a constant factor represents scaling and thus we
can omit the factor (b%) from (8).
Definition 2. The curve given by the support function
a 
h(θ) = cos
θ
b

(9)

with relatively prime a, b ∈ N will be called canonical HE-cycloid with
parameters a, b and denoted Cba .
Let us emphasize that the support function (9) represents an epicycloid
for a < b and a hypocycloid for a > b. Furthermore, the angular distance
between cusps in the parameter domain is always ab π.

3 Hermite interpolation algorithm
In this section we will present a method for G1 Hermite interpolation with
HE-cycloids. Reader who is more interested in the related interpolation
problems is referred e.g. to [7].
As proved in [12], all rational HE-cycloids are rational PH curves. For
more details about PH curves see [2, 8, 3, 4] and references therein. Thus,
the so called HE-splines brings an important extra-feature, the rationality
of offsets, which is a property very useful for applications, cf. [6].
Lemma 3. The curve given by the support function
a
a
h(θ) = vx sin θ + vy cos θ + s sin θ + c cos θ.
b
b

(10)

is a scaled, rotated and translated Cba and all such transformations can be
obtained by a suitable choice of coefficients vx , vy , s, c ∈ R.
Proof. Cba scaled through a factor λ and rotated through angle α has the
support function
ha
i
a 
a 
a 
a 
λ cos (θ − α) = λ sin
α sin
θ + λ cos
α cos
θ
b
b
b
| {z b }
|
{z b }
s

c

and the translation by vector (vx , vy )> of any curve is realized by adding
the term
vx sin θ + vy cos θ
to its support, as stated in Section 2.
HE-cycloid with the support function (10) has the parameterization
x(θ) = h(θ)(sin θ, cos θ)> + h0 (θ)(cos θ, − sin θ)> ,

(11)
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where coefficients vx , vy , s, c appears also linearly, cf. (5). This means,
that given G1 Hermite boundary data, we will be able to find vx , vy , s, c
solving linear system of equation, so that (a segment of) Cba interpolates
the data.
Now we suppose that they are given the following G1 Hermite data
P0
P1

= (x0 , y0 )> ,
= (x1 , y1 )> ,

n0
n1

=
=

(sin θ0 , cos θ0 )> ,
(sin θ1 , cos θ1 )> .

(12)

Let us denote ω = θ1 − θ0 . We say, that the data
 are regular with respect
to Cba , if P0 6= P1 and 0 < |ω| < min π, ab π . We say that an Hermite
interpolant interpolating these data is simple if its normals vary only
within the interval (θ0 , θ1 ) (or within (θ1 , θ0 ) if θ1 < θ0 ).
The restriction on ω is motivated by the fact that the angular distance
between two consecutive cusps of Cba is ab π. Taking the interpolation
conditions for the given data, we obtain the following system of linear
equations in the matrix form

 

vx
x0
 vy   y0 
 

M·
(13)
 c  =  x1  ,
s
y1

where M =


10
0 1

1 0
01

sin θ0 cos ab θ0 − ab cos θ0 sin
cos θ0 cos ab θ0 + ab sin θ0 sin
sin θ1 cos ab θ1 − ab cos θ1 sin
cos θ1 cos ab θ1 + ab sin θ1 sin



a
θ
b 0
a
θ
b 0
a
θ
b 1
a
θ
b 1

sin θ0 sin ab θ0 + ab cos θ0 cos
cos θ0 sin ab θ0 − ab sin θ0 cos
sin θ1 sin ab θ1 + ab cos θ1 cos
cos θ1 sin ab θ1 − ab sin θ1 cos



a
θ
b 0
a
θ 
b 0  .
a
θ 
b 1
a
θ
b 1

(14)

This represents the main computational part of our interpolation algorithm.
Proposition 4. For any regular G1 Hermite data, there is precisely one
interpolant similar to a segment of Cba and it can be found by solving a
system of linear equations.
Proof. See [12] for the detailed proof of this statement.
Now, we demonstrate the presented approach on two examples.
Example 5. For the given data (Figure 2, left), we show the unique interpolant and the three positions of a similar segment on C53 in canonical
position (see Fig. 2, right – green color). Note that the number of various
intervals [θ0 + 2kπ, θ1 + 2kπ], on which the interpolant can be parameterized, is b = 5. The number of geometrical occurrences of the similar
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Figure 2: Left: Hermite interpolation of the given data (black) by an arc
of C53 (blue); Right: C53 (blue) together with three segments (green) similar
to the used interpolant.

segment is given by the symmetry group of the particular HE-cycloid and
is equal to a = 3 in this case.
Example 6. Let us consider a Bézier quartic curve on the interval t ∈
[0, 1] with the control points [0, 0], [0, 1], [1, 2], [2, 1] and [1, 0] (see Fig. 3).
The curve is replaced by 2,4 and 8 interpolating arcs of C31 (cardioid).
It can be shown by measuring the approximation error and its improvement (ratio of two consecutive errors), that when no inflections are
present then the approximation order is 4 and at the inflections it drops
to 3 (which is due to the absence of inflection points on HE-cycloids).
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[9] Sánchez-Reyes, J.:Bézier representation of epitrochoids and hypotrochoids. Computer-Aided Design, Vol. 31, pp. 747–750. Elsevier, 1999.
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Využití hyperbolické rotace k řešení úloh o obsazích
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Abstrakt. Určité vlastnosti hyperboly lze snadno najít pomocí afinity zvané
hyperbolická rotace. Ty pak lze využít k řešení některých úloh o obsazích
mnohoúhelníků. Ukážeme to na řešení úlohy MO 43-A-S-2 a úlohy, v níž se má
sestrojit přímka, která prochází daným bodem a rozděluje daný trojúhelník na dvě
části s daným poměrem obsahů. Ukázky mohou sloužit jako námět pro práci
s talentovanými středoškoláky.
Klíčová slova: Afinita, hyperbolická rotace, matematická olympiáda.

1

Úvod

Hyperbolická rotace je zobrazení u nás poměrně málo známé. V publikaci [1]
(kopii ruského originálu lze stáhnout z adresy [2] ) se s ní můžeme setkat
v souvislosti s poznáváním vlastností hyperbolických funkcí. Zde pomocí
hyperbolické rotace odvodíme některé vlastnosti hyperboly, které pak
využijeme k řešení úloh o obsazích rovinných útvarů.
Příspěvek je zaměřen na využití při práci s talentovanými středoškoláky,
proto jej podáváme převážně z pohledu středoškolské matematiky. Budeme
vycházet ze středoškolského pojetí roviny, které odpovídá prostoru E2 , v níž
zvolíme soustavu normálních lineárních souřadnic, ne nutně ortogonálních.

2

Vlastnosti hyperboly odvozené užitím hyperbolické rotace

Zobrazení, jež je v lineární soustavě souřadnic ( O, x , y ) dáno rovnicemi
x′ = hx ,

y′ =

1
h

y

( h ∈ ¡ − {0,1})

(1)

se nazývá hyperbolická rotace (též hyperbolické otočení). Z analytického
vyjádření plyne, že je to afinita, dokonce přímá ekviafinita, neboť modul
transformace je
h
0
δ =
= 1.
0 1 h

214

Leischner Pavel

Tím je dána řada základních vlastností, z nichž připomeneme jen některé, jež
lze žákům zdůvodnit i na středoškolské úrovni:
•
•
•
•
•
•
•

Obrazem přímky je přímka a obrazem úsečky úsečka.
Střed úsečky se zobrazí do středu jejího obrazu.
Obrazem průsečíku (resp. bodu dotyku) dvou čar je průsečík (resp.
bod dotyku) jejich obrazů.
Zobrazení zachovává rovnoběžnost.
Obsah útvaru se zobrazením nezmění.
Počátek O je jediný samodružný bod v hyperbolické rotaci.
Souřadné osy jsou v hyperbolické rotaci jediné samodružné přímky.

Věta 1. Ke každým dvěma bodům A = [ x1 , y1 ] , B = [ x2 , y2 ] hyperboly xy = k
lze nalézt hyperbolickou rotaci, která zobrazí A na B.
Důkaz je zřejmý. Jsou-li A, B body dané hyperboly, pak x1 y1 = x2 y 2 = k ≠ 0.
Ve vztahu (1) stačí zvolit h =

x2
x1

=

y1

.

y2

Poznámka. Hyperbolická rotace přemisťuje bod hyperboly určené tímto
bodem a souřadnými osami jako asymptotami do jiného bodu téže hyperboly.
Je,li h > 0 (resp. h < 0 ) přemístí se bod do bodu na téže (resp. opačné) větvi
hyperboly.

Věta 2. Bod dotyku tečny
hyperboly
je
středem
úsečky, kterou na tečně vytínají asymptoty hyperboly.
Důkaz. Tvrzení je zřejmé pro
tečnu ve vrcholu V hyperboly (obr. 1). Nechť T je její
libovolný další bod. Pak
podle věty 1 existuje hyperbolická rotace, která přemístí
bod V do bodu T.
Obr. 1: Ilustrace ke větě 2.
Průsečíky A, B vrcholové tečny s asymptotami se zobrazí na průsečíky A′, B ′ tečny hyperboly v bodě T
s jejími asymptotami. Střed úsečky se zobrazením zachovává, a tak bod
dotyku T je středem úsečky A′B ′.
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Věta 3. Přímky p, které spolu se souřadnými osami ohraničují trojúhelníky konstantního obsahu S, obalují dvojici hyperbol daných rovnicemi
xy =

S
2 sin γ

a xy =

−S
2 sin γ

,

(1)

kde γ je úhel souřadných os. Tato dvojice hyperbol je také množinou středů
všech úseček, jež na přímkách p ohraničují souřadné osy.
Důkaz. Uvedeme jen hlavní myšlenku. Předpokládejme, že přímka p protíná
souřadné osy x, y v bodech A = [ 2 x , 0] , B = [ 0, 2 y ] a trojúhelník OAB, kde O
je počátek soustavy souřadnic, má obsah S. Pak S = ( 2 x ⋅ 2 y ⋅ sin γ ) 2.
Souřadnice x, y středu úsečky AB tedy splňují rovnici xy = S 2 sin γ . Odtud a
z předchozích vět plyne věta 3.

3

Úloha z matematické olympiády

První ukázkou využití výše uvedených vlastností bude řešení úlohy, která byla
zadána v prosinci roku 1993 na klauzurním kole matematické olympiády. Je
pozoruhodná tím, že její řešení je komplikovanější, než si autor úlohy
představoval. Text úlohy je následující:
Je dán trojúhelník ABC a bod M na polopřímce opačné k polopřímce AB.
Bodem M veďte přímku p ≠ AB tak, aby její průsečíky P, Q s přímkami AC,
BC určovaly trojúhelník PQC stejného obsahu, jako má trojúhelník ABC.
Naší úloze obecně vyhovují až tři různé přímky p. Myšlenka, na níž autor úlohy
postavil své řešení však umožňuje nalézt pouze jednu z nich. Elementární
postup sestrojení druhých dvou přímek běžnými středoškolskými prostředky
nebyl dlouho znám.
Zvolíme-li soustavu souřadnic s počátkem C a osami AC a BC, převedeme
úlohu sestrojení tečen z bodu M k hyperbolám daným vztahy (1), v nichž S je
obsah trojúhelníka ABC a γ velikost úhlu ACB..
Z dvojího vyjádření obsahu,
1
2

AC ⋅ BC sin γ =

1
2

e sin γ ,
2

zjistíme excentricitu každé z obou hyperbol e =

AC ⋅ BC . Excentricitu

tedy snadno sestrojíme pomocí některé z Euklidových vět a způsobem zřejmým
z obr. 2 také ohniska, vrcholy a vrcholovou kružnici hyperboly. Každou
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z hledaných tečen určuje bod M a průsečík vrcholové kružnice s Thaletovou
kružnicí nad průměrem MF, kde F je jedno z ohnisek hyperboly.
Na obr. 3 jsou znázorněna všechna řešení. (Tečna t 4 ohraničuje, jak bylo již
dříve uvedeno, daný trojúhelník ABC,
který text úlohy jako možné řešení
vylučuje.) V souladu s diskusí z odstavce 5 vidíme, že trojúhelník CQ3 P3 existuje vždy, kdežto trojúhelníky CQ1 P1 a
CQ2 P2 existují, jen když je M vnějším
bodem příslušné hyperboly. Neexistují,
je-li M jejím vnitřním bodem, a splývají
v jediný trojúhelník, nachází-li se bod M
na hyperbole.
Obr. 2: Vrcholová kružnice hyperboly.

Obr. 3: Všechna řešení úlohy MO43-A-S-2.

Využitı́ hyperbolické rotace k řešenı́ úloh o obsazı́ch

4
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Rozřezání trojúhelníka přímkou na dvě části s daným
poměrem obsahů

Druhou ukázkou využití vlastností z odstavce 2 je řešení následující úlohy:
Bodem M zvoleným v rovině daného trojúhelníka ABC veďte přímku p, která
trojúhelník rozdělí na dvě části, jejichž obsahy mají daný poměr.
Tuto úlohu můžeme s žáky řešit pomocí PC s využitím některého z nástrojů
dynamické geometrie. Je-li S obsah trojúhelníka ABC a m : n, zvolený poměr
obsahů, sestrojíme nejprve množinu středů všech úseček KL, pro něž bod K leží
na úsečce AB a bod L na úsečce AC, tak, aby buď S AKL = mS n nebo
S AKL = nS m . Množinou jsou oblouky dvou hyperbol se společnými asymptotami AB a AC (na každé hyperbole jeden segment její větve). Postup
zopakujeme pro úsečky BC, BA a rovněž i pro úsečky CA, CB. Z bodu M
nakonec sestrojíme tečny ke všem těmto obloukům, resp. průniky těchto tečen s
trojúhelníkem.

Obr. 4: Dělení trojúhelníka přímkou z bodu M na části, jejichž obsahy
jsou v poměru 7 : 29.
Na obr. 4 máme příklad, jak vypadá výsledek v programu Cabri Geometrie
II Plus. V pravé horní části obrázku je (kromě údaje o velikosti obsahu
trojúhelníka ABC) umístěn ovladač, kterým lze nastavovat různé hodnoty
poměru m : n. Uživatel může měnit tvar a velikost trojúhelníka, polohu bodu
M i hodnotu poměru obsahů. Na základě pozorování učiní diskusi počtu řešení
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vzhledem k různým volbám bodu M. Obrázek 5 představuje tvary obalové
křivky přímek p pro různé hodnoty poměru m : n.

Obr. 5: Obálky přímek, které rozdělují daný trojúhelník na dvě části,
jejichž obsahy jsou v uvedeném poměru.

5

Závěr

Příspěvek byl sestaven jako námět pro zájmovou práci s matematickými talenty
na střední škole. Vzhledem ke stanovenému maximálnímu rozsahu nebyla
možnost se věnovat problematice rozřezávání rovinných útvarů na dvě části,
jejichž obsahy mají daný poměr, podrobněji. Čtenáři, který by se chtěl seznámit
s touto problematikou blíže, můžeme doporučit články [3] a [5] z časopisu
Kvant, jejichž elektronická verze je volně dostupná na adresách [4] a [6].
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Abstrakt. V článku je studována zajímavá kvadratická transformace.
Klíčová slova: Kvadratická transformace, vázaný extrém, fraktální
geometrie.

1 Úvod
V euklidovské rovině E2 , resp. vektorovém prostoru R2 = V (E2 ) má transformace, resp. operátor analytické vyjádření
x′ = f (x, y),

y ′ = g(x, y),

D(f ) = D(g) = R2 .

Jestliže f a g jsou kvadratické formy, pak transformaci nazveme kvadratickou. My se budeme zabývat transformací danou kvadratickými formami
f (x, y) = 2xy

(1)

a g(x, y) = x2 − y 2 .

Transformace má analytické vyjádření
x′ = 2xy,

(2)

y ′ = x2 − y 2 .

2 Geometrické vlastnosti transformace
2.1 Samodružné body transformace
Souřadnice samodružných bodů transformace dostaneme řešením soustavy rovnic
x = 2xy, y = x2 − y 2 .
Samodružné body jsou body
O = [0, 0],

A1 = [0, −1],

h √3 1 i
A2 =
, ,
2 2

h √3 1 i
A3 = −
, .
2 2

Samodružné body Ai , i = 1, 2, 3, jsou vrcholy rovnostranného trojúhelníka
a leží na jednotkové kružnici se středem v bodě O, viz obrázek 1.
2.2 Vlastní vektory transformace, resp. operátoru
Vlastním vektorem transformace rozumíme nenulový vektor x = (x, y),
který je lineárně závislý s vektorem x′ = (2xy, x2 − y 2 ). Souřadnice vlastních vektorů jsou řešením rovnice
(3)

x
2xy

y
= 0,
x2 − y 2

tj. x3 − 3xy 2 = 0.
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A3

A2
v3

v2
O
v1

A1

Obrázek 1: Samodružné body a vlastní vektory
Jednotkové vlastní vektory jsou vektory
 √3 1 
 √3 1 
v1 = (0, −1), v2 =
,
, v3 = −
,
, resp.
2 2
2 2
 √3 1 
 √3 1 
v4 = (0, 1), v5 = −
, − , v6 =
,− .
2
2
2
2
Jednotkové vlastní vektory v1 , v2 , v3 jsou průvodní vektory samodružných bodů, viz obrázek. Vlastním vektorem je také každý jejich nenulový
násobek.
2.3 Obraz přímky
Obrazem přímky, která má parametrické vyjádření
x = a1 + tu1 ,

(4)

y = a2 + tu2 ,

t ∈ R,

je obecně parabola, která má parametrické vyjádření
(5)

x′
y′

=
2a1 a2 + 2(a1 u2 + a2 u1 )t + 2u1 u2 t2 ,
2
= a1 − a22 + 2(a1 u1 − a2 u2 )t + (u21 − u22 )t2 ,

t ∈ R.

Vektor u′ = (2u1 u2 , u21 − u22 ), který je obrazem směrového vektoru u =
(u1 , u2 ) přímky, je směrovým vektorem osy paraboly. Průsečík osy paraboly s nevlastní přímkou je nevlastní bod paraboly. Požadavek, aby
obrazem přímky byla parabola, která má s přímkou společný nevlastní
bod, vede na řešení rovnice
u1
2u1 u2

u2
= 0,
u21 − u22
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a to je rovnice (3), ve které x = u1 a y = u2 . Tedy výše uvedený požadavek
vede na deﬁnici vlastních vektorů.
Poznámka: Všimněme si, že tato deﬁnice vlastních vektorů kvadratické transformace je analogická ke geometrické deﬁnici vlastních vektorů
lineární transformace, resp. operátoru.
Přímka, která prochází počátkem, má parametrické vyjádření
(6)

x = tu1 ,

y = tu2 ,

t ∈ R.

Její obraz má podle (5) parametrické vyjádření
(7)

x′ = 2u1 u2 t2 ,

y ′ = (u21 − u22 )t2 ,

t ∈ R.

Obrazem přímky s parametrickým vyjádřením (6) je tak polopřímka (proběhnutá dvakrát) s počátečním bodem O. Polopřímka (7) leží na přímce
(6), pokud vektor u = (u1 , u2 ) je vlastním vektorem transformace.

3 Matematické vlastnosti transformace
Protože pro funkce (1) je
∂f (x, y)
∂g(x, y)
= 2x =
,
∂y
∂x
tak platí následující tvrzení:
3.1 (totální diferenciál)
Výraz 2xy dx + (x2 − y 2 )dy je totální diferenciál jisté funkce U = U (x, y).
V tomto případě je
(8)

U (x, y) = x2 y −

y3
3

a U se nazývá potenciál vektorového pole F~ (x, y) = (2xy, x2 − y 2 ).
Na obr. 2 je část grafu funkce U pro x ∈ [−3, 3], y ∈ [−3, 3].
Na obr. 3 je opět část grafu funkce U nakreslená z parametrického
vyjádření


1
x = u cos v, y = u sin v, z = u3 sin v cos2 v− sin2 v , u ∈ [0, 3], v ∈ [0, 2π].
3
Poznámka: Tato plocha je známa pod názvem „monkey saddleÿ(„opičí
sedloÿ).
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Obrázek 2: „Monkey saddleÿ

−2
x

Obrázek 3: Dtto parametricky

3.2 (exaktní diferenciální rovnice)
Diferenciální rovnice 2xy dx + (x2 − y 2 )dy = 0 je exaktní a její řešení jsou
tvaru
x2 y −

(9)

y3
= c,
3

c ∈ R.

To je rovnice vrstevnic grafu funkce U .
Na obrázku 4 je zobrazena část vrstevnice pro c = 1/3 a c = −1/3.
Dále je na obrázku zakreslena jednotková kružnice se středem O. Vrstevnice pro c = 1/3, resp. c = −1/3 se dotýká jednotkové kružnice v
bodech s průvodními vektory v1 , v2 , v3 , resp. v4 , v5 , v6 . Obě vrstevnice
jsou zobrazeny i na obrázku 5.
3

2

y

1

0

−1

−2

−3
−3

−2

−1

0
x

1

2

Obrázek 4: Vrstevnice

3

Obrázek 5: 3D pohled
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3.3 (gradientní vektorové pole)

−−→
Obrazem vektoru x = (x, y) je vektor x′ = grad U (x, y). To znamená, že
pro každý vektor x, x 6= o, je vektor x′ směrový vektor normály vrstevnice grafu funkce U v příslušném bodě. Vektorové pole F~ (x, y) =
−−→
(2xy, x2 − y 2 ) je rovno grad U (x, y) a proto se nazývá gradientní. To nás
vede k tomu, abychom transformaci (2) rovněž nazvali gradientní.

4 Souvislost s jedním vázaným extrémem
Hledejme vázané lokální extrémy funkce U vzhledem k jednotkové kružnici
k o rovnici x2 + y 2 − 1 = 0. Kružnice k má parametrické vyjádření
x = cos t,

y = sin t,

t ∈ [0, 2π].

Jeden způsob nalezení extrémů je převedení na hledání lokálních extrémů
funkce
1
z(t) = cos2 t sin t − sin3 t, t ∈ [0, 2π].
3
Existence extrémů je zaručena spojitostí funkce z na uzavřeném intervalu.
Funkce z je složená funkce vytvořená z funkce (8), ve které x = cos t a y =
sin t. Derivace funkce z je funkce
dz(t)
= cos t (1 − 4 sin2 t),
dt
která se na intervalu [0, 2π] anuluje pro parametry
t = π/6, π/2, 5π/6, 7π/6, 3π/2 a 11π/6.
Pro parametry t = 3π/2, π/6 a 5π/6 jsou stacionární body samodružné
body A1 , A2 a A3 . Pro parametry
jsou stacio√
√ t = π/2, 7π/6 a 11π/6
nární body B4 = [0, 1], B5 = [− 3/2, −1/2] a B6 = [ 3/2, −1/2]. Hodnota funkce U v bodech A1 , A2 , A3 je 1/3 a hodnota funkce U v bodech
B4 , B5 , B6 je -1/3.
Funkce U má v bodech A1 , A2 , A3 ostré lokální vázané maximum a jeho
hodnota je 1/3. V bodech B4 , B5 , B6 má funkce U ostré lokální vázané
minimum a jeho hodnota je -1/3.
Dalším způsobem nalezení extrémů je užití metody Lagrangova multiplikátoru. To znamená hledat lokální extrémy funkce
G(x, y, µ) = x2 y −

y3
− µ(x2 + y 2 − 1).
3

Parciální derivace funkce G jsou
∂G
= 2xy − 2µx,
∂x

∂G
= x2 − y 2 − 2µy,
∂y

∂G
= −(x2 + y 2 − 1).
∂µ
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Souřadnice stacionárních bodů jsou řešením soustavy rovnic
2xy − 2µx = 0,

(10)

x2 − y 2 − 2µy = 0,

x2 + y 2 − 1 = 0.

Označíme-li 2µ = λ, pak první dvě rovnice můžeme psát ve vektorovém
tvaru
(2xy, x2 − y 2 ) = λ(x, y).

(11)

Tato rovnice znamená lineární závislost vektoru (x, y) a vektoru (2xy, x2 −
y 2 ). Z odstavce 1.2 víme, že jejím řešením jsou souřadnice vlastních vektorů transformace (2) a vzhledem k třetí rovnici v (10) to jsou souřadnice
jednotkových vlastních vektorů. Tudíž vlastní vektory v1 , ..., v6 z odstavce
1.2 jsou průvodní vektory stacionárních bodů.
Nechť v (11) jsou x, y souřadnice stacionárních bodů. Vynásobíme-li
rovnici (11) skalárně vektorem (x, y), tak dostaneme
3x2 − y 3 = λ(x2 + y 2 )

⇒

3U (x, y) = λ

⇒

U (x, y) =

λ
.
3

Snadno nahlédneme, že pro body s průvodními vektory v1 , v2 , v3 je λ = 1
a pro body s průvodními vektory v4 , v5 , v6 je λ = −1. Číslo λ nazveme
vlastním číslem kvadratické transformace (operátoru) a nyní vidíme jeho
význam.
Takže můžeme konstatovat: Průvodní vektory stacionárních bodů uvedeného vázaného extrému jsou jednotkové vlastní vektory transformace
(2) a hodnota extrému je 1/3 vlastního čísla.

5 Souvislost s geometrií fraktálů
Základní transformace v geometrii fraktálů je v rovině komplexních čísel
dána rovnicí
z′ = z2.
V euklidovské rovině E2 má tato transformace analytické vyjádření
(12)
Protože

x′ = x2 − y 2 ,
∂(x2 − y 2 )
= −2y
∂y

y ′ = 2xy.

a

∂(2xy)
= 2y,
∂x

není tato transformace, na rozdíl od transformace (2), gradientní. Námi
zkoumaná transformace (2) je v rovině komplexních čísel popsána rovnicí
z ′ = iz 2 .
Budeme hledat fraktální množiny dané touto rovnicí.

Kvadratická transformace a jejı́ vlastnosti
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5.1 Konstrukce fraktálních množin
Následující postup je standardní:
Použijeme funkci
f (x) = iz2 + c,

(13)

kde c je (komplexní) parametr. Pro dané komplexní číslo c budeme konstruovat posloupnost komplexních čísel zk (tzv. trajektorii c), tak, že
z0 = 0,

zk+1 = f (zk ) = izk 2 + c.

Množina M bude množina všech hodnot c takových, že trajektorie c je
omezená.
Platí, že M je fraktální množina.
Pro nalezení množiny M se používá tzv. algoritmus TEA (též ETA,
Escape Time Algorithm). Ten spočívá (při zadaném c) v iterování funkce
f , až:
1. velikost nějakého zk přesáhne číslo 2 — v tomto případě je trajektorie neomezená a c 6∈ M ,
2. počet iterací dosáhne nějaké předem zadané maximální hodnoty
(aniž nastane případ 1) — pak prohlásíme, že c ∈ M .
Přesnost můžeme zvýšit zvýšením počtu iterací, což ovšem prodlouží
čas výpočtu.
Množina M (viz obrázek 6) se nazývá trojrohý fraktál („tricornÿ, též
Mandelbar).
Poznámka: V literatuře je množinou Mandelbar nazývána obvykle
množina odvozená z jednodušší rovnice z ′ = z 2 . „Nášÿ Mandelbar je vůči
původnímu otočený o −π/2.
Množinu M jsme konstruovali z vlastností trajektorií bodů c komplexní roviny. Každá trajektorie začínala v bodě 0 a přírůstek byl dán
funkcí f s parametrem c.
Nechť je nyní dáno komplexní číslo w. Pro každý bod c zkonstruujeme
trajektorii, která začíná v c a přírůstek bude dán hodnotou w. Deﬁnujeme
množinu Jw jako množinu těch c, pro něž je trajektorie bodu c omezená.
Jw se nazývá Juliova množina.
Mezi známé vlastnosti Juliových množin patří:
• mají (skoro vždy) fraktální hranici,
• jsou souvislé pro w ∈ M , v opačném případě jsou totálně nesouvislé,
• v hodnotách c „blízkýchÿ w jsou množiny M a Jw „podobnéÿ.
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Obrázek 6: Fraktál „tricornÿ
5.2 Demonstrace
Mandelbar a příslušné Juliovy množiny byly na přednášce demonstrovány
v programech Fractal explorer a GNU XaoS . Tyto programy jsou freeware. Lze je získat ze stránek
• Fractal Explorer: http://www.eclectasy.com/Fractal-Explorer/,
• GNU XaoS: http://xaos.theory.org/.

Literatura
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Pavel Pech
Pedagogická fakulta JU
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
pech@pf.jcu.cz

Abstrakt. V příspěvku jsou ukázány různé způsoby dokazování geometrických nerovností. Většina uvedených metod — CAD, SOS, SDS
— využívá počítačový software. Na příkladu je ukázáno použití metody
SOS, která spočívá ve vyjádření polynomu, který danou nerovnost
popisuje, ve tvaru součtu čtverců polynomů a která uzce souvisí se
17-tým Hilbertovým problémem. Na jiném příkladu je prezentována
metoda bez použití souřadnic, která je někdy vhodnější než metoda
souřadnic. Kromě ”počítačových” metod je u příkladů ukázáno i řešení
klasické. Výhody a nevýhody obou metod — klasické a počítačové —
je tak možno porovnat.
Klíčová slova: geometrické nerovnosti, dokazování nerovností, metoda
CAD, SOS, SDS, program Bottema.

1 Úvod
V článku jsou popsány současné metody dokazování geometrických nerovností. Většina těchto metod využívá pro velkou výpočetní složitost počítačový software. U uvedených příkladů je kromě počítačového důkazu
uveden i důkaz klasický — bez použití počítače. Počítačová metoda je většinou účinnější než metoda klasická. Existují však příklady, kdy je tomu
naopak. Čtenář tak může porovnat silné a slabé stránky obou přístupů.
Jednou z hojně využívaných metod, je postup, který spočívá ve vyjádření
polynomu, který danou nerovnost popisuje, ve tvaru součtu čtverců polynomů. Jedná se tzv. metodu SOS (sum of squares). Tato problematika je
úzce spjata se 17-tým Hilbertovým problémem. D. Hilbert problém formuloval v roce 1900, avšak praktické uplatnění tento problém nachází až
v současnosti.
Jsou zmíněny i další metody — především metoda CAD a nejnovější metoda — metoda SDS. Rovněž je zmíněn program Bottema — program
pomocí něhož lze dokázat mnoho nerovností v trojúhelníku.
Uvedené počítačové metody dokazování geometrických nerovností lze používat buď pomocí popisu dané situace pomocí souřadnic (coordinate method) nebo bez použití souřadnic (coordinate free method). Oba způsoby
mají své silné a slabé stránky a lze je při dokazování nerovností kombinovat [14].
V zásadě platí, že při překladu geometrické nerovnosti do algebraického
tvaru je třeba postupovat velmi obezřetně. Jednak z důvodu přesného
popisu geometrické situace, jednak kvůli pokud možno nejjednoduššímu
tvaru algebraických rovnic a nerovnic. Nedodržení těchto pravidel většinou vede k nesprávným výsledkům nebo k velké výpočetní složitosti.
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Při překladu geometrické situace do algebraického tvaru a následně při
řešení soustavy algebraických rovnic budeme používat eliminaci proměnných. O teorii eliminace viz [6], [20], [19].

2 Nerovnost Neuberg–Pedoe
V následujícím příkladu ukážeme použití metody SOS. Budeme se zabývat
úlohou, která byla řešena ve 29. ročníku matematické olympiády kat. A
(1980) [2]:
Trojúhelník ABC o stranách a, b, c má obsah P a trojúhelník KLM o
stranách k, l, m má obsah Q. Dokažte, že pak platí:
k 2 (−a2 + b2 + c2 ) + l2 (a2 − b2 + c2 ) + m2 (a2 + b2 − c2 ) ≥ 16 P Q. (1)
Pro které trojúhelníky platí rovnost?
Klasický důkaz:
Označme úhel, který svírají strany a, b trojúhelníka ABC symbolem γ a
úhel, který svírají strany k, l v KLM jako ϕ. Potom pro obsahy P a Q
trojúhelníků ABC a KLM platí
P =

1
ab sin γ,
2

Q=

1
kl sin ϕ.
2

Podle kosinové věty použité na trojúhelníky KLM a ABC je
m2 = k 2 + l2 − 2kl cos ϕ,

a2 + b2 − c2 = 2ab cos γ.

Pomocí těchto čtyř identit přepíšeme (1) na ekvivalentní tvar
k 2 (2b2 − 2ab cos γ) + l2 (2a2 − 2ab cos γ) + (k 2 + l2 − 2kl cos ϕ)2ab cos γ ≥
4abkl sin γ sin ϕ.
Úpravou dostaneme
(kb − la)2 + 2abkl(1 − cos(γ − ϕ)) ≥ 0.
Protože cos(γ − φ) ≤ 1, nerovnost (1) platí. Rovnost nastane právě když
kb = la a cos(γ − φ) = 1, tj. γ = ϕ a a : b = k : l, a trojúhelníky ABC a
KLM jsou podobné.

Poznámka:

√
Je-li KLM rovnostranný trojúhelník, potom k 2 = 4Q/ 3 a (1) přejde v
nerovnost
√
(2)
a2 + b2 + c2 ≥ 4 3 P,
ve které nastane rovnost pouze pro rovnostranný trojúhelník.
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Nerovnost (2) je připisována R. Weitzenböckovi [21].



Nerovnost (1) je známa jako nerovnost Neuberg–Pedoe (nerovnost N–P)
[10]. Nerovnost N–P byla několikrát zobecněna, viz např. [8].
Při důkazu nerovnosti N–P vyšel D. Pedoe z následující vlastnosti podobných trojúhelníků [13]:
Sestrojíme-li nad stranami trojúhelníka ABC tři podobné trojúhelníky
A BC, AB  C ABC  (všechny vně nebo všechny dovnitř), potom jejich
středy R, S, T opsaných kružnic tvoří trojúhelník podobný těmto třem trojúhelníkům.
Důkaz:
Úlohu dokážeme pro ”vnější” případ, který lze lépe sledovat na obrázku,
obr. 1. ”Vnitřní” případ, kdy podobné trojúhelníky sestrojíme dovnitř

Obrázek 1: RST je podobný trojúhelníkům A BC, AB  C, ABC 
trojúhelníka ABC se dokáže obdobným způsobem.
S použitím kosinové věty na trojúhelník ST A po úpravách dostaneme
2

|ST |2
=
k2
r2
(k 2 (−a2 + b2 + c2 ) + l2 (a2 − b2 + c2 ) + m2 (a2 + b2 − c2 ) + 16P Q),
k 2 l 2 m2

kde P, Q značí po řadě obsahy trojúhelníků ABC, KLM.
Pro ostatní délky |T R|/l a |RS|/m dostaneme stejný výsledek. Odtud
plyne
|ST |
|T R|
|RS|
=
=
,
m
k
l
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což znamená, že trojúhelník RST je podobný trojúhelníku KLM.



Použitím předchozí úvahy dostaneme nerovnost N–P tak, že podobné trojúhelníky A BC, AB  C, ABC  nad stranami trojúhelníka ABC místo vně
sestrojíme dovnitř trojúhleníka ABC.
Po úpravách dostaneme rovnost
2

|ST |2
=
(3)
k2
r2
(k 2 (−a2 + b2 + c2 ) + l2 (a2 − b2 + c2 ) + m2 (a2 + b2 − c2 ) − 16P Q),
k 2 l 2 m2

která se liší od předchozí rovnosti pouze znaménkem minus u členu 16P Q.
Protože levá strana (3) je nezáporná, platí
k 2 (−a2 + b2 + c2 ) + l2 (a2 − b2 + c2 ) + m2 (a2 + b2 − c2 ) ≥ 16P Q,
což je nerovnost (1).
Rovnost nastane právě když |ST | = |T R| = |RS| = 0, tj. α = κ, β =
λ, γ = µ a trojúhelníky ABC a KLM jsou podobné.

Důkaz metodou SOS:
Kartézskou soustavu souřadnic zvolíme tak, aby vrcholy trojúhelníků ABC,
KLM měly souřadnice
A = [x, y], B = [0, 0], C = [a, 0], K = [u, v], L = [0, 0], M = [k, 0]. Délky

Obrázek 2: Důkaz N-P nerovnosti pomocí metody SOS
stran a = |BC|, b = |CA|, c = |AB|, k = |LM |, l = |M K|, m = |KL|
a obsahy P, Q vyjádříme ve tvaru algebraických rovností, obr. 2:
b = |CA| ⇔ h1 : (x − a)2 + y 2 − b2 = 0,
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c = |AB| ⇔ h2 : x2 + y 2 − c2 = 0,
l = |M K| ⇔ h3 : (u − k)2 + v 2 − l2 = 0,
m = |KL| ⇔ h4 : u2 + v 2 − m2 = 0,
P = obsah ABC ⇔ h5 : 2P − ay = 0,
Q = obsah KLM ⇔ h6 : 2Q − kv = 0.
Nechť t je pomocná proměnná, která splňuje
h7 : k 2 (−a2 + b2 + c2 ) + l2 (a2 − b2 + c2 ) + m2 (a2 + b2 − c2 ) − 16P Q − t = 0.
Nyní budeme postupovat následujícím způsobem:
1. Pomocnou proměnnou t nejprve vyjádříme pomocí nezávislých proměnných x, y, a, u, v, k.
2. Poté proměnnou t vyjádříme ve tvaru, ze kterého bude zřejmá její
nezápornost.
V ideálu I = (h1 , h2 , . . . , h7 ) eliminujeme závislé proměnné b, c, l, m, p, q.
V programu CoCoA1 dostaneme
Use R::=Q[xyuvakbclmpqt];
I:=Ideal((x-a)^2+y^2-b^2,x^2+y^2-c^2,
(u-k)^2+v^2-l^2,u^2+v^2-m^2,2p-ay,2q-kv,
k^2(-a^2+b^2+c^2)+l^2(a^2-b^2+c^2)+ m^2(a^2+b^2-c^2)-16pq-t);
Elim(b..q,I);
jediný polynom, který vede na rovnici
t = 2u2 a2 + 2v 2 a2 − 4xuak − 4yvak + 2x2 k 2 + 2y 2 k 2 .

(4)

Nyní pravou stranu (4) vyjádříme ve tvaru součtu čtverců.
t = 2(xk − ua)2 + 2(yk − va)2 .

(5)

Z vyjádření t ve tvaru součtu čtverců (5) plyne nerovnost N–P (1).
Rovnost v (1) nastane právě když v (5) platí xk − ua = 0 a zároveň
yk − va = 0. Odtud a/k = x/u = y/v, a trojúhelníky ABC a KLM jsou
podobné.

1 Software

CoCoA je možno volně stáhnout na adrese http://cocoa.dima.unige.it
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Poznámka:
Ve shora uvedeném příkladu jsme pomocnou proměnnou t vyjádřili ve
tvaru součtu čtverců polynomů ručně — bez použití počítače. Obecně je
vyjádření nezáporného polynomu ve tvaru součtu čtverců obtížné. Navíc
se ukázalo, že ne každý nezáporný polynom lze ve tvaru součtu čtverců
vyjádřit.

Vyjádření nezáporného polynomu ve tvaru součtu čtverců polynomů souvisí se 17. Hilbertovým problémem, který D. Hilbert vyslovil na Mezinárodním kongresu matematiků v Paříži v roce 1900.
17. Hilbertův problém zní:
Je každý nezáporný polynom součtem čtverců racionálních funkcí?
17. Hilbertův problém potvrdil E. Artin v roce 1927 [1]. Jeho důkaz však
neukazuje, jak daný rozklad na součet čtverců najít. Existuje však počítačový program, který tento rozklad provádí (SOS metoda) [12]. Program
je však počítačově velmi náročný, a konkrétní výsledky přináší jen u omezeného počtu polynomů.
Uvedeme příklad polynomu, který je nezáporný (psd) a který nelze vyjádřit ve tvaru součtu čtverců polynomů. Lze jej však vyjádřit podle 17.
Hilbertova problému ve tvaru součtu čtverců racionálních funkcí.
Příklad (Motzkin 1965, [11]):
M (x, y, z) = x4 y 2 + x2 y 4 + z 6 − 3x2 y 2 z 2 ≥ 0,
neboť podle A-G nerovnosti

x4 y 2 + x2 y 4 + z 6 ≥ 3 3 x4 y 2 x2 y 4 z 6 = 3x2 y 2 z 2 .

Ale M (x, y, z) nelze ve tvaru součtu čtverců polynomů vyjádřit [11], [16].
Podle 17. Hilbertova problému však lze M (x, y, z) napsat jako součet 4
čtverců racionálních funkcí
M (x, y, z) =
[x

2

y(x2 +y 2 −2z 2 ) 2
]
x2 +y 2

+ [ xy

2

(x2 +y 2 −2z 2 ) 2
]
x2 +y 2

2

2

2

2

2

3

−2z ) 2
)z 2
+ [ xyz(xx2+y
] + [ (xx−y
] .
2 +y 2
+y 2


Souvislost s Pólyovou větou
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n
Věta (Pólya [15]): Je-li forma f pozitivně deﬁnitní v R+
kde x1 + x2 +
· · · + xn > 0, potom pro dostatečně velké N jsou koeﬁcienty formy

(x1 + x2 + · · · + xn )N f
kladné.
Historie 17-tého Hilbertova problému od jeho vzniku až po současnost je
poutavě podána v článku [16].
Z právě uvedeného příkladu plyne, že ne každou geometrickou nerovnost
lze řešit způsobem, který jsme použili k řešení nerovnosti N–P.

3 Počítačové metody dokazování geometrických nerovností
• CAD metoda (Cylindric Algebraic Decomposition)
Viz [5]. Metoda implementována v programu Mathematica (příkazy
Reduce, Resolve,. . . ). Pracuje v reálném oboru. Počítačově náročná.
• Program Bottema
Viz [22]. Program pracuje v Maple. Založeno na CAD.
CPU čas potřebný k vyřešení 100 základních geometrických nerovností ve známé publikaci O. Bottema: Geometric Inequalities [3]
pomocí programu Bottema činí 10 sekund.
• SOS metoda
Viz [12]. Metoda je zobecněním postupu, který se používá při uvedení kvadratické formy na kanonický tvar, a která využívá vlastních
čísel jisté Gramovy matice. Metoda používá CAD. Implementována
v programu MatLab.
• Metoda SDS (Succesive Diﬀerence Substitution)
Viz [23]. Nejnovější metoda, velmi účinná. Důkaz konečnosti algoritmu podal Y.Yao [24]. Pracuje v Maple. SDS metoda je založena
na tzv. Schurově rozdělení (Schur partition) [9]:
Polynom f (x1 , x2 , . . . , xn ) je vyjádřen ve tvaru
f = a1 f 1 + a2 f 2 + · · · + ak f k ,
kde f1 , f2 , . . . , fk jsou psd polynomy (Schurova báze).
Jsou-li koeﬁcienty a1 , a2 , . . . , ak nezáporné, potom je f psd.
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4 Eulerova nerovnost
V následujícím příkladu použijeme, na rozdíl od metody souřadnic v předchozím příkladu, metodu bez použití souřadnic (coordinate-free method).
V roce 1765 L. Euler [7] publikoval vztah, který vyjadřuje vzdálenost d
středů kružnic, které jsou trojúhelníku opsané a vepsané

(6)
d = r(r − 2p) ,

kde r je poloměr kružnice opsané a p je poloměr kružnice vepsané, obr. 3.
Ze vztahu (6) plyne nerovnost
C

r
p
d
B

A

Obrázek 3: Eulerova relace: d =


r(r − 2p)

r ≥ 2p ,

(7)

která se nazývá Eulerova nerovnost.
Je zřejmé, že rovnost v (7) nastane právě když je trojúhelník rovnostranný,
neboť pouze v tomto případě středy kružnice trojúhelníku opsané a opsané
splývají a d = 0.
Eulerovu nerovnost (7) dokážeme nejprve s použitím počítače, poté uvedeme klasický důkaz.
Počítačový důkaz:
Budeme postupovat metodou bez použití soustavy souřadnic.
Nechť ABC je libovolný trojúhelník, jehož délky stran jsou a, b, c a který
má obsah f. Označme r a p po řadě jeho poloměr kružnice opsané a vepsané. Obsah f vyjádříme pomocí známých vzorců:
h1 : f − p(a + b + c)/2 = 0 ,
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h2 : f − abc/(4r) = 0 ,

h3 : 16f 2 − (a + b + c)(−a + b + c)(a − b + c)(a + b − c) = 0 .

Předpokládejme, že a, b, c, p, r, f jsou kladná reálná čísla.
Výraz r − 2p vyjádříme v takovém tvaru, ze kterého bude zřejmé, že výraz
r − 2p je větší nebo roven nule.
Proto zavedeme pomocnou proměnnou k tak, že r − 2p = k, tj.
h4 : r − 2p − k = 0 .
V ideálu I = (h1 , h2 , h3 , h4 ) eliminujeme p a r, abychom získali polynomy
v proměnných a, b, c, f, k. Zadáme
Use R::=Q[abcprfk];
I:=Ideal(2f-p(a+b+c),4fr-abc,16f^2(a+b+c)(-a+b+c)(a-b+c)(a+b-c),r-2p-k);
Elim(p..r,I);
a dostaneme
4f k = a3 − a2 b − ab2 + b3 − a2 c + 3abc − b2 c − ac2 − bc2 + c3 .

(8)

Z (8) vidíme, že výraz k = r − 2p je nezáporný právě když je nezáporný
polynom na pravé straně (8).
Z rovnosti
a3 − a2 b − ab2 + b3 − a2 c + 3abc − b2 c − ac2 − bc2 + c3 =

(9)

= 1/2((a + b − c)(a − b)2 + (b + c − a)(b − c)2 + (c + a − b)(c − a)2 ) (10)
plyne Eulerova nerovnost. Výraz (10) je totiž součtem tří nezáporných
výrazů. Je zapotřebí si uvědomit, že např. a + b − c > 0 v důsledku trojúhelníkové nerovnosti.
Rovnost v (10) a tedy i v (7) nastane právě když a = b = c.

Poznámka:
Největší obtíž v právě provedeném důkazu spočívala v posledním kroku
— ve vyjádření polynomu (9) ve tvaru (10), ze kterého je vidět, že polynom (9) je nezáporný. Tento rozklad byl proveden ručně — bez použití
počítače. Všimněme si, že se nejedná o rozklad na součet čtverců.
K důkazu nezápornosti výrazu (9) lze použít program SDS. Pro nedostatek místa jej zde neuvádím.

Klasický důkaz (I. Ádám) [17]:
Uvedeme klasický důkaz, který publikoval maďarský matematik I. Ádám.
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Důkaz je velmi vtipný a jeho hlavní předností je, že ho lze použít i při
zobecnění Eulerovy nerovnosti na libovolný simplex.
Středy A1 , B1 , C1 stran trojúhelníka ABC tvoří trojúhelník, jehož poloměr kružnice opsané je r/2, obr. 4. Sestrojíme trojúhelník A B  C  , jehož
C'
C
A1
B1
A

C1

B

B'

A'

Obrázek 4: Klasický důkaz Eulerovy nerovnosti
strany jsou rovnoběžné se stranami trojúhelníka ABC, jehož kružnice vepsaná je kružnicí opsanou trojúhelníku A1 , B1 , C1 .
Protože ABC ⊆ A B  C  potom pro poloměry p, r/2 kružnic vepsaných oběma trojúhelníkům platí p ≤ r/2.

Poznámka:
Právě podaný důkaz můžeme snadno použít na čtyřstěn a obecně na libovolný simplex v n-dimenzionálním Euklidovském prostoru E n . Pro poloměry p a r kulových ploch, vepsaných a opsaných čtyřstěnu platí analogický vztah
r ≥ 3p .
Středy stran jsou v důkazu nahrazeny těžišti stěn čtyřstěnu.



5 Závěr
V příspěvku je podán stručný přehled metod dokazování geometrických
nerovností. Kromě klasické metody dokazování všechny ostatní využívají
počítačové programy. Jedná se totiž většinou o velmi složité výpočty, které
nelze ručně provést.
V teorii automatického dokazování vět [18], [4], do níž dokazování geometrických nerovností patří, probíhá ve světě intenzivní výzkum, který možná
v blízké budoucnosti přinese další a efektivnější metody dokazování.
Zdá se, že se blíží doba, kdy se se zmíněnými dokazovacími technikami
setkáme též v našich školách.
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Valení kulových ploch a kvaterniony
Marie Provazníková
MZLU v Brně
Zemědělská 3, 613 00 Brno
provazni@mendelu.cz

Abstrakt. Článek se věnuje problematice dvou kulových ploch, z
nichž jedna se valí po druhé bez prokluzování (no slipping) a protáčení
(no twisting). Tento systém má pětirozměrný konfigurační prostor a
podmínky neprokluzování a neprotáčení určují na tomto konfiguračním
prostoru dvourozměrnou distribuci. Konfigurační prostor i distribuci je
možné popsat pomocí algebry kvaternionů.
Klíčová slova: Kulová plocha. Kvaternion. Konfigurační prostor.
Distribuce.

1 Úvod
Budeme se zabývat kinematickým systémem důležitým v robotice, kde
se obecně řeší problém dvou těles, z nichž jedno je pevné a druhé se
po prvním valí bez prokluzování a protáčení. My budeme uvažovat dvě
kulové plochy Sr , SR , z nichž první se valí po druhé povoleným způsobem,
tedy neprokluzuje a neprotáčí se. Indexy r, R označují poloměry kulových
ploch.
Tento systém má 5-tirozměrný konfigurační prostor MR,r = (q1 , q2 , µ),
kde q1 , q2 jsou směry určující na plochách Sr , SR bod vzájemného dotyku
a µ je izometrie
µ : Tq1 Sr → Tq2 SR .
Při pohybu
µ(t) : Tq1 (t) Sr → Tq2 (t) SR ,

t ∈ R.

Podmínka neprokluzování („no slippingÿ) znamená, že rychlost pohybu
bodu dotyku musí být na obou kulových plochách stejná, což se vyjádří
pomocí rovnosti
µ(t)(q10 (t)) = q20 (t).
Podmínku neprotáčení („no twistingÿ) vyjádříme
ω · np ⊥ q 2 ,
kde ω je úhlová rychlost pohybu vzhledem ke středu pohyblivé sféry Sr a
np normála roviny otáčení.
Podmínky „no slippingÿ a „no twistingÿ určují na konfiguračním prostoru MR,r dvourozměrnou distribuci
Dx ⊂ Tx MR,r , dim Dx = 2 pro každé x ∈ MR,r .
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Obrázek 1: Valení jedné kulové plochy po druhé
Tuto distribuci můžeme poměrně jednoduše popsat pomocí algebry kvaternionů.
Množina S 3 = {w ∈ H; |w| = 1} je 3-rozměrná sféra. Definujeme
zobrazení
h : S 3 → S 2 , h(w) = wiw
chápeme zde S 2 jako {v ∈ Im H; |v| = 1}. Platí

wiw = w(−i)w = −wiw
tedy wiw je ryze imaginární kvaternion, |wiw| = |w| · |i| · |w| = 1 ⇒ wiw ∈
S2.
Zobrazení h : S 3 → S 2 se nazývá Hopfova fibrace. Podívejme se, kolik
bodů w ∈ S 3 se zobrazuje na tentýž bod v ∈ S 2 .Buďte w, w0 ∈ S 3 takové,
že
wiw = w0 iw0 .
Vynásobením rovnice w zleva a w0 zprava dostaneme postupně
iw = ww0 iw0
iww0 = ww0 i.
Označme x = ww0 . Potom
ix = xi.
Tedy x ∈ C, |x| = |w| · |w0 | = 1
ww0 = x
w = xw0
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Fibr nad bodem z S 2 je tedy kružnice. Jinými slovy můžeme říci, že na
sféře S 3 operuje grupa jednotkových komplexních čísel, kterou označíme
S 1 , a dva prvky w, w0 se zobrazením h zobrazují na tentýž bod právě
tehdy, když existuje prvek α ∈ S 1 takový, že w0 = αw.
Buď w ∈ S 3 (tj. w ∈ H, |w| = 1). Potom platí
hjw, wi = hj, 1ihw, wi = 0,
hkw, wi = hk, 1ihw, wi = 0.
Vektory jw a kw jsou tečné ke sféře S 3 a určují tedy na S 3 2-rozměrnou
distribuci.

2 Kvaternionický popis
2.1 Kvaternionický popis konfiguračního prostoru
Od systému dvou kulových ploch s poloměry r, R přejdeme k případu, kdy
obě kulové plochy mají poloměr 1.
ϕ : Sr → S 2 ,
ψ : SR → S 2 ,

1
x
r
1
ψ(x) = x
R

ϕ(x) =

Konfigurační prostor pak bude M1,1 = (q1 , q2 , µ), kde µ už není izometrie,
ale izomorfismus
µ : Tq1 S 2 → Tq2 S 2
takový, že pro každé v ∈ Tq1 S 2 platí
|µ(v)| =

1
|v|,
ρ

kde ρ =

R
.
r

Vezmeme nyní kartézský součin S 3 × S 3 a zavedeme na něm relaci
ekvivalence následu- jícím způsobem. (w1 , w2 ) ∼ (w10 , w20 ), jestliže existuje
α ∈ S 1 = {z ∈ C; |z| = 1} takové, že w10 = αw1 a w20 = αw2 . Množinu
tříd ekvivalence označíme symbolem M, tedy
M = S3 × S3/ ∼ .
Uvažujme dvě ekvivalentní dvojice (w1 , w2 ) ∼ (w10 , w20 ). Potom jak jsme
výše viděli
q1 = h(w1 ) = h(w10 )

a q2 = h(w2 ) = h(w20 ).

Dále pak snadno vidíme, že v případě dvou ekvivalentních dvojic máme
w1 w2 = w01 w20 . Potom platí
w1 w2 q1 w1 w2 = w2 w1 w1 iw1 w1 w2 = w2 iw2 = q2
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Buď nyní v ∈ Tq1 S 2 . Potom platí hw1 iw1 , vi = 0. Definujme zobrazení
µw1 ,w2 : Tq1 S 2 → Tq2 S 2 ,
1
µw1 ,w2 (v) = w1 w2 vw1 w2 ,
ρ

v ∈ Tq1 S 2 .

Potom máme
1
w1 w2 vw1 w2 = w1 w2 (−v)w1 w2 = −µw1 ,w2 (v),
ρ
1
1
hw̄2 iw2 , µ(v)i = hw̄2 iw2 , w̄1 w2 v w̄1 w2 i = hw̄2 iw2 , w̄2 w1 v w̄1 w2 i =
ρ
ρ
1
1
= hi, w1 v w̄1 i = hw̄1 iw1 , vi = 0
ρ
ρ
µw1 ,w2 (v) =

Odtud vidíme, že zobrazení µw1 ,w2 zobrazuje tečný prostor Tq1 S 2 do tečného prostoru Tq2 S 2 . Navíc je snadno vidět, že toto zobrazení je izomorfismus. Můžeme tedy definovat zobrazení
f : M → M1,1 ,
[(w1 , w2 )] 7→ (h(w1 ), h(w2 ), µw1 ,w2 ).
Ukážeme nyní, že zobrazení f je dvojnásobné nakrytí. Tím bude konfigurační prostor M1,1 = (q1 , q2 , µ) popsán.
Důkaz. Buďte [(w1 , w2 )], [(w10 , w20 )] ∈ M dva prvky takové, že
f [(w1 , w2 )] = f [(w10 , w20 )].
Potom h(w1 ) = h(w10 ) a h(w2 ) = h(w20 ) a tedy existují α1 , α2 ∈ S 1 taková,
že w10 = α1 w1 a w20 = α2 w2 . Dále potom platí
µw1 ,w2 (v) = µw10 ,w20 (v)
1
1
w1 w2 vw1 w2 = w01 w20 vw01 w20
ρ
ρ
w2 w1 vw1 w2 = w02 w10 vw01 w20
w2 w1 vw1 w2 = α2 w2 α1 w1 vα1 w1 α2 w2
w2 w1 vw1 w2 = w2 α2 α1 w1 vw1 α1 α2 w2
w1 vw1 = α2 α1 w1 vw1 α1 α2
α1 α2 w1 vw1 = w1 vw1 α1 α2
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Protože vektor v je kolmý k vektoru w1 iw1 , máme
hw1 iw1 , vi = 0
hi, w1 vw1 i = 0

1
(iw1 vw1 + w1 vw1 i) = 0
2
iw1 vw1 + w1 vw1 i = 0
Odtud snadno vidíme, že w1 vw1 ∈ [j, k] ⊂ Im H. Když bereme všechny
tečné vektory v ∈ Tq1 S 2 , potom prvky w1 vw1 vyplní celý podprostor
generovaný vektory j, k. Prvek α1 α2 ∈ S 1 tedy komutuje se všemi prvky
z [j, k], což znamená, že α1 α2 = ±1. Tedy α2 = ±α1 . Protože vzhledem k
naší relaci ekvivalence můžeme dosáhnout toho, že α1 = 1, máme potom
α2 = ±1. Vidíme tak, že na prvek f [(w1 , w2 )] se kromě prvku [(w1 , w2 )]
zobrazí ještě prvek [(w1 , −w2 )]. Zobrazení f je tedy dvojnásobné nakrytí.
2.2 Kvaternionický popis distribuce
Ještě popíšeme dvourozměrnou distribuci na M1,1 = (q1 , q2 , µ) určenou
podmínkami „no-slippingÿ a „no-twistingÿ. Budeme uvažovat zobrazení
π : S 3 × S 3 → M,
(w1 , w2 ) 7→ [(w1 , w2 )].
Třída ekvivalence [(w1 , w2 )] obsahuje všechny dvojice (αw1 , αw2 ), kde
α ∈ C, |α| = 1. Platí
π(αw1 , αw2 ) = [(αw1 , αw2 )] = [(w1 , w2 )] = π(w1 , w2 ).
Víme, že vektory jw, kw jsou tečné ke sféře S 3 v bodě w. Tedy vektory
(jw1 , jw2 ), (kw1 , kw2 )
jsou tečné k prostoru S 3 × S 3 v bodě (w1 , w2 ).
Příslušné zobrazení π∗ : T(w1 ,w2 ) S 3 × S 3 → T[(w1 ,w2 )] M však tyto
tečné vektory nezobrazí na tečné vektory k prostoru M v bodě [(w1 , w2 )].
Násobení prvkem α totiž nezachovává vektory typu jw resp. kw. Platí
totiž
αjw = αjααw = α2 jαw 6= jαw,
což znamená, že dva prvky ze stejné třídy ekvivalence by měly různé tečné
vektory. Násobení prvkem α však zachovává vektory typu (aj + bk)w, kde
a, b ∈ R:
α(aj + bk)w = α(aj + bk)ααw = α2 (aj + bk)αw = (a0 j + b0 k)αw,
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kde a0 , b0 ∈ R. Platí tedy
π∗ (α(aj + bk)w1 , α(aj + bk)w2 ) = π∗ ((aj + bk)w1 , (aj + bk)w2 ),
takže pro každý prvek z třídy ekvivalence [(w1 , w2 )] máme dvourozměrný
podprostor tečného prostoru
[(aj + bk)w1 , (aj + bk)w2 )].
Tedy zobrazení π∗ určuje dvourozměrnou distribuci prostoru M.

3 Závěr
Pomocí algebry kvaternionů je tím popsán jak konfigurační prostor tak
distribuce. Tento přístup se využívá, jak už bylo uvedeno výše, v robotice
(např. různé robotické klouby apod.), ale také například v oblasti řízení
letadel.
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The program and examples of practice tests from
descriptive geometry and technical drawing at the
Architecture of Landscape, University of Agriculture
in Cracow
Adam Rużyczka Ph.D
Dept. of Land Reclamation and Environmental Development, Fac. of Environmental
Engineering and Land Surveying of Applied Science, Univ. of Agriculture in Cracow
Al. Mickiewicza 24-28, 30-059 Cracow, Poland
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Abstract. In the academic year 2009-1010 the Architecture of Landscape, a new
specialization, is to be started at the University of Agriculture in Cracow. This
interdisciplinary course of study will be realized by two faculties: the Faculty of
Environmental Engineering and Land Surveying and the faculty of Horticulture.
Thirty hours of practice classes from descriptive geometry and technical drawing
are planned in the course of this specialization. The author of this presentation will
discuss prepared program of practice classes for these two subjects and comment
on some examples of drawings done by students.
Graduates of the Architecture of Landscape specialization would find
employment mainly in the following places: design studios, renovation of
monuments and environmental protection firms, public administration,
administration of national parks and landscape protected areas, and provincial land
surveying and agricultural area bureaus.

Key words: descriptive geometry, technical drawing, architecture of landscape,

Introduction
In the academic year 2009-1010 the Architecture of Landscape, a new
specialization, is to be started at the University of Agriculture in Cracow. This
interdisciplinary course of study will be realized by two faculties: the Faculty
of Environmental Engineering and Land Surveying and the faculty of
Horticulture.
Thirty hours of practice classes from descriptive geometry and technical
drawing are planned in the course of this specialization.

1

Descriptive geometry

Here begins main section of contribution. H The objective of the descriptive
geometry subject, realized in the form of 30 hours of practical classes
(excluding lectures) – 15 hours in the first and 15 hours in the second terms, is
to develop spatial imagination abilities among students, and present specific
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methods of three dimensional spatial visualization on the planar surface of the
drawing (also how to read one) using four procedures:
Calibrated projections
Monge’s projections
Axonometric projections
Central (perspective) projections
A detailed syllabus for descriptive geometry is presented below.
Term 1.
Topic
Organizational issues and the conditions on which students get a
pass. General rules and types of projections. Drawing tools.
Monge’s projections – fundamental constructions (adherence,
shared element, parallelism, perpendicularity).
Monge’s projections. Planar sections and intersection points
between the line and polygons using Monge’s method.
Monge’s projections. The transformation of coordinate systems.
Fundamental information about blocks. Conical and round surfaces,
and spheres.
Monge’s projections. Planar sections and intersection points
between the line and polyhedron. Shadow cast onto the horizontal
projection plane.
Test from Monge’s projections.
Fundamentals of axonometric projections. Types of axonometry.
Axonometry. A block and its section. Students fill the test form
during the class.
Linking Monge’s and axonometric projections.
Final test.
Term 2
Topic
Calibrated projections - fundamental constructions (adherence,
shared element, parallelism, perpendicularity).
Calibrated projections. Coordinate system and transformation of
systems. Blocks.
Block section using the method of transformation – visibility and
block grid (calibrated projection). Students fill the test form during
the class.
The application of calibrated projection in drawing roofs.
Mathematical and topographic surfaces. The application of

No of
hours
1

1
1
1

2

2
1
2
2
2

No of
hours
1
1
2

1
1
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calibrated projections in drawing maps and engineering practice.
Test from calibrated projections.
Central projection - methodology. Fundamental constructions
(adherence, shared element, parallelism, perpendicularity).
Central projection - basic constructions (revolved sections,
measurement points and points for partial measurement).
Central projection – blocks in orthogonal projection. Shadows.
Central projection – reverse perspective. Linking central projections
with Monge’s projections.
Central projection – free perspective. Blocks in that perspective.
Panoramic drawing – the methodology of cylindrical perspective.
Final test

1
1
1
1
1
1
1
2

The following figure is an example of a drawing made during descriptive
geometry classes: Central projection – block (cube) in orthogonal projection.

Fig. 1: Central projection – block (cube) in orthogonal projection
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Technical drawing

The objective of technical drawing subject, realized in the form of 30 hours of
practical classes (excluding lectures) – 15 hours in the first and 15 hours in the
second terms, is to teach students skills (based on theoretical knowledge) of
preparing and using graphical documentation as well as technical terminology,
which also comprise the basis for using graphical software.

A detailed syllabus for technical drawing is presented below.
Term I
Topic
Organizational issues and the conditions on which students get a
pass. The principles of making sheets, drawing instruments for ink
and pencil drafting – techniques. Standards.
Basic constructions (selected geometrical elements), discussing
drawing 1 to be made as homework.
Geometric constructions of connecting tangential arcs when lining
out, discussing the drawing 2 to be made as homework.
A plan of recreational land development on the example of bicycle
path (geometrical constructions) – prepared during the classes (test
form).
Applying Monge’s projections to construction and architecturalconstruction technical drawing; the layout of projections – views,
revolved sections, sections. The rules of dimensioning (discussing
the drawing 3 to be made as homework).
Drawing during the classes a set of projections, views and sections
of a building and dimensioning it (test form).
Geometry design of a single-family house – parameters and
discussing the projection of the ground floor (sheet 4).
A single-family house design – drawing an axonometry projection
of a building (appendix to sheet 4) and discussing the elevation
views finishing the house.
Constructional detail in axonometry (sheet 5).
Final test.

Hours
1

1
1
2

2

2
1
1

2
2

Term 2
The rules of drawing sanitary, electrical, and gas systems as well as
vent system in the building – labels.
Exemplary drawings of systems in the building (sheet 6).
Drawings of steel and ferroconcrete constructions – rules of labeling
and dimensioning.

1
1
1
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Exemplary drawings of steel and ferroconcrete constructions (sheet 7)
Spatial and urban planning– rules of drawing and examples.
Application of calibrated projections in drawing maps as well as
engineer practice. Discussing geometry project of a reservoir with an
access road (site location plan with cross-section view and sections –
sheet 8)
Drawing a site location plan with cross-section view of a geometry
project of a reservoir with an access road.
Drawing sections of a reservoir with an access road.
The perspective of visualization of landscape architecture objects –
exemplary sheet 9.
The perspective of visualization of objects – an ex ample of planning
the room – sweet 9.
Final test

1
1
1

2
2
2
1
2

The following figure is an example of a drawing made during technical
drawing classes: Drawing three orthogonal projections of a barrel with bevels
and holes and (in axonometry) and dimensioning it on three projections.

Fig. 2: Drawing three orthogonal projections of a barrel with bevels and
holes and (in axonometry) and dimensioning it on three projections.
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Conclusion

The program of both subjects: descriptive geometry and technical drawing
at the Faculty of Environmental Architecture was developed in order to
prepare students for further professional education as well as future
professional practice.
Graduates of the Architecture of Landscape specialization would find
employment mainly in the following places: design studios, renovation of
monuments and environmental protection firms, public administration,
administration of national parks and landscape protected areas, and provincial
land surveying and agricultural area bureaus.
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Abstract. This contribution deals with statistical data analysis by using closed Bspline curves. Our aim is to obtain the description of a data set via these curves
with respect to local density of data sample. We apply a curve evolution as a
solving method. The result is the depth contour fulfilling some predefined
statistical criterion.
Key words: B-spline, evolution, data depth

1 Introduction
One notion of shape estimation of a set of points in the plane can be their depth.
Data depth has been used in statistics as a way to identify the centre of a
bivariate distribution. This leads to a natural centre-outward ordering of the
sample points. Then we can estimate important characteristics of the data. The
set of depth contours of a set of points can be used in various applications.
We apply a curve evolution for finding the depth contour. The input is a
finite set of points in the plane and our aim is to obtain the description of a data
set by using closed B-spline curves. We have some initial closed B-spline
curve. This curve moves and modifies in time such that finally we obtain depth
contour fulfilling some predefined statistical criterion.
The paper is organized as follows. The notion of data depth and various
definitions of statistical depth are given in section 2. The section 3 is devoted to
curve evolution. In the section 4 we introduce the description of our
implementation of the algorithm. Finally we put some examples of depth
contours obtained by using closed B-spline curve evolution.

2 The notion of data depth
The notion of data depth generalizes the median to higher dimensions. The
motivation and necessity in statistics to generalize the median is very natural.
Various depth measures have been proposed to analyze a set of points in the
plane. In general, the greater the depth of a point, the more densely it is
surrounded by other points of the input set. We can compute over this depth
measure the point in the plane with the maximum depth – the deepest point. It
is analogous to the median in ℝ and it is called median too. We can also find
the regions of all points with depth greater than some assigned value k .
There is a wide range of data depth measures, each approaching the
problem in different way. Depth measures are varied both in how well they
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work on different data sets and in how fast they run. We introduce several of
them.

2.1 Convex hull peeling

Fig. 1: Convex hull peeling process

Fig. 2: Depth contours
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Let X ∈ ℝ 2 be a finite planar set of points. We compute the convex hull of
the set X and remove the vertices on the convex hull. Then we repeat this
peeling process. This recursive peeling leads to the innermost points. The last
convex hull to be peeled away is the deepest in the set of points. Vertices on
some convex hull have the same depth. The depth contours are the convex
regions wherein contours of some depth contain all points at that depth and
deeper.
Convex hull peeling is relatively naïve approach to depth but works
properly on well-behaved data. More detailed information can be found in [2].
Figure 1 shows this peeling process, figure 2 shows the depth contours.

2.2 Simplicial depth
Given a finite planar set of points X ∈ ℝ 2 , n is the number of points in X .
The simplicial depth, defined by Lui, of a point p ∈ ℝ 2 is the probability that a
random closed simplex in ℝ 2 (triangle) formed by vertices of X contains p .

Fig. 3: Triangles containing p
Let T be the set of triangles formed by vertices of X . The set T has

 n
 
3

triangles because each triangle requires three vertices. Then the simplicial depth
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of a point p , denoted SDepth( p ) , is the fraction of the number of closed
simplicies containing p ( Tp ) and the number of all simplicies ( T ), thus

SDepth( p) =

(1)

Tp
T

.

The simplicial median is the point with highest simplicial depth. The
disadvantage of simplicial depth is that the computation of this depth measure
can be very difficult and slow.
See figures 3, 4 which illustrated principle of simplicial depth. More
detailed information can be found in [3].

Tp = 4
T = 10

SDepth( p ) =

Tp
T

=

4
= 0 .4
10

Fig. 4: On the left triangles containing p , on the right rest of triangles

2.3 Half-space depth
Let X ∈ ℝ 2 be a finite planar set of points. Half-space depth of a point p ∈ ℝ 2
is the minimum number of points contained in any half-plane passing
through p ; see figures 5, 6. More detailed information can be found in [4].

Fig. 6: The examples of half-spaces passing through p (half-space on the
left contains 12 points, half-space on the right contains 10 points)
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Fig. 7: Half-space containing the minimum number of points. Half-space
depth of a point p is 5

2.4 Properties of data depth in general
Statistical data depth of a point p ∈ ℝ 2 , denoted Depth( p) , has to satisfy the
following general properties:
a)
b)
c)
d)

affine invariance,
maximality at centre,
monotonicity relative to deepest point,
vanishing at infinity.

A function which satisfies these restrictions is called the depth function.
Figures 8, 9, 10 11 illustrate these properties.

- affine transformation

Fig. 8: Affine invariance – Depth( p) = Depth( f ( p))
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- the deepest point

- any point

Fig. 9: Maximality at centre - Depth( p) ≥ Depth(q )
- the deepest point
- point between

and

- any point

Fig. 10: Monotonicity relative to deepest point - Depth(q) ≤ Depth(r )

point far from the data cloud -

Fig.11: Vanishing at infinity - Depth(q) = 0
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3 Curve evolution
We apply a curve evolution for finding the depth contour. We identify a curve
that approximates a given set of data points { p j } j =1.. N in the least square sense.
We consider a planar parametric curve
m

c(u ) = ∑ β i (u ) ⋅ Vi ,

(2)

i =0

where u is the curve parameter, Vi are control points and βi are basis
functions. We are looking for the curve such that
N

(3)

∑ min
j =1

x j ∈c

pj − xj

2

→ min ,

where x j are points on the curve. If we denote cs (u ) := c( s, u ) then two
different kinds of parameters appear in the representation of the curve; the
curve parameter u and a vector of shape parameters s = ( s1 , s2 ,..., sn ) . It means
that we are looking for the vector of shape parameters that defines this curve.
We let the shape parameters s depend smoothly on an evolution parameter t ,
s(t ) = ( s1 (t ), s2 (t ),..., sn (t ) ) . The parameter t can be identified with the time.
Starting with certain initial values, these parameters are modified continuously
in time such that a given initial curve moves closer to the data points. See
figure 12.
s (t0 ) = ( s1 (t0 ), s2 (t0 ),..., sn (t0 ) )

s (t1 ) = ( s1 (t1 ), s2 (t1 ),..., sn (t1 ) )

s (t3 ) = ( s1 (t3 ), s2 (t3 ),..., sn (t3 ) )

s (t∞ ) = ( s1 (t∞ ), s2 (t∞ ),..., sn (t∞ ) )

Fig. 12: Curve evolution in time
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Fig. 13: Closest points
For each point { p j } j =1.. N we compute the closest points f j = c(u j ) on the
initial curve, see figure 13. During the evolution of a curve cs ( t ) (u ) each
point f j travels with velocity
n

∂cs (u j )

i =1

∂si

vs (u j ) = cɺs (u j ) = ∑

(4)

sɺi

or with normal velocity

 ∂c (u ) 
(5)
( vs (u j ) ) ns (u j ) = ∑  ∂s s j sɺi  ns (u j ) .
i =1 
i

The dot denotes the derivative with respect to the time variable t , ns (u j )
Τ

n

Τ

denotes the unit normal of the curve in the point cs (u j ) . We denote

d j := p j − f j . If a closest point is one of the two boundary points then we
consider the velocity (4). Following (4) and (5) we can compute for each
point f j the velocity or normal velocity on the one hand and the expected
velocity on the other hand. The following condition has to satisfy
N

(6)

∑

j =1
u j ∉{ a ,b}

2

( vs (u j ) − d j ) ns (u j ) +

( sɺ1 , sɺ2 ,..., sɺn )
( s1 + ε sɺ1 , s2 + ε sɺ2 ,..., sn + ε sɺn ) .
We compute

T

∑ ( v (u ) − d )
N

j =1
u j ∈{ a , b}

s

j

j

2

→ min .
sɺ

and update the vector of shape parameters

More detailed information can be found in [1].

4 The algorithm
In this part we introduce our implementation of the algorithm. The input is a
finite set of points in the plane. We start with computer-generated data. We
consider closed B-spline as a planar parametric curve which is modified by the
evolution process. We choose the initial position of closed B-spline curve. Now
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the shape parameters are the control points. Our curve has 8 control points and
it is curve of degree 3; see figure 14.

V0 = V5

V4

V3

V1 = V6
V2 = V7

Fig. 14: The initial closed B-spline curve
Closed B-spline curve is modified in time and moves closer to points which
are generated in dependence on some predefined condition. For example, we
generate this points such that we compute the normals of the curve at its points,
define the density of points on the curve and add multiple of this density to
points on the curve. We get the points to which closed B-spline curve travels;
see figure 15. We repeat this computation in each step of the algorithm.

Fig. 15: Points to which closed B-spline curve travels (red), modified closed
B-spline curve (red) – one step of the algorithm
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4.1 Examples of closed B-spline evolution
We choose MATLAB for implementation of this algorithm. Figure 16
illustrates the outputs of our algorithm.

Fig. 16: Closed B-spline evolution – 10 iterations
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5 Conclusion
Our contribution introduced the outline of several data depth measures. We
explain curve evolution and apply it as a solving method for finding the depth
contours. We suggested the algorithm of closed B-spline curve evolution and
showed several examples of the outputs of our algorithm.
In our future work we will focus on the improvement of implementation of
the algorithm and improve the generating of the points to which closed B-spline
curve travels. Our next goal is to work with real data.
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Abstrakt. Cieľom príspevku je prezentácia rôznych typov apletov cykloíd
vytvorených v dynamickom matematickom softvéri GeoGebra voľne prístupnom
na internete, ktorý spája geometriu, algebru a matematickú analýzu a môže slúžiť
predovšetkým pre účely vyučovania matematiky a geometrie na stredných školách,
ako aj na vysokých školách.
Kľúčové slová: Výučbový materiál, aplet, cykloidy, softvér GeoGebra.

1

Cykloidy

Cyklická krivka (trochoida) je definovaná ako množina bodov roviny, ktorými
prechádzajú body krivky kh (tzv. tvoriacej krivky alebo hybnej polódie), ktorá
sa odvaľuje (kotúľa) po pevnej krivke kp (tzv. základnej krivke alebo pevnej
polódii).
Pevná polódia je geometrické miesto bodov, ktoré sú okamžitými stredmi
otáčania pre príslušné polohy hybnej polódie. Hybná polódia je geometrickým
miestom bodov, ktoré sa počas pohybu stanú okamžitými stredmi otáčania. Obe
polódie sa vždy dotýkajú, a to v bode, ktorý je okamžitým stredom otáčania.
Keďže cyklické krivky sú krivky kinematickej geometrie v rovine, pri
tvorbe elektronického výučbového materiálu je vhodné použiť dynamický
matematický softvér. Existuje viacero matematických softvérov, v ktorých by
sme vedeli dynamický aplet vytvoriť. Jeden z možných a veľmi vhodných
softvérov určený pre tvorbu apletov je GeoGebra.

2

GeoGebra

Softvér GeoGebra je v súčasnej dobe voľne prístupný na internete v 45 rôznych
jazykových mutáciách, je nenáročný na hardvér počítača a je vytvorený nielen
pre prostredie operačného systému Windovs, ale tiež Linux., Mac OS X
a ďalšie, s implementovanou Java platformou. V súčasnosti je k dispozícii
GeoGebra verzia 3.2..
GeoGebra je dynamický matematický softvér, ktorý spája geometriu,
algebru a matematickú analýzu, a preto zo skratiek týchto matematických
disciplín vznikol názov GeoGebra. V roku 2001 bol softvér vyvinutý
Markusom Hohenwarterom, ktorý dnes pôsobí na Univerzite Florida Atlantic.
Softvér GeoGebra slúži predovšetkým na účely vyučovania a učenia sa
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matematiky, za čo získal aj veľa medzinárodných ocenení. V súčasnosti je
softvér neustále zdokonaľovaný autorom a tímom, ktorý si autor okolo seba
vytvoril. Softvér umožňuje prácu s rovinnými útvarmi, vývojári však pracujú
na 3D verzii, ktorá bude istotne v dohľadnej dobe dostupná na internete.
V roku 2008 bol založený Medzinárodný GeoGebra inštitút (International
GeoGebra Institute), ktorého prvotným cieľom je podporovanie
a koordinovanie procesu zavedenia a aplikácie GeoGebry vo vyučovacom
procese.
So softvérom GeoGebra môžeme pracovať nielen ako s interaktívnym
geometrickým systémom, zostrojiť v ňom body, priamky, úsečky, vektory,
kružnice, kužeľosečky ako aj grafy funkcií a tieto útvary potom interaktívne
meniť, ale môžeme aj priamo zadávať ich rovnice a súradnice. GeoGebra
pracuje s číselnými hodnotami, vektormi a bodmi ako aj s premennými, vie
nájsť deriváciu a integrál funkcií, umožňuje použiť príkazy pre hľadanie
nulových bodov a extrémov funkcií. Charakteristickou pre softvér GeoGebra je
skutočnosť, že ku každému zápisu v algebraickom okne je jednoznačne
priradený jeden objekt v geometrickom okne, a naopak. Pracovať so softvérom
môžeme tak online ako aj offline, je určený pre všetky stupne vyučovania
matematiky a geometrie.
Softvér GeoGebra vyzerá na prvý pohľad (obr. 1) ako iné dynamické
geometrické softvéry ako je napr. Cabri Geometry II., CaR, GeoNext, …a.i..
Avšak veľkou prednosťou softvéru GeoGebra je skutočnosť, že sa za túto
aplikáciu neplatí, veľmi ľahko sa v nej orientuje a pre prezentáciu apletov v nej
vytvorených nie je potrebné mať na počítači nainštalovanú samotnú jej
zdrojovú verziu. Ak nemáte na počítači Javu, ktorá je súčasťou OS Windows,
dá sa bezplatne stiahnuť z internetu a doinštalovať.

Obr. 1
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Softvér GeoGebra je
- nástroj pre študentov, ktorí môžu riešiť zadanú úlohu, alebo si môžu
vytvárať konštrukcie podľa predlohy,
- nástroj pre učiteľov, ktorí majú možnosť vizualizovať svoj výklad
a vytvárať výučbové materiály ako dynamické aplety, ktoré podporujú
aktivitu študentov.

2.1

Tvorba výučbových materiálov

Výučbové materiály – aplety môžu byť:
a. Statické
- statické obrázky typu (png, eps)
- protokol konštrukcie – opis konštrukcie (html).
b. Dynamické
 súbory konštrukcií (ggb)
 dynamické pracovné plochy (Dynamic worksheets) (html).

Statický obrázok (obr. 2):
- aktivujeme tlačidlo
a myškou presunieme obrázok (konštrukciu)
smerom k ľavému hornému rohu

Obr. 2
- myškou uchopíme pravý dolný roh nákresne a zmenšíme kresliacu
plochu na najmenšiu možnú veľkosť
- obrázok ukladáme pomocou menu: Súbor
Export
Nákresňa ako
obrázok
Nákresňa, v ponuke ktorej si zadáme požadovaný formát
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(.png formát je vhodný napr. pre aplikáciu Word a .eps formát pre texty
písané napr. v editore Latex), mierku a rozlíšenie.

Protokol konštrukcie (obr. 3):
Ak chceme vedieť postup konštrukcie, postupujeme nasledovne:
- Vyberieme v menu: Vzhľad
Postup konštrukcie, kde je zobrazené
číslo kroku, názov objektu a definícia v prípade, ak objekt bol vytvorený
geometrickou alebo matematickou operáciou.
- Ak v okne Postup konštrukcie zvolíme: Súbor
Exportovať ako
webovú stránku, zobrazí sa nám tabuľka Postup konštrukcie (html), kde
si môžeme zvoliť parametre ako je Názov, Autor, Dátum, Šírka a Výška
obrázku a prípadne aj možnosť zobrazenia farebného postupu
konštrukcie.

Obr. 3

Dynamická pracovná plocha (Dynamic Worksheet) (obr. 3):
- Veľkosť okna nastavíme čo najmenšiu, aby sme ušetrili miesto pre opis
apletu.
- Aplet ukladáme: Súbor
Export
Dynamická konštrukcia ako
webová stránka (html), pričom sa otvorí tabuľka Dynamický pracovný
list. V Dynamickom pracovnom liste v záložke
 Všeobecný – zadávame všeobecné parametre (obr. 4), ako je
Názov, Autor, Dátum, Text nad konštrukciou, Text pod
konštrukciou.
Pre zobrazenie apletu máme 2 voľby zobrazenia, a to tlačidlom
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Dynamický pracovný list, ktorým vytvoríme aplet tak, že sa
zobrazí priamo na webovú stránku; alebo Tlačítko na otvorenie
okna s konštrukciou, pomocou ktorého sa nám vytvorí na webovej
stránke tlačidlo, ktorým možno dynamický pracovný list otvoriť.
Pokročilý – zadávame funkčnosť (povoliť pravý klik myšky,
povoliť presúvanie pomenovaní, zobraziť ikonu na vynulovanie
konštrukcie a dvojitým kliknutím na nákresňu dať možnosť otvoriť
okno aplikácie) a užívateľské rozhranie (zobraziť: menu, paletu
nástrojov, nápovedu k palete nástrojov, vstupné pole a rozmery
poľa).

Obr. 4
Poznámka 2.1.1: Ak si pred uložením súboru zvolíme v menu Vzhľad
Navigačný panel konštrukcie, automaticky sa aktivuje Tlačítko prehrávania
a Tlačítko postupu konštrukcie (obr. 4 – vpravo, v dolnej lište pracovnej
plochy). Po uložení súboru získame dynamickú pracovnú plochu a tlačidlo pre
Postup konštrukcie si môžeme kedykoľvek zapnúť/vypnúť a prípadne aj
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prehrať ako aj zobraziť konštrukciu krok za krokom, v ktorom možno nastaviť
dĺžku zobrazeného kroku pomocou rolovacieho okna so sekundami.
Poznámka 2.1.2: Ak pri ukladaní súboru v záložke Pokročilý povolíme pravý
klik myšky, potom pravým kliknutím myšky na posuvník môžeme aktivovať
animáciu.

Podmienky pre prácu študenta s dynamickou pracovnou
plochou

2.2

a. Študent otvorí vytvorený aplet – html súbor pomocou web prehliadača
b. Požiadavky na študentský počítač
 Web prehliadač (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Safari, a.i.)
 Java 1.4.2 alebo vyššia verzia, voľne prístupná na
www.java.com
 GeoGebra NIE je potrebná pre použitie vytvorenej dynamickej
pracovnej plochy
c. Súbory potrebné pre prácu s dynamickou pracovnou plochou sú: .html,
.ggb, .jar súbory, ktoré musia byť uložené všetky spolu v jednom
adresári.

2.3

Editovanie dynamickej pracovnej plochy
Zmena textu: Html-súbor editujeme ľubovoľným textovým, alebo
html-editorom (napr. Word, Open Office, Frontpage a.i.).
b. Zmena konštrukcie: Editujeme _PracovnyListEpicykloidy.ggb, t.j.
súbor pomocou softvéru GeoGebra.
a.

3

Záver

Nie všetky aplety, hlavne dynamické, sa dajú prezentovať v príspevku, preto
vyššie opísané rôzne typy apletov nájdete vo výučbovom module
cykloidy.html, ktorý je umiestnený na Slovenskom databázovom portáli
Európskeho virtuálneho laboratória matematiky:
http://slovak.evlm.stuba.sk/elearning/ pod názvom „Cyklické krivky“.
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Abstrakt. Příspěvek představuje projekt Fondu rozvoje vysokých škol, jehož cílem
je vytvořit sbírku zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie v elektronické
podobě. Volně dostupná sbírka příkladů bude uveřejněna v komprimované podobě
na stránkách ústavu matematiky a deskriptivní geometrie fakulty stavební VUT v
Brně. Cílovou skupinou projektu jsou studenti 1. ročníku oborů stavitelství a
stavební inženýrství, geodézie a kartografie a architektura pozemních staveb. Tím,
že bude sbírka volně dostupná na internetu, bude k dispozici i studentům jiných
oborů a škol, kteří studují deskriptivní geometrii v rámci svých oborů. Příklady
budou vytvořeny v programu OtherCAD a spolu se stručným matematickým
zápisem postupu konstrukce vloženy do programu Zoner Context. Cílem projektu
je sestavit ucelenou sbírku výhradně zkouškových příkladů (řešených i
neřešených), tak aby se studenti mohli přesvědčit, zda jsou jejich znalosti
dostatečné na to, aby byli sami schopni příklad narýsovat.
Klíčová slova: Deskriptivní geometrie, sbírka příkladů

1

Představení projektu

Příspěvek představuje projekt Fondu rozvoje vysokých škol, jehož cílem je
vytvořit sbírku zkouškových příkladů z deskriptivní geometrie v elektronické
podobě. Sbírka bude obsahovat příklady, jež svou náročností odpovídají
zkouškovým příkladům z tohoto předmětu. Umožní studentům procházet krok
za krokem jednotlivé konstrukce, vracet se v konstrukci, zobrazovat detaily
jednotlivých částí příkladů a pomocné konstrukce také skrývat.
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Obr. 1
Výsledkem projektu bude volně dostupná sbírka přibližně 70 příkladů,
uveřejněná v komprimované podobě na stránkách ústavu matematiky a
deskriptivní geometrie fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně
(http://math.fce.vutbr.cz/vyuka.php).
Sbírka bude rozdělena do šesti kapitol, které budou zahrnovat stěžejní část
látky probírané v předmětu Deskriptivní geometrie pro obory všeobecného
stavitelství, architektura pozemních staveb a geodety. Tři kapitoly zahrnou
základní promítání probíraná v tomto kurzu - Mongeovo promítání, kolmou
axonometrii, středové promítání a lineární perspektivu. Další dvě kapitoly jsou
věnovány plochám - šroubovým a zborceným. Poslední kapitola obsahuje
příklady z kótovaného promítání a je určena pouze pro studenty oboru
geodézie.

Obr. 2
Každá kapitola bude obsahovat především řešené příklady, bude však
doplněna i o soubor příkladů neřešených. V závěru sbírky bude uvedeno
několik písemných prací použitých v minulých letech u zkoušky.

1.1

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinou projektu jsou studenti 1. ročníku oborů stavitelství a stavební
inženýrství, dále pak oboru geodezie a kartografie a architektura pozemnich
staveb. Jelikož je v těchto oborech náplň předmětu z části odlišná, bude tato
sbírka obsahovat sjednocení tématických celků všech tří oborů.
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271

Tím, že bude sbírka volně dostupná na internetu, bude k dispozici i
studentům jiných oborů a škol, kteří studují deskriptivní geometrii v rámci
svých oborů.

1.2

Důvody vzniku projektu

Stěžejním učebním textem je pro naše studenty CD Deskriptivní geometrie
pro I. ročník kombinovaného studia, primárně určené pro kombinované
studium. Toto elektronické skriptum obsahuje hlavně teorii a základní
konstrukce. Od doby, kdy bylo CD vytvořeno, došlo v osnovách k dalším
změnám. Je zapotřebí na tyto změny reagovat a vytvořit aktuální ucelenou
sbírku příkladů, která bude tyto změny zahrnovat.
V současné době je studentům k dispozici několik učebních textů a sbírek
příkladů v elektronické podobě. Většinu z nich je možné si stáhnout z internetu.
Tyto sbírky z větší části obsahují jednodušší příklady na procvičené dané látky,
Všechny tyto studijní opory umožňují studentům úspěšné zvládnutí náročného
předmětu, kterým deskriptivní geometrie bezesporu je.
Deskriptivní geometrie je jedním z nejtěžších předmětu na stavební fakultě.
Na ostatních fakultách jiných vysokých škol nebude situace jistě jiná. Studenti
nastoupí na fakultu z různých typů středních škol a je pro ně náročné začít
studovat předmět založený téměř výhradně na prostorové představivosti;
mnohdy se setkávají s deskriptivní geometrií poprvé a přednášky, cvičení a
skripta pro ně nejsou, i vzhledem k obsáhlosti látky, dostačující studijní oporou.
Ve vyrýsovaných příkladech ve skriptech jsou často kvůli přehlednosti
potlačeny nebo úplně vynechány dílčí konstrukce.případně příklady, které jsou
považovány za jakousi nadstavbu probírané látky.
Cílem projektu je sestavit ucelenou sbírku výhradně zkouškových příkladů,
tak aby se studenti mohli přesvědčit, zda jsou jejich znalosti dostatečné na to,
aby byli sami schopni příklad narýsovat.
Příklady budou doplněny krátkým matematickým zápisem konstrukce.
Účelem projektu není studentům zdůvodňovat jednotlivé fáze konstrukce,
vysvětlovat proč v daném kroku použiji daný postup apod. Naopak, ve chvíli,
kdy studenti začnou tuto sbírku používat, by měli být schopni si taková
zdůvodnění podat sami. V příkladech si pak jen ověří, zda umí základní
postupy použít při řešení složitějších úloh. Neméně důležitým cílem je i
sjednotit náročnost příkladů jednotlivých přednášejících.
Často se stává, že studenti, a to hlavně ti, kteří předmět opakují, vyhledávají
vyučující, u nichž předpokládají snazší získání zkoušky. Tato snaha bývá velice
často založena na subjektivním vnímání vyučujícího. U toho učitele, který se po
celý semestr ke studentům nechová příliš laskavě, se jaksi automaticky
předpokládá, že jeho písemky budou velmi težké. A naopak, u hodného a
usměvavého učitele, si ani nedokážeme představit, že by mohl dát ke zkoušce
náročnější příklady. Oba dva tyto předpoklady bývají téměř vždy mylné a

272
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budeme-li chtít, aby studenti nepreferovali první nebo druhý typ učitele, musí
sami vědět, že požadavky na ně kladené budou u všech přednášejících stejné.

Obr. 3: OtherCAD
Celý projekt je směřován k tomu, aby si studenti mohli sami prorýsovat
větší množství příkladů, které byly v minulých letech použity u zkoušky,
případně takové příklady, které svou náročností odpovídají příkladům u
zkoušek a v mírně modifikované formě mohou být v dalších letech u zkoušky
použity. Ve chvíli, kdy student prorýsuje většinu příkladů, by měl být schopen
bez potíží složit zkoušku.

1.3

Způsob řešení

Postup řešení projektu bude rozdělen do tří fází:
V první fázi budou shromážděny příklady od jednotlivých přednášejících, a
to takové, které byli použity u zkoušek v minulých letech a které budou
vyučující ochotni poskytnout. Další část sbírky budou tvořit typické příklady,
které svou náročností a obsahem vyhovují zkouškovým příkladům, tedy takové
příklady, které se často, s malými obměnami, vyskytují u zkoušek.
Druhou, časově nejnáročnější fází bude kreslení příkladů a popis
konstrukce. Nakreslené obrázky a texty budou stylisticky sjednoceny a na závěr
vloženy do programu Zoner Context.
V poslední fázi bude sbírka uveřejněna na internetu.

2

Souvislost s dalšími projekty

Projekt navazuje na úspěšně dokončený grant Podpora realizace nové struktury
a modulární skladby studijních programů VUT v Brně.
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V rámci tohoto grantu již vzniklo několik učebních pomůcek. Většina
těchto textů je jako CD-ROM v komprimované verzi volně dostupná na
internetu na stránce http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/.

Obr. 4: http://math.fce.vutbr.cz/vyuka/
Učitelé deskriptivní geometrie byly rovněž zapojeni do projektu evropského
sociálního fondu Modernizace výuky na fakultě stavební VUT v Brně v rámci
bakalářských a magisterských studijních programů. V rámci tohoto projektu
vznikla sbírka zahrnující základní geometrické konstrukce, opakování
geometrie ze střední školy a nejjednodušší příklady z promítání.

Obr. 5: http://math.fce.vutbr.cz/esf/
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Na tento projekt bychom rádi navázali příští rok dalším projektem FRVŠ
Elektronická sbírka příkladů z deskriptivní geometrie pro obor architektura
pozemních staveb. V letech 2010 až 2013 by měl na naší fakultě rovněž
probíhat projekt Inovace studijních programů Geodézie a kartografie, v jehož
rámci dojde i k inovaci předmětu Deskriptivní geometrie.
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Lemoinův bod čtyřstěnu a jeho vlastnosti
Jiří Šrubař
Ústav nosných konstrukcí, Fakulta architektury ČVUT v Praze
Thákurova 7, 166 34 Praha 6
srubar@fa.cvut.cz

Abstrakt. V článku připomeneme Lemoinův bod trojúhelníku a některé jeho vlastnosti. Dále ukážeme jakým způsobem lze deﬁnovat
Lemoinův bod čtyřstěnu a které z uvedených vlastností Lemoinova
bodu trojúhelníku mají své prostorové analogie ve čtyřstěnu. Pro jednu
z vlastností předvedeme její syntetický důkaz v rovině i v prostoru.
V průběhu stereometrického důkazu se budeme v co možná největší
míře snažit o postup analogický s dokazováním v rovině.
Klíčová slova: Lemoinův bod, čtyřstěn, prostorová analogie.

1 Úvod
Lemoinův bod trojúhelníku lze deﬁnovat mnoha způsoby. Z hlediska výpočetní
geometrie je nejvýhodnější deﬁnice pomocí
vzdáleností.
Lemoinův bod K trojúhelníku ABC je
takový bod, pro který je
vzd2 (K, a) + vzd2 (K, b) + vzd2 (K, c)

C

K
A
B
Obrázek 1: Lemoinův bod

minimální (a, b, c jsou přímky, na kterých
leží strany trojúhelníku).
Tento významný bod v geometrii trojúhelníku vešel v širší známost
roku 1873, kdy na něj a jeho vlastnosti upozornil Émile Lemoine (1840
- 1912) na Lyonském zasedání Association Française pour l’Advancement
des Sciences. Lemoine tento bod nazýval „střed antirovnoběžných těžnicÿ
(slovem střed se myslí společný průsečík). Podrobněji o historii Lemoinova
bodu např. v [1].
Lemoinův bod pro čtyřstěn můžeme – obdobně jako u trojúhelníku –
deﬁnovat různými způsoby. Protože se budeme zabývat především analogiemi mezi trojúhelníkem a čtyřstěnem, zvolíme i pro Lemoinův bod
čtyřstěnu deﬁnici pomocí vzdáleností.
Lemoinův bod K čtyřstěnu ABCD je takový bod, pro který je
vzd2 (K, α) + vzd2 (K, β) + vzd2 (K, γ) + vzd2 (K, δ)
minimální (α, β, γ, δ jsou roviny stěn čtyřstěnu).
Postupujeme-li metodami výpočetní geometrie, lze snadno ukázat, že
funkce vyjadřující součet čtverců vzdáleností bodu K od rovin stěn má
právě jedno minimum. Takto zavedený bod K tedy existuje a je právě
jeden.
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2 Vlastnosti Lemoinova bodu
Lemoinův bod trojúhelníku má některé zajímavé geometrické vlastnosti.
Uvedeme tři nejznámější a u jedné z nich provedeme syntetický důkaz
v rovině i v prostoru. Přehled dalších vlastností lze nalézt např. v [2].

2.1 Těžiště úpatnicového trojúhelníku
Lemoinův bod K trojúhelníku ABC je těžištěm trojúhelníku s vrcholy
v patách kolmic spuštěných z bodu K na přímky nesoucí strany trojúhelníku ABC.
D
C

K
K
A

B

B
A
a)

b)

Obrázek 2: Těžiště úpatnicového trojúhelníku a čtyřstěnu
Také Lemoinův bod čtyřstěnu ABCD je těžištěm čtyřstěnu s vrcholy
v patách kolmic spuštěných na roviny stěn čtyřstěnu ABCD.
2.2 Průsečík přímek spojujících střed strany se středem výšky
Lemoinův bod trojúhelníku ABC je společným bodem spojnic středů
stran a středů příslušných výšek.
Pro čtyřstěn s ortocentrem (společným průsečíkem výšek) existuje prostorová analogie této vlastnosti Lemoinova bodu. Pro každou stěnu čtyřstěnu, která není rovnostranným trojúhelníkem lze zavést rovinu, která
je určena těžištěm stěny, Lemoinovým bodem stěny a středem příslušné
výšky (střed úsečky určené vrcholem a patou výšky) – viz obrázek 4 a).
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Lemoinův bod čtyřstěnu leží
v takto zavedené rovině. Ověření
této vlastnosti je nejsnazší početně – dosazením souřadnic Lemoinova bodu do rovnice zavedené roviny. Lemoinův bod čtyřstěnu je potom společným bodem čtyř rovin – viz obrázek 4 b).
(Případně společným bodem tří
rovin, pokud je jedna stěna čtyřstěnu rovnostranný trojúhelník.
Nejvýše jedna stěna nepravidelného ortického čtyřstěnu může A
být rovnostranný trojúhelník.)

C

K
B

Obrázek 3: Společný bod spojnic.

D

D

SvD
Tβ
Kβ

Tα
Tβ
Kβ

K
C

SvA

Kα

K

SvC

B

A
B
a)

A
b)

Obrázek 4: Rovina určená těžištěm stěny, Lemoinovým bodem stěny
a středem příslušné výšky a Lemoinův bod čtyřstěnu jako společný bod
čtyř rovin.
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Šrubař Jiřı́

3 Společný bod symedián
Lemoinův bod trojúhelníku je
společným bodem jeho symedián (tj. přímek osově souměrných s těžnicemi podle os úhlů).
Pro Lemoinův bod čtyřstěnu můžeme ukázat platnost
analogie této vlastnosti. Místo
přímek, symedián trojúhelníku,
budeme uvažovat symediální
roviny čtyřstěnu. Symediální
rovinu čtyřstěnu zavedeme jako
rovinu, která prochází hranou
čtyřstěnu a je souměrná s „těžnicovouÿ rovinou podle roviny A
souměrnosti příslušných stěn –
jak je znázorněno na obrázku
6 a).

C

K
B
Obrázek 5: Lemoinův bod
jako společný bod symedián

D

D

τ
ω

T

σ
C

C
K

A
B
a)

A
B
b)

Obrázek 6: Zavedení symediální roviny a Lemoinův bod jako společný bod
šesti symediálních rovin čtyřstěnu.
Modře je znázorněna „těžnicováÿ rovina τ určená hranou BC a těžiš-
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těm T , hnědou barvou pak rovina ω – rovina souměrnosti rovin, ve kterých
leží stěny α a δ, tedy rovina určená hranou BC a středem kulové plochy
vepsané čtyřstěnu. Zeleně je na obrázku znázorněna symediální rovina σ
– rovina souměrná s rovinou τ podle roviny ω.
Lemoinův bod čtyřstěnu je společný bod všech šesti symediálních rovin
čtyřstěnu – viz obrázek 6 b).
3.1 Syntetický důkaz pro pro trojúhelník
Nejprve musíme ukázat, že se symediány trojúhelníku protínají v jednom
bodě. Pro velikosti úseček CZ a CZ ′ , které leží na přímkách osově souměrných podle osy úhlu trojúhelníka (viz obrázek 7 a)) platí vztah (často
je označován jako Steinerova věta)
|AZ| · |AZ ′ |
b2
= 2.
′
|BZ| · |BZ |
a
C

C

bε δ
A

(1)

C

b

ε
a

a

α

K

A

Z

A
Z

oγ

Z′

X

Y

β

Z
oγ Sc

B

B

B

a)

b)

c)

Obrázek 7: Symediány trojúhelníku se protínají v jednom bodě.
Pro odvození platnosti tohoto vztahu stačí uvažovat sinové věty v příslušných trojúhelnících. Vyjádříme-li ze vztahů
|CZ ′ |
|AZ ′ |
=
sin(α)
sin(ε + δ)

a

|CZ|
|BZ|
=
sin(β)
sin(ε + δ)

sin(ε + δ) a porovnáme získané výrazy
|BZ| · sin(β)
|AZ ′ | · sin(α)
=
,
|CZ ′ |
|CZ|
dostaneme vztah

|AZ ′ | · |CZ|
sin(β)
=
.
′
|CZ | · |BZ|
sin(α)
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Obdobně lze ze vztahů
|CZ|
|AZ|
=
sin(α)
sin(ε)
odvodit vztah

a

|CZ ′ |
|BZ ′ |
=
sin(β)
sin(ε)

|AZ| · |CZ ′ |
sin(β)
=
.
′
|CZ| · |BZ |
sin(α)

Tedy s využitím sinové věty pro trojúhelník ABC
žeme odvodit platnost vztahu (1).



sin(β)
sin(α)

=

b
a



mů-

|AZ ′ | · |CZ| |AZ| · |CZ ′ |
|AZ| · |AZ ′ |
sin2 (β)
b2
=
·
=
=
|CZ ′ | · |BZ| |CZ| · |BZ ′ |
|BZ| · |BZ ′ |
a2
sin2 (α)
Pokud je CZ symediána trojúhelníku, je CZ ′ těžnice a Z ′ = Sc (obrázek 7 b)). Dosazením do (1) získáme rovnost
|AZ| · |ASc |
|AZ|
b2
=
= 2.
|BZ| · |BSc |
|BZ|
a
Pokud jsou AX, BY a CZ symediány trojúhelníku, platí
c2
|BX|
= 2,
|CX|
b

|CY |
a2
= 2,
|AY |
c

|AZ|
b2
= 2.
|BZ|
a

(2)

Součin těchto rovností je roven jedné
|BX| |CY | |AZ|
c2 a 2 b 2
·
·
= 2 · 2 · 2 = 1,
|CX| |AY | |BZ|
b c a
a z Cevovy věty proto vyplývá, že se AX, BY a CZ protínají v jednom
bodě K – společném bodě všech symedián trojúhelníku ABC (viz obrázek
7 c) ).
Dále potřebujeme ukázat, že bod K je právě ten bod, který má minimální součet vzdáleností od stran trojúhelníku.
Předpokládejme, že bod M (různý od vrcholu C) leží na symediáně
trojúhelníku ABC procházející vrcholem C. Pro vzdálenosti bodu M od
přímek AC a BC platí (s využitím sinové věty pro trojúhelník ABC
a vztahů (2)) – viz obrázek 8 a)
|M Mb |
|ZZb |
sin(α) · |AZ|
a · b2
b
=
=
=
= .
|M Ma |
|ZZa |
sin(β) · |BZ|
b · a2
a
Tedy poměr vzdáleností bodu M od přímek AC a BC je
|M Mb |
b
= .
|M Ma |
a

(3)
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C

C
Ma

Mb
Zb
A

Ka
Za

M

Kb

β

α
Z

B

A

a)

K

Kc

B
b)

Obrázek 8: Vzdálenosti obecného bodu symediány a Lemoinova bodu od
stran trojúhelníku.
Protože bod K je společným bodem všech symedián, platí pro jeho
vzdálenosti od stran trojúhelníku
|KKb |
b
= ,
|KKa |
a

|KKb |
b
= ,
|KKc |
c

|KKc |
c
=
|KKa |
a

|KKa |
|KKb |
|KKc |
=
=
.
(4)
a
b
c
Je zřejmé, že postup důkazu by bylo možno i obrátit a tedy v tomto
vztahu platí ekvivalence. Bod K je společným bodem symedián trojúhelníku právě tehdy, když pro jeho vzdálenosti od stran trojúhelníku platí
vztah (4).
Před dalším krokem důkazu připomeňme Causchy-Schwarzovu nerovnnost pro posloupnosti reálných čísel {a1 ,. . . , an } a {b1 ,. . . , bn }, která říká,
že
!2
!
!
n
n
n
X
X
X
2
2
ai b i
≤
ai ·
bi ,
tedy

i=1

i=1

i=1

a2
an
a1
přičemž rovnost nastává právě tehdy, když
=
= ... =
.
b1
b2
bn
Nyní uvažujme bod K a Ka , Kb , Kc paty kolmic z tohoto bodu na
přímky nesoucí strany trojúhelníku ABC – viz obrázek 8 b). Causchy-Schwarzova nerovnost aplikovná na poslounosti {a, b, c} a {|KKa |, |KKb |,
|KKc |} dává vztah

(a · |KKa | + b · |KKb | + c · |KKc |)2 ≤ a2 + b2 + c2 ·

· |KKa |2 + |KKb |2 + |KKc |2
2

(a · |KKa | + b · |KKb | + c · |KKc |)
(a2 + b2 + c2 )

≤


|KKa |2 + |KKb |2 + |KKc |2 .
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Pokud je K vnitřní bod trojúhelníku, nebo bod některé z úseček AB, BC,
AC, je
a · |KKa | + b · |KKb | + c · |KKc | = 2 · SABC .
Je-li K vnější bod trojúhelníku, je

a · |KKa | + b · |KKb | + c · |KKc | > 2 · SABC .
Proto může levá strana upravené Caschy-Schwarzovy nerovnosti nabývat minimální hodnoty pouze pokud je bod K vnitřním bodem trojúhelníku ABC (nebo leží na jeho hranici). V tom případě platí nerovnost
2

4 · SABC
≤ |KKa |2 + |KKb |2 + |KKc |2 .
2
2
2
(a + b + c )

Minimální je součet čtverců vzdáleností bodu K od stran trojúhelníku,
a|
=
pokud nastane ve vztahu rovnost. To nastává právě tehdy, když |KK
a
|KKb |
|KKc |
= b = c , tedy když je K společným bodem symedián trojúhelníku.
3.2 Syntetický důkaz pro pro čtyřstěn
Stejně jako v rovinném případu, musíme i u čtyřstěnu nejprve ukázat,
že všechny jeho symediální roviny mají jeden společný bod. Dále dokážeme, že tento bod je právě tím bodem, pro který je součet čtverců jeho
vzdáleností od stěn čtyřstěnu minimální.
V průběhu stereometrického důkazu se budeme v co možná největší
míře snažit o analogii s dokazováním v rovině. Budeme využívat některé
již odvozené vlastnosti a vztahy.
D

D

X

X

C

σ

D

A

A

P

B
a)

v

X

C
A

w

B
b)

C
P

B
c)

Obrázek 9: Symediální rovina σ a rovina ADP kolmá na BC.
Uvažujme čtyřstěn ABCD a symediální rovinu σ, která prochází hranou BC. Rovina σ protíná přímku AD v bodě X – viz obrázek 9 a).
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Pro zjednodušení prostorových úvah nejprve předpokládejme, že hrana
AD leží na přímce kolmé k přímce BC. V takovém případě splývají paty
kolmic z vrcholů A a D na přímku BC v bodě P , rovina ADP je kolmá na
přímku BC – viz obrázek 9 b). Rovina ADP je tedy kolmá i na symediální
rovinu σ. Proto je P X symediána v trojúhelníku ADP – viz obrázek 9 c).
V předchozí části jsme ukázali platnost
vztahů (2), tedy v trojúhelníku ADP platí

D

|AX|
w2
= 2,
|DX|
v
kde v a w jsou výšky v trojúhelnících BCA
a BCD. Uvážíme-li, že obsahy trojúhlníků stěn
δ a α jsou
Sδ =

|BC| · w
2

a

Sα =

|BC| · v
,
2

potom pro poměr druhých mocnin obsahů stěn
δ a α platí
Sδ2
Sα2

|BC|2 · w2
w2
|AX|
4
=
=
=
.
2
2
2
v
|DX|
|BC| · v
4

α

X
A

C

δ

B
Obrázek 10: Poměr
čtverců obsahů stěn
odpovídá poměru délek
úseků AX a DX.

Nyní je třeba ukázat, zda tento vztah platí i v případě, že přímka AD
není kolmá na BC.
Nechť je ABCD čtyřstěn, jehož hrana AD leží na přímce, která není
kolmá k přímce BC. Označme patu kolmice z vrcholu A na přímku BC
jako PA a patu kolmice z vrcholu D na BC jako PD . Body PA a PD
nesplývají – viz obrázek 11 a).
Označme p přímku rovnoběžnou s BC procházející vrcholem D. Na
této přímce vždy existuje takový bod D′ , že přímka AD′ je kolmá na BC
(je to průsečík přímky p a roviny kolmé na BC procházející vrcholem A).
Uvažujme nyní pomocný čtyřstěn ABCD′ – viz obrázek 11 b). Těžiště
′
T čtyřstěnu ABCD′ a těžiště T čtyřstěnu ABCD leží na přímce rovnoběžné s BC, tedy „těžnicovéÿ roviny BCT ′ a BCT splývají. Protože
bod D′ leží v rovině BCD, nezmění se ani rovina souměrnosti stěn ABC
a BCD resp. BCD′ . Proto splývají i symediální roviny čtyřstěnů ABCD′
a ABCD procházející hranou BC.
Průsečíky symediální roviny s hranami AD resp. AD′ označme X resp.
′
X . Je zřejmé, že přímka XX ′ je rovnoběžná s BC. Trojúhelníky AXX ′
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D

D

D′

D

D′

p
X

X′

X′
A

A

T

C
B

PA

C

v

A

v
C

Tδ

PD
B

B

a)

b)

c)

Obrázek 11: Využití pomocného čtyřstěnu, jehož hrana AD′ je kolmá na
přímku BC.
a ADD′ jsou podobné a proto platí
|AX ′ |
|AX|
=
.
|DX|
|DX ′ |
V předchozím kroku důkazu jsem ukázali, že ve čtyřstěnu ABCD′ platí
vztah
|AX ′ |
Sδ2
=
.
2
|DX ′ |
SBCD
′

Protože je vzdálenost bodu D a bodu D′ od přímky BC stejná (obrázek
11 c)), je SBCD′ = SBCD = Sα . Proto platí
|AX|
|AX ′ |
S2
S2
=
= 2 δ = δ2 .
′
|DX|
|DX |
SBCD′
Sα
V důkazu pro trojúhelník jsme dále pracovali s Cevovou větou. Pro
čtyřstěn bychom mohli použít zobecněné Cevovy věty (např. [3], [4]). Tato
zobecnění ale vycházejí z rovinného případu a proto si s rovinnou formulací
Cevovy věty vystačíme také.
Uvažujme obecný čtyřstěn ABCD a jeho symediální roviny procházející hranami BC, AC, a CD. Tyto symediální roviny protínají hrany
čtyřstěnu AD, BD a AB postupně v bodech X, Y a Z – viz obrázek 12 a).
Odvodili jsme, že pro poměry velikostí úseků, které body X, Y , Z
vytínají na hranách čtyřstěnu platí
|AX|
S2
= δ2
|DX|
Sα

,

Sβ2
|DY |
= 2
|BY |
Sδ

,

|BZ|
S2
= α2 .
|AZ|
Sβ
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Y

X

Y

C
δ

A
Z

K

C
A

B
a)

D

D

C

A
Z

B

B
b)

c)

Obrázek 12: Symediální roviny čtyřstěnu mají jeden společný bod.
Vynásobením těchto rovností získáme vztah
|AX| |DY | |BZ|
S 2 Sβ2 S 2
·
·
= δ2 · 2 · α2 = 1.
|DX| |BY | |AZ|
Sα Sδ Sβ
Body X, Y , Z tedy tvoří cevovskou trojici v trojúhelníku ABD a proto
se přímky BX, AY a CZ protínají v jednom bodě. Z toho plyne, že symediální roviny BCX, ACY a CDZ mají společnou přímku – viz obrázek
12 b).
Tedy každá trojice symediálních rovin, které procházejí hranami čtyřstěnu vycházejícími z jednoho vrcholu, má společnou přímku. Tyto průsečnice tvoří čtveřici přímek v prostoru, které neleží v jedné rovině a každé
dvě jsou různoběžné – viz obrázek 12 c). Z toho snadno plyne, že se tyto
přímky protínají v jednom bodě K a tento bod je společným bodem všech
šesti symediálních rovin čtyřstěnu.
Tím jsme dokončili první část důkazu – odvození existence společného bodu symediálních rovin obecného čtyřstěnu. Dále musíme ukázat,
že tento bod je právě ten, pro nějž je součet čtverců vzdáleností od rovin stěn čtyřstěnu minimální. I v této části důkazu budeme postupovat
obdobně jako v rovinném případu.
Předpokládejme, že bod M je libovolný bod symediální roviny σ čtyřstěnu ABCD, která prochází hranou BC. Označme paty kolmic spuštěných
z bodu M na roviny stěn ABC a BCD jako Mδ a Mα – viz obrázek 13 a).
V předchozí části důkazu jsme pracovali s pomocným čtyřstěnem ABCD′ ,
jehož hrana AD′ leží na přímce kolmé k BC a přímka DD′ je rovnoběžná
s BC. S tímto čtyřstěnem budeme pracovat i nyní.
Ve čtyřstěnu ABCD′ označme X ′ průsečík hrany AD′ se symediální
rovinou σ a bod P společnou patu kolmic z vrcholů A a D′ na přímku BC.
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D′
D

Mα

D

C

σ
X

Mα′

M
Mδ

M′

P

Mδ′

A

B

X′

A

B
a)

b)

Obrázek 13: Obecný bod symediální roviny a jeho vzdálenosti od stěn.
Symediální roviny procházející hranou BC čtyřstěnů ABCD a ABCD′
splývají, proto ve čtyřstěnu ABCD′ můžeme najít pro libovolně zvolený
bod M bod M ′ tak, že přímka M M ′ je rovnoběžná s BC a bod M ′ leží na
symediáně P X ′ trojúhelníku D′ P A. Paty kolmic spuštěných z bodu M ′
na roviny stěn BCD′ a ABC jsou body Mα′ a Mδ′ , které leží na přímkách
D′ P a AP – viz obrázek 13 b).
V předchozí části důkazu jsme ukázali, že pro bod M ′ platí vztah
|M ′ Mα′ |
|D′ P |
=
.
′
|M ′ Mδ |
|AP |
Úsečky D′ P a AP jsou výšky v trojúhelnících BCD′ a BCA a tedy
lze výše uvedený vztah upravit.
|M ′ Mα′ |
|D′ P |
=
=
′
′
|M Mδ |
|AP |

1
′
2 |BC| · |D P |
1
2 |BC| · |AP |

=

SBCD′
Sδ

Protože je přímka M M ′ rovnoběžná s průsečnicí rovin α a δ jsou
vzdálenosti bodů M a M ′ od těchto rovin stejné (|M ′ Mα′ | = |M Mα |
a |M ′ Mδ′ | = |M Mδ |). Obsah trojúhelníku BCD′ je stejný jako obsah
trojúhelníku BCD, tedy platí
|M ′ Mα′ |
|M Mα |
SBCD′
Sα
=
=
=
.
′
′
|M Mδ |
|M Mδ |
Sδ
Sδ
Protože je bod K společným bodem všech šesti symediálních rovin
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čtyřstěnu ABCD, platí pro jeho vzdálenosti od rovin stěn tyto rovnosti
|KKα |
Sα |KKα |
Sα |KKα |
Sα
=
,
=
,
=
,
|KKβ |
Sβ |KKγ |
Sγ
|KKδ |
Sδ

Tedy platí

|KKβ |
Sβ |KKβ |
Sβ |KKγ |
Sγ
=
,
=
,
=
.
|KKγ |
Sγ
|KKδ |
Sδ
|KKδ |
Sδ
|KKα |
|KKβ |
|KKγ |
|KKδ |
=
=
=
.
Sα
Sβ
Sγ
Sδ

(5)

Bod K je společným bodem symediálních rovin čtyřstěnu právě tehdy,
když pro jeho vzdálenosti od rovin stěn čtyřstěnu platí vztah (5).
Z Causchy-Schwarzovy nerovnosti aplikované na posloupnosti {Sα , Sβ ,
Sγ , Sδ } a {|KKα |, |KKβ |, |KKγ |, |KKδ | } získáme vztah
2

(Sα |KKα | + Sβ |KKβ | + Sγ |KKγ | + Sδ |KKδ |) ≤


2
≤ Sα + Sβ2 + Sγ2 + Sδ2 · |KKα |2 + |KKβ |2 + |KKγ |2 + |KKδ |2


(Sα |KKα | + Sβ |KKβ | + Sγ |KKγ | + Sδ |KKδ |)2
≤
Sα2 + Sβ2 + Sγ2 + Sδ2

≤ |KKα |2 + |KKβ |2 + |KKγ |2 + |KKδ |2

Pokud je K vnitřní bod čtyřstěnu, nebo bod některé z jeho stěn, je
Sα |KKα | + Sβ |KKβ | + Sγ |KKγ | + Sδ |KKδ | = 3 · VABCD .
Je-li K vnější bod čtyřstěnu, je
Sα |KKα | + Sβ |KKβ | + Sγ |KKγ | + Sδ |KKδ | > 3 · VABCD .
Proto může levá strana upravené Caschy-Schwarzovy nerovnosti nabývat minimální hodnoty pouze pokud je bod K vnitřním bodem čtyřstěnu
ABCD (nebo leží na jeho hranici). V tom případě platí nerovnost
Sα2

2
9 · VABC
≤ |KKα |2 + |KKβ |2 + |KKγ |2 + |KKδ |2 .
2
+ Sβ + Sγ2 + Sδ2

Minimální je součet čtverců vzdáleností bodu K od rovin stěn čtyřstěnu,
α|
pokud nastane ve vztahu rovnost. To nastává právě tehdy, když |KK
=
Sα
|KK |

|KK |

δ|
= Sβ β = Sγ γ = |KK
Sδ , tedy když je K společným bodem symediálních rovin čtyřstěnu.

288
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4 Závěr
Vlastnosti trojúhelníka jsou velice dobře známy a popsány, narozdíl od
jejich prostorových analogií pro čtyřstěn. V příspěvku jsme se snažili
ukázat, že při práci s vlastnostmi čtyřstěnu můžeme využívat nejenom
zobecnění samotných vlastností trojúhelníku, ale v některých případech
i analogických důkazových postupů. V kombinaci s počítačovou výpočetní
geometrií, která nám umožní se zabývat i případy, které nejsou klasickými
syntetickými metodami uchopitelné, a s možnostmi moderních zobrazovacích systémů se jedná o oblast, která by mohla být dostupná i nadanějším
středoškolským studentům.
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Abstrakt. Článek se zabývá problematikou vhodného popisu rastrového obrazu pamětních a oběžných mincí. Pro účely efektivního uložení
dat do databáze a následného vyhledávání.
V článku jsou diskutovány dva odlišné přístupy k popisu obrazu. První
se snaží před vytvořením samotného deskriptoru popisujícího obraz
vhodně normovat natočení. Čímž jej činí imunním vůči rotaci. Druhý
se pak pokouší ihned vytvořit tento deskriptor bez nutnosti předem
natočení obrazu normovat.
Klíčová slova: Hashování obrazu, mince, normovaní rotace, popis
obrazu nezávisle na rotaci, zpracování obrazu.

1

Úvod

Tato práce se zabývá možnostmi vhodného popisu obrazu mince pro uložení do databáze a následné vyhledávání. Jsou zde popsány dva přístupy,
které se zabývají možnostmi popisu obrazu nezávisle na natočení. V prvním případě se jedná o metody normující natočení obrazu mince, vždy
stejným způsobem. V druhém jsou popsány metody sloužící k vytvoření
deskriptoru nezávislém na rotaci, bez nutnosti předem normovat natočení
obrazu.

2

Metody normování rotace

V této části jsou popsány dva způsoby normování natočení obrazu mince.
Metody se zabývají možnostmi jak strojově normovat natočení obrazu
mince tak, aby pro stejnou minci, jen různě natočenou, vyšlo v ideálním
případě jedno společné natočení. Reálně ovšem bývá těchto natočení více
než jedno.
2.1

Vhodné předzpracování

Před samotným normováním rotace obrazu je třeba provést několik kroků,
které vstupní obraz vhodně předzpracují. Jednotlivé korky jsou vidět na
obrázku (Obr. 1).
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Obr. 1: Postup předzpracování
2.1.1 Polární transformace
Z výše jmenovaných operací bude podrobněji popsána pouze polární transformace, protože se jedná o jednu z klíčových operací.
Tato transformace eliminuje problém natočení obrazu na problém posunutí, odstraňuje tzv. druhou rotaci. Výsledkem je pak obraz, který vypadá jako by se obraz mince „rozmotalÿ (Obr. 3). Pro samotný převod
jsou využity dva matematické vztahy pro převod polárních souřadnic [5]
na kartézské (1).

Obr. 2: Postup převodu z kartézských souřadnic do polárních

Možnosti normovánı́ rotace rastrového obrazu mincı́ . . .
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Obr. 3: Výstup polární transformace

x = r · cos ϕ, y = r · sin ϕ

(1) [5]

Použitím polární transformace se zvýší počet pixelů v obraze. Pixely
blíže ke středu se ve výstupním obraze několikrát znásobí. Naopak čím
dále budou pixely od středu, tím méněkrát se ve výstupním obraze objeví. Na obrázku (Obr. 1) jsou vidět i hluchá místa, která se do výstupního
obrazu vůbec nepromítnou. Tyto hluchá místa vznikají vlivem zaokrouhlení hodnoty vypočítané ze vztahu 1.
2.2

Normování rotace určením úhlu, o který se původní obraz
natočí
Postup nalezení úhlu, o který se má obraz natočit, se skládá ze čtyř následujících kroků.
1. nalezení největší spojité oblasti.
2. výpočet histogramu četnosti bodů největší spojité oblasti.
3. nalezení N maxim v histogramu.
4. určení referenčního maxima a výpočet úhlu, o který se obraz natočí.
Pro určení největší spojité oblasti je třeba nalézt všechny spojité oblasti. K tomu se používá algoritmus známý jako barvení. Na obrázku
(Obr. 4) nahoře je už znázorněna pouze největší spojitá oblast. Na obrázku (Obr. 4) dole je vidět histogram četnosti hranových pixelů.
Dalším krokem je nalezení N maxim v histogramu, toto číslo volí uživatel před samotným zpracováním. Výsledek je vidět na obrázku (Obr. 5)
nahoře. Po tomto kroku zbývá určit referenční maximum, pomocí kterého
se následně vypočítá úhel α, o který je třeba obraz natočit. Úhel α se
určuje vzhledem k nějakému pevnému bodu S, který tvoří střed obrazu
(Obr. 5 dole).
2.3 Druhá metoda určení úhlu natočení
Druhá metoda určení úhlu natočení spočívá pouze ve změně způsobu určení referenčního bodu (viz předchozí metoda, krok 3). Určení referenčního
bodu se provádí tak, že se v histogramu četnosti určí střední hodnota. V
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Obr. 4: Obraz převedený do polárních souřadnic s detekovanými
hranami pomocí Cannyho algoritmu nebo adaptivního prahování (nahoře) a histogram četnosti hranovým bodů (dole)

Obr. 5: Nalezení N maxim v histogramu (nahoře), výpočet referenčního maxima R a určení úhlu α vzhledem ke středu S (dole)
této střední hodnotě se histogram „řízneÿ a jako referenční bod se použije
střed z řezu, který protnul nejvíce hodnot bez přerušení (Obr. 6).

3

Výpočet hash hodnoty, popisující obrázek

Dalším způsobem popisu obrazu je nalezení tzv. hashovací funkce, která
vyprodukuje nějaký vektor čísel jednoznačné popisující daný obraz. Na
tuto hashovací funkci je kladena jedna důležitá podmínka a to, že vektor
popisující obraz by se měl co nejméně měnit v závislosti na natočení.
Jinými slovy musí zanedbávat natočení mince na fotograﬁi.
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Obr. 6: Druhý způsob určení referenčního bodu
Jedním z takových způsobů je GFD (Generic Fourier Descriptor) [2],
který je součástí popisovače MPEG-7. Ten se ovšem pro náš případ příliš nehodí. Je totiž používán pro popis „ jednoduchýchÿ obrazů, které je
možné vymezit plochami. Motivy na mincích jsou o dost složitější a vymezovat je plochami nelze příliš dobře. Proto pracujeme s obrazem vymezeným konturami neboli křivkami. Ty ale pro GFD obsahují málo informace
a z tohoto důvodu jsme přistoupily k vlastním metodám popisujících obraz nezávisle na rotaci.
3.1

Určení polohy každého pixelu vůči všem ostatním

Ještě před metodou určovat polohu pixelů vůči všem ostatním byla myšlenka určovat polohu pixelů vůči středu obrazu (Obr. 7). Tento způsob
ovšem nezanedbává rotaci obrazu.
y
π
2

.
= 0.93(53◦ )

Coin

β
π

0

α

0
x

γ
.
= 3.67(210◦ )

Hranové pixely v obraze

.
= 5.55(318◦ )

3
2π

Obr. 7: Určování polohy pixelů v obraze vůči středu (počátku
systému souřadnic)
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Proto bylo přistoupeno k dalšímu způsobu, kdy se počátek souřadnic
přesune do zkoumaného bodu. Způsob přesunu os souřadnic je následující:
ze středu obrazu se udělá přímka protínající zkoumaný pixel (osa y ′ ) a k ní
se vytvoří kolmice (osa x′ ). Tyto dvě přímky pak tvoří osy souřadnic pro
zkoumaný bod (Obr. 8). Tento způsob je ovšem výpočetně příliš náročný.
x′

y
y′
Zpracovávaný pixel

Coin
3
2π

0
α
β
0

π

π
2

x

Hranové pixely v obraze

Obr. 8: Určování polohy pixelů vůči všem ostatním.
Pro zjednodušení výpočtu, hlavně přesunu souřadnicových os, byla na
obraz použita polární transformace (Obr. 9).
y

r
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r1
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x
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r2
r1
0
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p1

α

β

γ

ϕ [◦ ]

Polárnı́ transformace

Obr. 9: Obraz v kartézských souřadnicích (vlevo), obraz po polární transformace (vpravo).
V takovémto obraze je posun počátku velice jednoduchý. Způsob výpočtu
je vidět na obrázku (Obr. 10). V horním obrázku je znázorněno zpracování
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pixelu p1 v dolním pixelu p2 . Všechny takto získané úhly jsou uchovávány
jako četnost hodnot v rozsahu < 0, 360 >. Takto získaný vektor zanedbává rotaci.
y

y
p3
p1

α

p2

p3
γ

β

p1
x

Zpracovávaý pixel

p2

δ

x

Zpracovávaný pixel

Obr. 10: Určení polohy pixelu p1 (vlevo), určení polohy pixelu
p2 (vpravo).
Celý proces lze popsat pomocí vztahu 3. Jelikož úhly mohou být v
rozsahu < 0, 360 > je pro výpočet všech úhlů použita funkce a(x, y) (Vzorec 2).


y

arctan
: (x > 0) ∧ (y > 0)

x






arctan xy + π : (x < 0)






 arctan y + 2π : (x > 0) ∧ (y < 0)
x
a(x, y) =
(2)
π

: (x = 0) ∧ (y > 0)


 2


3


π
: (x = 0) ∧ (y < 0)


2



0
: (x = 0) ∧ (y = 0)
Θ=

n
n−1
XX
i=0 j=1

a((xj − xi ), (yj − yi ))

(3)

Jak je ze vztahu 3 vidět, složitost výpočtu je O(n2 ), kde n je počet
hranových pixelů v obraze. Kvadratická složitost je v takovém případě
nepřípustná jelikož průměrný počet hranových pixelů bývá okolo 10% z
celkového počtu pixelů, což je pro naše obrazy cca. 6500 bodů. Při použití
adaptivního prahování se potom toto číslo pohybuje okolo 30%. Následujícími metodami se tuto složitost pokusíme snížit.
3.2 Určení polohy všech pixelů vůči pevnému bodu
Jednou z myšlenek jak snížit složitost O(n2 ) bylo určovat polohu všech
pixelů vůči pevnému bodu S (Obr. 11). Tímto způsobem se snížila složitost na O(n × w), kde w je šířka obrázku po polární transformaci. Této
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složitosti by bylo dosaženo tak, že by se výpočet polohy pro každý pixel
provedl pro všechny posunutí (rotace), kterých je právě w. Z praktických
testů se ukázalo, že šířka obrázku bývá zpravidla o jeden řád nižší než
počet hranových pixelů.

y

y
p3

p3
p1

p2

p1

α

p2
γ5
α5

β
γ

− w2

w
2

S

β5

w
x −2

S

w
2

x

+5

Obr. 11: Vypočet polohy všech bodů vůči pevnému bodu S
(vlevo), výpočet polohy všech bodů vůči pevnému bodu S pro
obraz posunutý o 5 doprava (vpravo)

y
p3 ‘

p3
p2 ‘

p2
p1

− w2

p1 ‘

w
2

S

x

w×

Obr. 12: Nežádoucí efekt vzniklý výpočtem polohy pixelu pro
všechny posuvy

Při bližším prozkoumání si lze všimnout, že tím jak se poloha počítá
pro všechny posuvy, tak ve výsledku zkoumané posuvy vytvoří proužky
přes celý obraz, čímž se tato metoda stává nepoužitelnou. Tento nežádoucí
jev je vidět na obrázku (Obr. 12).

Možnosti normovánı́ rotace rastrového obrazu mincı́ . . .

3.3
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Další možností jak snížit složitost výpočtu je zmenšit počet hranových
pixelů. My jsme použily následující čtyři způsoby:
1. maximum z histogramu četností.
2. průměrnou hodnotu pixelů v daném sloupci.
3. střední hodnotu pixelů v daném sloupci.
4. kombinaci průměru a mediánu.
Všechny tyto způsoby sníží počet pixelů v daném sloupci na jeden.
Tudíž celkový počet pixelů bude vždy konstantní a stejný jako je šířka
obrázku w. Postup redukce je vidět na obrázku (Obr. 13).
Hranový pixel

Obraz

Redukovaný bod

Histogram AVG

MED AVG+MED

Obr. 13: Metody redukce počtu pixelů v obraze
Pro popis obrazu je pak možné použít jeden ze dvou výše jmenovaných
způsobů. Ovšem pro oba bude v tomto případě složitost konstantní a to
w2 . Pro naše případy kdy šířka obrazu po polární transformaci je 500px
je tedy pro popis jakéhokoliv obrazu zapotřebí 250000 výpočtů. Oproti
původní verzi kdy při obsazení 10% hranových pixelů by se jednalo cca. o
40 · 106 výpočtů je složitosti na konstantních 250000 výpočtů úspěchem.
Na druhou stranu vektor popisující nyní obraz už není tak přesný, ale pro
naše účely je dostačující.

4

Závěr

V tomto článku byly ukázány způsoby popisu obrazu nezávisle na rotaci.
Sloužící k efektivnímu uložení dat do databáze a následnému vyhledávání.
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Byly rozebrány dva rozdílné přístupy k popisu obrazu. Jeden, který
před samotným popisem normuje natočení mince. Druhý, který se snaží
popsat obraz nezávisle na rotaci bez nutnosti předem natočení normovat.
Další vývoj této práce zahrnuje zlepšení přesnosti a rychlosti ve vyhledávacích algoritmech. Počítá se i zavedením určité inteligence při vyhledání, kterou budou tvořit samotní uživatelé. Po každém vyhledání budou
dotázáni na pozici, kde se hledaná mince nalézá, a tyto odpovědi by měli
pomoci s přesností při dalším hledání. Systém by měl být totiž v konečné
fázi fungovat jako internetová aplikace.
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Abstrakt. V přı́spěvku je ukázán vztah mezi křivostı́ definovanou pro
hladké křivky a plochy a křivostı́ definovanou pro polygony a diskrétnı́
(triangulizované) povrchy.
Klı́čová slova: křivost, Gaussova křivost, totálnı́ křivost

1 Úvod
Tento přı́spěvek byl motivován zajı́mavou knihou Jean-Marie Morvana
Generalized Curvature [1]. V přı́spěvku jsem se zaměřila na jeden ze
základnı́ch pojmů diferenciálnı́ geometrie, je zde ukázán vztah mezi
křivostı́ definovanou pro hladké křivky a plochy a křivostı́ definovanou pro
polygony a diskrétnı́ (triangulizované) povrchy. V přı́spěvku jsem použila
věty a definice z učebnic diferenciálnı́ geometrie [2], [3], [4].

2 Křivost křivky
Tvar křivky je popsán dvěma reálnými funkcemi - křivostı́ (prvnı́ křivost)
a torzı́ (druhá křivost). V tomto přı́spěvku se budeme zabývat pouze prvnı́
křivostı́, uvedeme definice křivosti pro hladké křivky a polygony. Zavedeme také pojem totálnı́ křivosti a orientované křivosti.
2.1 Křivost hladké křivky
Předpokládejme, že c : I → E n je regulárnı́ křivka třı́dy alespoň C 2 ,
parametrizovaná obloukem γ : [0, l] → E n tj. platı́ |γ 0 (s)| = 1. Prvnı́
křivost křivky je v diferenciálnı́ geometrii obvykle definovaná jako reálné
čı́slo
k(m) = |γ̈(s)| = |ṫ|
(obr. 1). Jiná ekvivalentnı́ definice prvnı́ křivosti je
k(m) =

lim
+

h→0

,k→0+

∠(γ 0 (s − h), γ 0 (s + k))
,
h+k

kde ∠(γ 0 (s − h), γ 0 (s + k)) označuje úhel mezi tečnými vektory křivky
v bodech γ(s − h) and γ(s + h) (obr. 2).

2.2 Křivost polygonu
Necht’ P = v1 , v2 , . . . vn je polygon v E n . Křivost polygonu můžeme definovat analogicky ke druhé definici křivosti hladké křivky jako reálné čı́slo
−−→
→
kvi = ∠(−
vi−1
vi , −
vi−
v−
i+1 ).
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Obrázek 1: Definice
křivosti pomocı́ derivace

prvnı́

Obrázek 2: Definice
křivosti pomocı́ úhlů

prvnı́

Obrázek 3: Křivost polygonu.

2.3 Totálnı́ křivost křivky a polygonu
Křivost křivky resp. polygonu je lokálnı́ vlastnostı́ křivky v daném bodě
resp. vrcholu. Totálnı́ křivost charakterizuje chovánı́ křivky jako celku.
Opět předpokládáme, že γ : [0, l] → E n je parametrizace hladké
křivky. Totálnı́ křivost je reálné čı́slo
Z l
K(γ) =
k(s)ds.
0

V přı́padě polygonu P (v1 , . . . , vn ) definujeme totálnı́ křivost předpisem
K(P ) =

i=n−2
X

→ −−−−−→
∠(−
vi−
v−
i+1 , vi+1 vi+2 ),

i=1

kde každý úhel je z intervalu [0, π].
Jestliže C je uzavřená křivka (hladká nebo polygon) v E n . Pak platı́
K(C) ≥ 2π.
Rovnost platı́ v přı́padě, že křivka (či polygon) je rovinná a konvexnı́.
V přı́padě křivek, které samy sebe protı́najı́ (knoted), platı́
K(C) ≥ 4π.
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Křivosti

Obrázek 4: Gaussovo zobrazenı́.
2.4 Totálnı́ křivost a Gaussovo zobrazenı́
Zajı́mavý vztah platı́ mezi totálnı́ křivostı́ křivky a Gaussovým zobrazenı́m. Necht’ γ : [0, l] → E n je parametrizace hladké křivky. Zobrazenı́
G : [0, l] → S n−1 , s → γ 0 (s) se nazývá Gaussovo zobrazenı́ přiřazené ke
γ, tj. zobrazenı́, které každému bodu křivky přiřadı́ koncový bod jednotkového tečného vektoru v daném bodě, jehož počátečnı́ bod posuneme do
středu O jednotkové sféry.
Pak délka křivky G([0, l]) je rovna totálnı́ křivosti K(γ). Podobný vztah
platı́ i pro Gaussovo zobrazenı́ a totálnı́ křivost polygonu.
2.5 Orientovaná totálnı́ křivost
Protože křivost a totálnı́ křivost nezáležı́ na orientaci křivky a nezohledňuje způsob jakým probı́há změna křivosti, může být pojem křivost
a totálnı́ křivost modifikována. Zavádı́me pak orientovanou křivost a orientovanou totálnı́ křivost.
Pro hladkou křivku parametrizovanou obloukem definujeme orientovanou křivost jako skalárnı́ součin
κ(s) =< t0 (s), n(s) >,
kde n(s) je jednotkový vektor hlavnı́ normály takový, že (t(s), n(s)) tvořı́
repér.
Pak orientovaná totálnı́ křivost je
K̃(γ) =

Z

l

κ(s)ds.

0

Jestliže chceme definovat orientovanou křivost pro rovinné polygony,
přiřadı́me každému vrcholu v polygonu P orientovaný úhel takto:
• předpokládáme, že (Ox) je pevná osa, vrchol v je incidentnı́ s ori−
−
entovanými hranami →
pq a →
qr.
−
−
• θ→
pq je úhel ∠(Ox, →
pq).
−
−
• θ→
qr je úhel ∠(Ox, →
qr).
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Obrázek 5: Orientovaná křivost polygonu.
−
−
• θv = θ(→
pq) − (θ→
qr).
Necht’ P = v1 , v2 , . . . , vn je orientovaný polygon v E 2 . Orientovaná křivost
P (obr. 5) v libovolném vrcholu vi je reálné čı́slo
κvi = θvi .
Orientovaná totálnı́ křivost P je K̃(P ) =

P
i

κvi . Pro uzavřené rovinné

křivky a polygony platı́: Necht’ C je uzavřená křivka (hladká nebo polygon) v E n . Pak
K̃(C) = 2Iπ.
I se nazývá rotačnı́ čı́slo. Jestliže je křivka jednoduchá (neprotı́ná sama
sebe), rotačnı́ čı́slo se rovná ±1 bez ohledu na konvexnost.

3 Křivost plochy
V diferenciálnı́ geometrii charakterizuje plochu několik funkcı́, které
nazýváme křivosti. Některé z nich jsou charakterizovány lokálně např. bodem, popř. směrem (normálová křivost), dalšı́ určujı́ extremálnı́ zakřivenı́
plochy v daném bodě (hlavnı́ křivosti), jiná charakterizuje rozvinutelnost,
protože je invariantnı́ vzhledem k rozvinutı́ plochy na plochu (Gaussova
křivost). Mohli bychom se zabývat také střednı́ křivostı́, pomocı́ které lze
charakterizovat minimálnı́ plochy nebo geodetickou křivostı́ důležitou pro
zavedenı́ geodetických křivek, důležitých v geodézii a kartografii. Tento
výčet obvykle pokrývá učivo základnı́ho kurzu diferenciálnı́ geometrie,
ale mohli bychom pokračovat méně známými typy křivostı́, které jsou
zaváděny v jiných geometriı́ch (Ricci curvature nebo Riemann curvature
tensor). Zde se zaměřı́me na Gaussovu křivost a pojmy s nı́ souvisejı́cı́
jako je totálnı́ Gaussova křivost a Gaussovo zobrazenı́.
3.1 Gaussova křivost plochy
Je opět několik způsobů, jak zavést Gaussovu křivost. Zde uvádı́m dva,
prvnı́ bývá obvyklý v kurzech diferenciálnı́ geometrie v českých zemı́ch
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Obrázek 6: Gaussova křivost.
a vycházı́ z [4], druhý pak zavádı́ Gaussovu křivost pomocı́ ”shape”
operátoru a je uveden např. v [3].
Necht’ k1 , k2 jsou hlavnı́ křivosti plochy v daném bodě, pak Gaussovu
křivost definujeme jako součin
K = k1 k2 .
Alternativnı́ definice znı́ takto: Gaussova křivost plochy M je
K(p) = det(Sp ),
kde S je shape operator (nebo Weingartenovo zobrazenı́) plochy M
(Sp (v) = −∇v U ). Podobně jako je křivost polygonu definována pouze
ve vrcholech, je i diskrétnı́ Gaussova křivost definována ve vrcholu diskretizované (triangulizované) plochy a využı́vá úhlového defektu.
Necht’ v je vrchol diskretizované plochy P . Úhlový defekt plochy P ve
vrcholu v je reálné čı́slo
X
αv = 2π −
αi ,
i

kde αi jsou úhly při vrcholu v všech trojúhelnı́ků plochy P , které obsahujı́
v jako jeden ze svých vrcholů. Gaussova křivost (diskrétnı́) diskretizované
plochy P ve vrcholu v je
Gv =

p
X
1
[2π −
αi .]
2π
i=1

Přestože se snažı́me definovat pojmy pro diskretizované povrchy analogicky k pojmům definovaným pro hladké plochy, je třeba velké opatrnosti
při zkoumánı́ jejich vlastnostı́. Pro ilustraci zde uvádı́m přı́klad převzatý
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Obrázek 8: Polyhedrický
anuloid

Obrázek 7: Úhlový defekt.

z [1]. Je známo, že pro hladké kompaktnı́ plochy S ⊆ R3 platı́, že existuje bod p, pro který Kp > 0. Pro diskretizované plochy tato skutečnost
neplatı́.
Představme si polyhedrický anuloid T zkonstruovaný takto: (obr. 8)
Vrcholy Ak , Bk ležı́ na dvou kružnicı́ch se stejným poloměrem ležı́cı́ch
v rovnoběžných rovinách a úsečky Ak Bk jsou kolmé k rovinám kružnic.
Polyhedrický anuloid je tvořen sjednocenı́m n trojúhelnı́ků Ak Ak+1 Bk+3 ,
n trojúhelnı́ků Bk Bk−1 Ak−3 a n obdélnı́ků Ak Ak+1 Bk+1 Bk . Pro počet
vrcholů n platı́ n ≥ 7.
Každý vrchol v tohoto anuloidu T má nulový úhlový defekt (αv = 0).
3.2 Totálnı́ Gaussova křivost plochy
Podobně jako pro křivky je totálnı́ křivost pro plochy definována pomocı́
integrálu (pro hladké plochy) nebo pomocı́ součtů (pro diskretizované plochy), tj. integrál z Gaussovy křivosti K přes plochu S
ZZ
K dS
S

nazýváme totálnı́ Gaussova křivost.
Pokud plocha S = σ(u, v) je parametrizovaná nad definičnı́m oborem
[a, b] × [c, d], pak totálnı́ Gaussovu křivost můžeme počı́tat jako integrál
Z

a

b

Z

c

d

p
K(u, v) EG − F 2 du dv.
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Obrázek 9: Gaussovo zobrazenı́.
Na tomto mı́stě uvedeme hodnoty totálnı́ Gaussovy křivosti pro
některé známé plochy. Pokud je Gaussova křivost konstantnı́ ve všech
bodech, je hodnota integrálu rovna
ZZ
ZZ
K dS = K
dS = KA(S)
S

S

RR
2
Pro sféru K > 0 (K = 1/R
) dostáváme S K dS = 4π, pro pseudosféru
RR
K < 0 (K = −1/c2 ), pak S K dS = −2π.
cos u
Pro anuloid, který má Gaussovu křivost rovnu K = r(R+t
cos u) je totálnı́
RR
Gaussova křivost S K dS = 0 a pro
katenoid
s
Gaussovu
křivostı́ K =
RR
−1
je
totálnı́
Gaussova
křivost
K
dS
=
−4π.
cosh u4
S
3.3 Totálnı́ Gaussova křivost a Gaussovo zobrazenı́
Necht’ P je orientovaná hladká plocha v E3 . Gaussovo zobrazenı́ G : P →
S 2 asociované s plochou P je definováno takto: každému jednotkovému
normálovému vektoru plochy P je přiřazen bod na jednotkové sféře tak, že
normálový vektor je umı́stěn svým počátečnı́m bodem do středu sféry S 2 ,
koncové body těchto vektorů tvořı́ obraz Gaussova zobrazenı́ G : P → S 2 .
Gaussova křivost K orientované plochy S je rovna Jakobiánu jejı́ho
Gaussova zobrazenı́.
Totálnı́ Gaussova křivost orientované plochy S je čı́selně rovna obsahu
plochy, která je obrazem Gaussova zobrazenı́ na jednotkové sféře.
3.4 Gauss-Bonnetova věta
Před vyslovenı́m Gauss-Bonnetovy věty je vhodné připomenout dvě
známé informace. Pro každou kompaktnı́ plochu M můžeme provést dekompozici na mnohoúhelnı́ky (kterými mohou být např. čtyřúhelnı́ky
nebo trojúhelnı́ky). K této dekompozici se vztahuje tzv. Eulerova charakteristika, která je dána vztahem
χ(S) = V − E + F.
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Nynı́ můžeme uvést Gauss-Bonnetovu větu: Jestliže S je kompaktnı́
orientovaná plocha s hranicı́ ∂S (složená z konečného počtu hladkých
uzavřených křivek), pak
Z
Z
κg +
K = 2πχ(S),
∂S

S

kde κg je geodetická křivost hranice. Jestliže S je kompaktnı́ orientovaná
plocha bez hranice, pak
Z
K = 2πχ(S).

S

Pro diskretizované plochy lze Gauss-Bonnetovu větu vyslovit takto: Necht’
P je diskretizovaná (triangulizovaná) plocha, pak
X
Gp = χ(P )
v∈P

nebo

2πχ(P ) =

X

αv .

v

Tvar hladké nebo diskretizované plochy nerozeznáme z totálnı́ Gaussovy křivosti. Deformovánı́m plochy se neměnı́ jejı́ topologie a tedy ani
jejı́ totálnı́ Gaussova křivost.

4 Závěr
V tomto přı́spěvku jsem chtěla ukázat analogii v definovánı́ pojmů
týkajı́cı́ch se křivostı́ pro hladké a diskrétnı́ přı́pady. Přesto je nutná jistá
dávka opatrnosti při vyslovovánı́ hypotéz týkajı́cı́ch se těchto pojmů, jak
je vidět v přı́kladu uvedeném v kapitole 3.1.
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Autorka je podporována Výzkumným záměrem MSM 4977751301.

Reference

[1] Morvan, J.-M.: Generalized Curvatures, Springer Series in Geometry
and Computing, Springer-Verlag Berlin, 2008
[2] Oprea, J.: Differential Geometry and Its Applications, Mathematical
Association of America, USA, 2007
[3] O’Neil, B.: Elementary Differential Geometry, Revised Second Edition, Elsevier, 2006
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Abstrakt. Základem zobrazování geografických dat prostředky virtuální reality je
digitální model terénu. Vychází z dat popisujících tvar terénu, která jsou
pořizována v zásadě dvojím způsobem – geodetickým zaměřováním v terénu a
dálkovým průzkumem Země. Naměřená data potom mají podobu seznamu
neuniformně rozptýlených prostorových bodů či geograficky registrované
pravidelné mřížky elevací. V geografických informačních systémech jsou dále
často zpracovávána do podoby vrstevnic, které jsou mnohdy jedinými dostupnými
daty o topografii terénu v případech, kdy současný terén neodpovídá, nebo kde
satelitní či letecká měření nejsou v dostatečné kvalitě dostupná. Vrstevnice však
samy o sobě nejsou vhodné pro prostorové zobrazování terénu ve virtuální realitě.
Příspěvek se zabývá přípravou DTM pro interaktivní vizualizaci na základě
vrstevnic.
Klíčová slova: Geografická data, digitální model terénu, vrstevnice

1 Úvod
Data v GIS jsou zpracovávána zejména ve formě rastrových a vektorových
map. Rastrové mapy obsahují informaci o vlastnosti (vlastnostech) jednotlivých
bodů pravidelné bodové, většinou ortogonální, sítě. Nejčastěji využívané
rastrové mapy jsou digitální ekvivalenty tištěných map, velký význam mají i
mapy převýšení. Ve vektorových mapách jsou geografická data reprezentována
jednoduchými geometrickými objekty (mnohoúhelník, lomená čára, bod)
popsanými v daném souřadnicovém systému, k nimž bývají přiřazeny další
údaje uložené v databázi. Vektorová informace je využívána při dalších
úlohách jako jsou simulace a optimalizace (například síť komunikací lze chápat
jako orientovaný graf).
Základem zobrazování geografických dat prostředky virtuální reality je
digitální model terénu, DTM. Vychází z dat popisujících tvar terénu, která jsou
pořizována v zásadě dvojím způsobem – geodetickým zaměřováním v terénu a
vzdáleným průzkumem Země, nejčastěji pomocí systémů LIDAR (Light
Detection and Ranging), IFSAR (Interferometric Synthetic Aperture Radar) a
různých fotogrammetrických metod. Naměřená data potom mají podobu oblaku
neuniformně rozptýlených prostorových bodů či geograficky registrované
pravidelné mřížky elevací DEM (Digital Elevation Model). V geografických
informačních systémech jsou dále často zpracovávána do podoby vrstevnic.
Vrstevnice jsou při tom mnohdy jedinými dostupnými daty o topografii terénu
v případech, kdy současný terén neodpovídá (výbuchy sopek, činnost člověka),
nebo kde satelitní či letecká měření nejsou v dostatečné kvalitě dostupná.
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Vrstevnice sestrojené z geodetických měření také lépe popisují vlastní terén,
nejsou ovlivněné výškou objektů přírodního i umělého charakteru, které
vzdálené snímání může mít problém odlišit. Vrstevnice však samy o sobě
nejsou vhodné pro prostorové zobrazování terénu ve virtuální realitě. Jednou ze
základních úloh v oblasti vizualizace geografických dat prostředky virtuální
reality je tedy příprava DTM na základě vrstevnic či nepravidelně rozmístěných
bodů.

2 Existující metody
DTM může mít podobu nepravidelné trojúhelníkové sítě TIN (Triangulated
Irregular Network) nebo zmíněné mřížky DEM, respektive pravidelné
trojúhelníkové sítě. Od toho se odvíjí algoritmus jeho rekonstrukce z vrstevnic,
i když v některých ohledech se používané algoritmy prolínají.
Pro rekonstrukci TIN z vrstevnic je možné použít obecné algoritmy
rekonstrukce povrchů z kontur řezů rovnoběžnými rovinami, jež jsou
zobecněným případem vrstevnic, jak navrhují například [Fuchs et al., 1977],
[Fujimura et al., 1999], [Nonato et al., 2001], [Bereg et al., 2004], [Wang et al.,
2006] či [Barequet et al., 2007]. Tyto algoritmy však nezohledňují specifické
vlastnosti geografických vrstevnic, jsou většinou zbytečně komplexní a při tom
neřeší některé typické problémy, především lokální terénní extrémy, viz Obr. 1.

Obr. 1: Rekonstrukce TIN obecným algoritmem, převzato z [Fujimura et
al., 1999]
Proto se řada autorů zabývá návrhem speciálních algoritmů rekonstrukce
nepravidelné sítě z vrstevnic či nepravidelně rozptýlených kótovaných bodů.
Algoritmy často vycházejí z dvourozměrné Delauneyho triangulace, často
přizpůsobené tak, aby respektovala vrstevnice či jiná geografická liniová data
jako spádnice vodních toků ([Gudmundsson et al., 2000], [Rognant et al.,
2001], [Gudmundsson et al., 2005], [de Kok et al., 2007]). Síť rekonstruovaná
z vrstevnic pomocí uvedených algoritmů však může vykazovat některé
nežádoucí artefakty způsobené trojúhelníky se všemi vrcholy na téže vrstevnici
(viz Obr. 2). [Thibault et al., 2000] či [Shin et al., 2005] navrhují doplnění
vstupních dat o vrcholy středních os, což vede k uspokojivým výsledkům.
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Obr. 2: Delaunayho triangulace vrstevnic, převzato z [Dakowicz et al.,
2002]
Rekonstrukci pravidelné mřížky elevací z vrstevnic, respektive
z nepravidelně rozptýlených bodů, řeší většina autorů jako hledání funkce
se známými funkčními hodnotami a případně odhadnutými prvními
derivacemi v daných bodech a následnou interpolaci hodnot touto funkcí
v ostatních bodech. K nalezení funkce , většinou Thin Plate Spline (viz
[Bookstein, 1989]), je nejčastěji používána metoda parciálních diferenciálních
rovnic, viz [Chai et al., 1998], která vede na rozsáhlé systémy rovnic, kde počet
neznámých odpovídá počtu bodů mřížky, viz například [Franklin, 2000],
[Franklin et al., 2007]. [Pouderoux et al., 2004] navrhuje výpočetní
optimalizaci hierarchickým dělením mřížky na dílčí části s nižší výpočetní
náročností a jejich opětovným slučováním. Interpolace pomocí Thin Plate
Spline však stále vykazuje nežádoucí vlastnosti v extrémech (ploché vrcholky a
dna údolí) a tam, kde sousední vrstevnice mají výrazněji rozdílnou délku
(zvlnění hřebenů a údolí), viz Obr. 3. [Gousie et al., 1998] problém částečně
řeší doplněním vrstevnic o mezivrstevnice a gradientní přímky, [Goncalves et
al., 2002] přidává ke vstupním datům střední osy. Podobně [Dakowicz et al.,
2002] vychází z vrstevnic doplněných o střední osy, k interpolaci ovšem
využívá triangulaci, respektive Voronoiova diagramu. [Hormann et al., 2003]
také vrstevnice nejprve trianguluje, interpolaci redukuje na jednorozměrný
případ Hermitovy interpolace po křivce gradientu. Značně odlišný přístup volí
[Grazzini et al., 2007], který mřížku elevací rekonstruuje rastrovými operacemi
matematické morfologie.

Obr. 3: Interpolace pomocí Thin Plate Spline, převzato z [Franklin, 2000]
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Výpočetní náročnost algoritmů triangulace vrstevnic je
, v lepším
případě
, kde je počet všech vrcholů vrstevnic, v lepším případě
průměrný počet vrcholů jedné vrstvy. Algoritmy interpolace mají obecně větší
výpočetní náročnost než algoritmy triangulace, řada z nich také triangulaci
zahrnuje. Žádný z uvedených algoritmů nevyužívá potenciálu výpočetního
výkonu grafických akcelerátorů. Uspokojivé výsledky, ovšem za cenu vysoké
výpočetní náročnosti, demonstrují pouze [Franklin, 2000], [Hormann et al.,
2003] a [Pouderoux et al., 2004], přitom kvalita rekonstrukce je posuzována
vizuálně, protože analytická kriteria zachycují pouze její lokální vlastnosti a
nepostihnou nežádoucí jevy, jako oscilace či terasovitost [Gousie et al., 1998].

3 Navrhované řešení
Na základě informace obsažené ve vrstevnicích je možné o libovolném bodě
terénu s jistotou předpokládat pouze to, že jeho souřadnice na ose z je
v intervalu daném nadmořskými výškami vrstevnic pro tento bod relevantních,
tedy vrstevnic „mezi kterými daný bod leží― ve smyslu roviny xy (Obr. 4).
Rekonstruovaný terén by tedy měl splňovat dvě kritéria: pro každý bod musí
být souřadnice na ose z ve výše popsaném intervalu a celý terén by měl vypadat
věrohodně. Jiná omezení na výstup navrhovaného algoritmu nejsou kladena,
spojitost jakékoliv třídy není nutnou ani postačující podmínkou hodnověrného
vzhledu. Kritérium věrohodnosti je pojem velmi vágní a ani jej není možné
přesně definovat, jeho posouzení je individuální. Ve skutečnosti je ale pro
vizualizaci terénu dojem, kterým vykreslovaná scéna působí, nejdůležitějším
měřítkem.

Obr. 4: Vrstevnice relevantní pro daný bod
Algoritmus tvoří dvě základní části, a to
1) určení vrstevnic relevantních pro zkoumaný bod,
2) odhad nadmořské výšky bodu na základě relativní polohy
bodu v rovině
xy vzhledem k vrstevnicím vybraným
v první části.

3.1

Základní pojmy

Vrstevnice jsou v GIS nejčastěji uloženy jako lomené čáry. Jedna lomená čára
je v dalším textu označována jako řetězec, jednotlivé úsečky, které ji tvoří, jako
segmenty. Řetězec je zaznamenaný jako pole bodů roviny, každé dva po sobě
jdoucí body určují jeden segment. Jediný bod, který může segment mít
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společný s jiným segmentem je jeho krajní bod. Řetězec buďto musí být
uzavřený (jeho první a poslední bod mají stejné souřadnice) nebo musí probíhat
od okraje k okraji zpracovávaného výřezu (tedy jeho první ani poslední bod
nesmí ležet uvnitř výřezu). Každému řetězci odpovídá v databázi záznam, jehož
součástí je jeho nadmořská výška.
Množina všech řetězců o stejné nadmořské výšce je dále označována jako
vrstva. Vrstva je tedy řez terénu rovinou, která je rovnoběžná s rovinou xy a
prochází bodem o řečené nadmořské výšce. Ve zpracovávaném výřezu musí
samozřejmě být nejméně dvě vrstvy. Nejsou přípustné dvě vrstvy o téže
nadmořské výšce. Setřídíme-li vrstvy podle nadmořských výšek, musí být
rozdíl nadmořských výšek libovolných dvou sousedních vrstev rovný témuž
číslu.
Vzdálenost bodu od segmentu je rovna buď vzdálenosti bodu od přímky, na
které segment leží, pokud pata kolmice k této přímce procházející daným
bodem leží na úsečce segmentu, nebo vzdálenosti bodu od bližšího z krajních
bodů segmentu. Vzdálenost bodu od řetězce je rovna minimu vzdáleností od
všech segmentů řetězce. Vzdálenost bodu od vrstvy je rovna minimu
vzdáleností od všech řetězců.
Protože pořadí vrcholů řetězce (směr šipek na Obr. 5) se nemění, má smysl
zavést pojem „ležet na stejné straně řetězce―. Řetězec rozděluje zpracovávaný
výřez roviny na dvě podmnožiny. Ke každému segmentu je možné dvěma
způsoby sestrojit kolmý vektor: nechť segment chápaný jako vektor má
souřadnice (x,y), pak vektory (-y,x) a (y,-x) jsou k němu kolmé. Pokud ke všem
segmentům sestrojíme kolmé vektory stejným způsobem, budou všechny kolmé
vektory směřovat do stejné podmnožiny výřezu. Body Xi a Xj leží na stejné
straně řetězce, pokud mají stejné znaménko skalárních součinů ui ni a uj nj, kde
ni (nj) je vektor kolmý k segmentu nejbližšímu k bodu Xi (Xj) a ui (uj) je vektor
vedoucí z počátečního bodu tohoto segmentu do bodu X i (Xj). Na Obr. 5 leží
body X1 a X2 na stejné straně řetězce, protože sgn(u1 n1) = sgn(u2 n2), a body
X1 a X3 na opačných stranách, protože sgn(u1 n1) ≠ sgn(u3 n3).
X1
u1
n1
X3
u3

n2

u2
X2

n3

Obr. 5: Strany řetězce
Aby výsledky výše popsaného postupu byly korektní, je nezbytné správné
určení nejbližšího segmentu ve všech případech. Na Obr. 6 je zachycena
situace, kdy vzdálenosti bodů A a B od segmentu s1 jsou stejné jako jejich
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vzdálenosti od segmentu s2 (|As1| = |AV2| = |As2|, |Bs1| = |BV2| = |Bs2|), tedy oba
dva segmenty jsou z hlediska vzdálenosti každému bodu nejbližší. Přitom
ovšem pro účely určení stran je segment správně označený jako nejbližší pro
bod A segment s1 a pro bod B segment s2. Tato situace může nastat, kdykoliv je
úhel, který segmenty svírají, menší než , přičemž pravděpodobnost, že situace
nastane, roste do s tím, jak se úhel zmenšuje.
Pokud je vzdálenost bodu A od segmentu si rovna vzdálenosti od segmentu
si+1 pak, když sgn(ni ui) ≠ sgn(ni (Vi+2-Vi+1)), označíme jako nejbližší segment
si, jinak označíme segment si+1. Na Obr. 6 je případ, kdy i = 1.

A

n1

u1

B

V2
s1
s2

V1
V3

Obr. 6: Správné určení nejbližšího segmentu
Pro popis algoritmu odhadu terénu z vrstevnic je vhodné zavést následující
pojem. Řetězec a je dostupný z řetězce b přes řetězec c, pokud řetězce a a b leží
na stejné straně řetězce c. Přitom řetězec a leží na straně řetězce c, na které leží
ten vrchol řetězce a, který je nejbližší řetězci c. Na Obr. 7 je vlevo řetězec a
z řetězce b přes c nedostupný a vpravo dostupný.
a

a

c

c

b

b

Obr. 7: Dostupnost řetězce
Přestože korektní termín je „ležet na stejné straně řetězce jako bod―, bude
v dalším textu pro zjednodušení používán i pojem „ležet na kladné (záporné)
straně řetězce― podle znaménka skalárního součinu.
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3.2

Algoritmus odhadu terénu z vrstevnic

Algoritmus odhaduje mapu převýšení bod po bodu. Pro každý bod nejprve určí
vrstvy, které ovlivňují jeho nadmořskou výšku (dále jen výšku). Na základě
vzájemné polohy bodu a řetězců příslušných vrstev je interpolací výšek vrstev
vypočítána výška bodu.
Jednu z relevantních vrstev určíme nalezením nejbližšího řetězce. Spojnici
bodu a nejbližšího bodu vybraného řetězce neprotíná žádný řetězec (jinak by
vybraný řetězec nebyl nejbližší). Takže je-li v výška nejbližšího řetězce a d
rozdíl výšek sousedních vrstev, pak výška bodu určitě leží v intervalu
(v - |d|; v + |d|).
Další relevantní vrstva je nejbližší vrstva ležící na stejné straně nejbližšího
řetězce, jako leží odhadovaný bod, dostupná z nejbližšího řetězce přes všechny
řetězce vrstvy nejbližšího řetězce. Na Obr. 8 má nejbližší vrstva výšku 35,
druhá nebližší vrstva ležící na stejné straně jako bod má výšku 30, ale druhá
nejbližší vrstva ležící na stejné straně jako bod dostupná přes všechny řetězce
nejbližší vrstvy má výšku 40. Výška bodu tedy bude ležet v intervalu
.
30

35

30
40

35

35
30

40

25
25

30

35

Obr. 8: Nejbližší vrstvy
Na které straně řetězce leží která dostupná vrstva, je možné určit před
odhadováním výšek jednotlivých bodů. Tím je mnohonásobně snížena doba
výpočtu. Pro každý řetězec tedy přiřadíme ke kladné i záporné straně záznam o
tom, která vrstva je nejbližší dostupná přes ostatní řetězce jeho vrstvy.
Některé řetězce, například řetězec s nadmořskou výškou 40 na Obr. 8, na
jedné (výjimečně i obou) straně nemají přiřazenou sousední (ve smyslu výšky)
vrstvu. Ovšem výšku bodů na jedné straně řetězce je možné odhadnout ze
vzdálenosti vrstvy na druhé straně, jen výška použitá v interpolaci neodpovídá
výšce této vrstvy ale vrstvy, která je k ní z hlediska výšky souměrná podle
vrstvy zkoumaného řetězce. Ke každé straně řetězce přidáme údaj o výšce,
která této straně odpovídá. Pokud zde byla určena sousední vrstva, bude se
výška rovnat výšce této vrstvy, jinak bude rovna výšce souměrné podle výšky
řetězce a jako sousední vrstvu této straně přiřadíme vrstvu ze strany druhé.
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Zápis algoritmu v pseudojazyce

V přípravné fázi pro kladnou i zápornou stranu každého řetězec určíme
sousední vrstvu a výšku, která nemusí být rovna výšce sousední vrstvy.
Následující zápis algoritmu v pseudojazyce předpokládá, že vrstvy i řetězce
jsou indexované. Pro odhad výšky bodu je použitý průměr výšek relevantních
vrstev vážený vzdálenostmi bodu od těchto vrstev. Definice podprogramů jsou
zapsané v obráceném pořadí, než tomu bývá zvykem ve strukturovaných
programovacích jazycích.
podprogram Odhadni mapu převýšení ( )
Připrav řetězce ( )
pro každý bod X mapy převýšení
Xz = Odhadovaná výška bodu ( X )
konec pro každý
konec podprogram
podprogram Připrav řetězce ( )
setřiď vrstvy vzestupně podle výšky
Urči sousední vrstvy a výšky ( )
konec podprogram
podprogram Urči sousední vrstvy a výšky ( )
pro i od 1 až do počet vrstev
pro j od 1 až do počet řetězců vrstvy i
řetězce vrstev i – 1 a i + 1 rozděl na ty co leží na kladné a
záporné straně řetězce j
v obou skupinách najdi nejbližší řetězec, který je dostupný z řetězce j
přes všechny ostatní řetězce vrstvy i
pro kladnou i zápornou stranu
když nejbližší řetězec existuje
sousední vrstva = vrstva nejbližšího řetězce
sousední výška = výška této vrstvy
konec když
konec pro
když sousední vrstva jedné strany byla určena a druhé ne
sousední vrstva neurčené strany = sousední vrstva určené
strany
sousední výška neurčené strany = 2 výška vrstvy i – výška
sousední vrstvy určené strany
konec když
když není určena vrstva ani na jedné straně
označ řetězec j jako nezpracovaný
konec když
konec pro j
dokud existuje nezpracovaný řetězec
pro j od 1 až do počet řetězců vrstvy i
když řetězec j je nezpracovaný
ř = zpracovaný řetězec vrstvy i nejbližší řetězci j
sj = strana řetězce j na které leží řetězec ř
sř = strana řetězce ř na které leží řetězec j
sousední vrstva strany sj = sousední vrstva strany sř
sousední vrstva strany opačné k sj = sousední vrstva strany
opačné k sř
výšky jsou rovny výškám odpovídajících vrstev
konec když
konec pro j
konec dokud
konec pro i
konec podprogram
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podprogram Odhadovaná výška bodu ( bod X )
n = nejbližší řetězec bodu X
dnejbližší = vzdálenost bodu X od řetězce n
vnejbližší = výška vrstvy řetězce n
s = strana řetězce n, na které leží bod X
dsousední = vzdálenost bodu X od vrstvy přiřazené straně s
vsousední = výška přiřazená straně s
výsledek =
konec podprogram

Nejbližší řetězec v podprogramu Odhadovaná výška bodu není nutné hledat
mezi řetězci všech vrstev. Je-li rozteč mezi body výškopisné sítě menší než
nejmenší vzdálenost mezi řetězci, pak při odhadování mapy převýšení po
řádcích stačí prohledat sousední vrstvy nejbližší vrstvy předchozího bodu.
Pouze pro první bod každého řádku je nutné projít řetězce všech vrstev.
Z rozteče bodů mapy převýšení a nejmenší vzdálenosti mezi řetězci je tedy
možné spočítat rozsah vrstev, které je nutné prozkoumat při hledání nejbližšího
řetězce.
Částí implementace podprogramu Urči sousední vrstvy a výšky je výpočet
vzdálenosti každého řetězce vrstvy i od všech ostatních řetězců vrstvy i a od
všech řetězců vrstev i – 1 a i + 1, což v podstatě obnáší výpočet vzdálenosti
každého vrcholu vrstvy i (počet vrcholů je o jedna větší než počet segmentů) od
téměř všech segmentů vrstev i – 1, i, i + 1. Takže složitost přípravné fáze je
O(n2), kde n je průměrný počet segmentů jedné vrstvy.
Během samotného odhadu mapy převýšení je počítána vzdálenost každého
bodu výškopisné sítě od každého řetězce (a tím i každého segmentu každého
řetězce) přinejmenším tří vrstev. Zmíněný počet vrstev můžeme považovat za
konstantní. Potom složitost odhadu mapy převýšení je O(m n), kde m je počet
bodů výškopisné sítě a n je průměrný počet segmentů v jedné vrstvě.
Výpočet je dále urychlen rozdělením terénu na pláty. Tím je snížen
průměrný počet segmentů vrstvy. Převýšení uvnitř plátu je ovlivněno segmenty
uvnitř a v blízkém okolí plátu, přičemž „blízké okolí― je možné určit tak, aby se
ve výsledku neobjevovaly chyby. Jistě však není nutné počítat se všemi
dostupnými segmenty.

4 Výsledky a závěr
Algoritmus generuje terény spojité ve třídě C0. Pokud je rozlišení výsledné
mapy převýšení výrazně větší než detail vrstevnic, tedy rozteč jejich bodů, je
několikrát menší než průměrná vzdálenost řetězců, je patrná nespojitost ve třídě
C1. Vizuální projevy této nespojitosti je možné snížit vyhlazením například za
pomocí průměru nebo výpočtem mapy převýšení s nižším rozlišením a jejím
následným zjemněním vhodnou interpolací nebo aproximací.
Je možné použít další metody interpolace, například zahrnout odhadovaný
sklon svahu, ovšem nejjednodušší metoda – vážený průměr – vykazuje celkově
nejvěrohodnější výsledky, je nejrobustnější. Vážený průměr s odhadovaným
sklonem svahu vede v některých případech k uvěřitelnějším výsledkům, často
se ovšem objevuje nežádoucí „zvlnění― terénu. Terén na Obr. 9 vlevo je
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spočítaný váženým průměrem,
odhadovaným sklonem svahu.

vpravo

byl

vážený

průměr

doplněn

Obr. 9: Vážený průměr (vlevo) a vážený průměr s odhadem sklonu svahu
(vpravo)
Ukazuje se, že nejlepších výsledků je možné dosáhnout kombinací
algoritmu s váženým průměrem a vhodného postprocessingu.
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Abstrakt. Príspevok pojednáva o modelovaní túb a tubulárnych plôch ako
špecifických podvariet priestorov En, n ≥ 2. Uvedená je Weylova formula pre
výpočet objemu tuby v En a výpočet je odvodený pre tuby nízkych dimenzií 2 a 3.
Kľúčové slová: Tuba, tubulárna plocha, Weylova objemová formula

1

Základné pojmy

Tubulárna plocha s polomerom r okolo množiny γ je množinou všetkých
bodov v danej vzdialenosti r od γ, ktorá tvorí hranicu tuby s polomerom r okolo
množiny γ. Príkladom elementárnych tubulárnych plôch sú rotačná valcová
plocha, Archimedova serpentína, anuloid alebo zauzlené anuloidy na obr. 1.

Obr. 1: Príklady túb – zauzlené anuloidy
Definícia: Nech je P podvarieta (prípadne i s okrajom) Riemannovskej variety
M s definovanou topologickou štruktúrou. Potom tuba T(P, r) s polomerom
r ≥ 0 okolo P je množina všetkých takých bodov m z M, pre ktoré existuje
geodetika ξ dĺžky d(ξ) ≤ r prechádzajúca m a kolmá na P
T(P, r) = {m ∈ M; ∃ ξ, d(ξ) ≤ r, m ∈ ξ, ξ ⊥ P, ξ je geodetika}.
Uvedieme niekoľko poznámok k definícii tuby.
Poznámka 1. Ak má podvarieta P hranicu, potom
T(P, r) ≠ {m ∈ M; d(m, P) ≤ r },
pretože v bodoch hranice dochádza k prekrývaniu a znásobovaniu bodov tuby,
ako je zrejmé z obr. 2., kde z kruhu v ľavom hraničnom bode krivky P musíme
vylúčiť polkruh presahujúci smerom napravo, a rovnako v pravom hraničnom
bode krivky P musíme vylúčiť polkruh presahujúci smerom naľavo, aby sme sa
vyhli dvojnásobným bodom vo vnútri tuby.
Poznámka 2. Tuba nesmie obsahovať samoprieniky.
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Tubulárna nadplocha s polomerom r okolo Riemannovskej variety P
dimenzie q v euklidovskom priestore Rn je podvarieta R dimenzie ≤ n, ktorá je:
1. sférou Sn-1(r) pre q = 0
2. listom plochy pre q = 1
3. ekvidištantnou podvarietou pre q ≥ 1.

2

Príklady nízkodimenzionálnych túb

Príkladmi tubulárnych nadplôch v R2, ktoré tvoria hranicu tuby, sú:
1. kružnica k(r), pre q = 0, P – bod
2. ekvidištantné krivky eqv(P, r), pre q = 1, P – rovinná krivka.
Tuby sa dajú generovať z jedného bodu pomocou generujúcich princípov,
ktorými sú:
1. otáčanie
2. translácia geodetickej úsečky pozdĺž trajektórie P.

5

-8

-6

-4

-2

2

4

-5

Fig. 2: Tubulárna nadplocha a tuba okolo oblúka špirály.
Príklady tubulárnych plôch v priestore R3, ktoré tvoria hranicu tuby, sú:
1. sféra S(r), pre q = 0, P – bod
2. rotačná valcová plocha, pre q = 1, P – úsečka
3. Archimedova serpentína, pre q = 1, P – cylindrická skrutkovica
4. anuloid, pre q = 1, P – kružnica
5. zauzlený anuloid, pre q = 1, P – Eulerova trajektória
6. ekvidištantná plocha eqv(P, r), pre q = 2, P – plocha
Tubulárne plochy sa dajú generovať z jedného bodu pomocou generujúcich
princípov, ktorými sú:
1. zloženie otáčania a posunutia geodetickej kružnice pozdĺž P
2. dvoj-osové otáčanie geodetickej kružnice, alebo jej translácia pozdĺž
Eulerovej trajektórie
3. multi-osové otáčanie geodetickej kružnice.
Ukážky ekvidištančných tubulárnych plôch okolo variety P, ktorou je list
katenoidu a list jednodielneho rotačného hyperboloidu, sú na obr. 3.
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Obr. 3: Tubulárne plochy okolo listov plôch.

3

Modelovanie túb v priestore

Nech je γ(t) regulárna priestorová krivka s nenulovou prvou krivosťou na
intervale I ⊂ R. Jednotkový vektor normály n a jednotkový vektor binormály b
krivky γ určujú normálovú rovinu, ktorá je vždy kolmá na oskulačnú rovinu
krivky γ určenú vektormi n a t v ľubovoľnom bode γ(t0), t0 ∈I.
Uvažujme o kružnici
r(ϕ) = r(-n(t0)cos ϕ + b(t0)sin ϕ), ϕ ∈〈0, 2π〉, r∈R
v rovine (γ(t0), b(t0), n(t0)) kolmej na rovinu (γ(t0), n(t0), t(t0)) a na vektor t(t0),
teda na krivku γ(t) v danom bode. Ak sa bude kružnica pohybovať pozdĺž
krivky γ(t), vytvorí tubulárnu plochu s polomerom r, v prípade, že:
1. polomer r bude dostatočne malý, aby nedošlo k samoprienikom
tubulárnej plochy
2. trajektória γ(t) nemá žiadne viacnásobné body, nemá uzly.
Vektorová reprezentácia tuby s polomerom r∈R okolo krivky γ(t) bude v tvare
s(t, ϕ) = γ(τ) + r(-n(t)cosϕ + b(t)sinϕ), t∈I, ϕ ∈ 〈0, 2π〉, r ∈ R.
Tubulárne plochy sa dajú reprezentovať tiež ako obalové (kanálové) plochy
vytvorené pohybom sféry po regulárnej priestorovej krivke γ(t), t ∈ I ⊂ R.
Takto generovaná jednoparametrická sústava sfér s(Φ, Θ), Θ, Φ ∈〈0, 2π〉, je
analyticky reprezentovaná ako trojrozmerný masív
Γ(t,Φ, Θ) = γ(t) + s(Φ, Θ).
Obálka sústavy sfér Γ(t,Φ, Θ) vyhovuje nasledujúcim rovniciam
∂Γ
∂t
γ ′(t )
∂Γ
ΓΦ = 0 ⇒
= 0 ⇒ ΓΦ = 0 ,
∂Φ
ΓΘ
ΓΘ
∂Γ
∂Θ
Γt

ktoré vyjadrujú implicitnú rovnicu určenej hranice tuby.
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4

Výpočet objemu tuby

Formulu pre výpočet objemu tuby s malým polomerom okolo podvariety P
dimenzie q v euklidovskom priestore Rn odvodil Hermann Weyl v roku 1939.
Zvyčajne sa uvádza v nasledujúcom všeobecnom tvare
VPR

n

n −q ⎡ q ⎤
⎢ ⎥
2 ⎣2⎦

k (P ) r
(r ) = ∫ objem (P )dt = (πr ) ∑
,
(
n − q = 2 )(n − q + 4)...(n − q + 2c )
⎛n−q⎞
⎜
⎟!
r

2

t

2c

2c

c =0

0

⎝ 2 ⎠

kde Pt označuje tubulárnu nadplochu vo vzdialenosti t od variety P
Pt = {m ∈ T(P, r); vzdialenosť(m, P) = t }.
Pre 0 < t < r tvoria tubulárne nadplochy Pt prirodzené pokrytie tubulárnej
oblasti T(P, r) – P, ako ilustruje obr. 4.
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Obr. 4: Prirodzené pokrytie Tubulárnej oblasti.
Weylova formula mám niekoľko zaujímavých vlastností:
1. funkcia pre výpočet objemu je polynóm v premennej r
2. koeficienty k2c(P) majú prirodzené vyjadrenie pomocou druhej
základnej formy podvariety P
3. tieto koeficienty sa dajú vyjadriť pomocou krivostí podvariety P.
Samotný objem tuby však už nezávisí od krivostí určujúcej podvariety P.

4.1

Weylova formula pre krivku v R2

Nech je β(s) hladká krivka v R2 definovaná pre a ≤ s ≤ b s jednotkovým
vektorom prvej derivácie ⎥ β ´⎥ = 1, teda dĺžka oblúka je d(β) = b - a. Nech je J
lineárna transformácia priestoru taká, že
J: R2 → R2
J(a, b) = (-b, a).
Pretože oba vektory β ´´(s) aj Jβ ´(s) sú kolmé na vektor β ´(s), existuje funkcia
κ2(s), ktorú nazveme orientovaná krivosť krivky β(s), a pre ktorú platí

β ´´(s) = κ2(s) J β ´(s),
pričom ⎥ κ2(s)⎥ = ⎥ β ´´(s)⎥ .
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Ak označíme t = β ´(s) a n = J β ´, dostaneme
t’ = β ´´(s) = κ2(s) J β ´(s) = κ2(s) n
n’ = -κ2(s) t
Tuba okolo β(s) sa dá reprezentovať parametricky, tubulárna nadplocha je
Xt(s) = β(s) + t n(s),
pričom Xt´(s) = t(s) + t n´(s) = (1- κ2(s) t) t(s) a dĺžku oblúka vypočítame ako
b

b

a

a

d (X t (s )) = ∫ X′t ds = ∫ (1 − κ 2 (s ) t ) ds .

Objem tuby potom bude vyjadrený nasledovne
r

b r

b

−r

a −r

a

VβR (r ) = ∫ d (X t ) dt = ∫ ∫ (1 − κ 2 (s ) t ) dt ds = ∫ 2r ds = 2r d (β )
2

a teda závisí iba od dĺžky oblúka krivky β(s).
Vzorce pre výpočet objemu poltuby okolo krivky β však už závisia od jej
krivosti
VβR (r ) = VβR
2

VβR

2±

2−

(r ) + VβR (r )
2+

r

b r

0

a 0

(r ) = ∫ d (X t )dt = ∫∫ (1 ∓ κ 2 (u )t )dt du =

b
⎛
⎞
r2
r2
= ∫ ⎜⎜ r ∓ κ 2 (u )⎟⎟ du = rd (β ) ∓ ∫ κ 2 (u ) du
2
2 a
⎠
a⎝
b

4.2

Weylova formula pre krivku v R3

Nech je β(s) hladká krivka v R3 pre a ≤ s ≤ b s jednotkovým vektorom prvej
derivácie ⎥ β ´⎥ =1, pričom pre jednotkové vektory Frenet-Sereretovho
trojhranu označené t, b, n platí
t´ = κ n
n´ = - κ t +t b
b´ = - κ n
Potom tubulárna plocha vo vzdialenosti t od β(s) je parametrizovaná vzťahom
Xt(u, v) = β(u) + t cos v n(u) + t sin v b(u)
Pomocou parciálnych derivácií Xtu(u, v), Xtv(u, v) a ich vektorového súčinu
⎥ Xtu(u, v) x Xtv(u, v)⎥ = t(1- κ(u) t cos v)⎥
môžeme vypočítať plošný element
2π

∫ X (u, v ) × X (u, v ) dv = 2πt
t
u

t
v

0

a určiť objem tubulárnej nadplochy
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b 2π

objem(Pt ) = ∫

∫

a 0

b

X tu (u , v ) × X tv (u, v ) dv du = ∫ 2π t du = 2 πt d (β )
a

a napokon vyjadriť objem tuby, ktorý nezávisí od krivosti krivky β(s)
r

VβR (r ) = ∫ objem(Pt ) dt = πr 2 d (β ) .
3

0

4.3

Weylova formula pre plochu v R3

Obdobne sa dá vyjadriť formula pre výpočet objemu tuby okolo hladkej plochy
P s Gaussovou krivosťou K ako
r

VPR (r ) = ∫ objem(Pt )dt = 2r objem(P ) +
3

0

z ktorej pomocou vzťahu

∫ K dP = 2π χ (P )

2r 3
K dP ,
3 ∫P

P

z Gauss-Bonnetovej vety dostávame objem tuby nezávislý od krivosti plochy P
VPR (r ) = 2r objem(P ) +
3

4π r 3
χ (P ) ,
3

pričom χ(P) je Eulerova charakteristika podvariety P.
Pre výpočet objemu poltuby okolo orientovanej plochy P dostávame vzorce
vyjadrené pomocou jej strednej krivosti H a Gaussovej krivosti K
VPR (r ) = VPR (r ) + VPR (r )
3−

3

r

3+

( )

VPR (r ) = ∫ objem Pt ± dt = r objem(P ) ∓ r 2 ∫ H dP +
3±

0

P

r3
K dP .
3 ∫P

n

Keď je podvarieta P bod priestoru R , vzorec pre výpočet obsahu tuby okolo P
sa zjednoduší na vzorec pre výpočet objemu gule Sn-1(r)
VmR (r ) =
n

(πr )

n
2 2

⎛n⎞
⎜ ⎟!
⎝2⎠

, kde VmR

2n

(r ) = π

2 n +1
r 2n
2 n +1 π n r 2 n+1
, VmR (r ) =
.
n!
1.3...(2n + 1)

n
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Abstrakt. Většinu ploch stavebnı́ praxe můžeme úspěšně modelovat
pomocı́ částı́ roviny, kulové, kuželové, či válcové plochy. V přı́spěvku je
popsána metoda pro rekonstrukci kvadratických plátů z mračna naskenovaných bodů. Segmentace je založena na odhadu hlavnı́ch křivostı́
ploch. Výsledné podmnožiny jsou pak aproximovány kvadratickými
plochami
Klı́čová slova: segmentace, kvadriky, hlavnı́ křivosti plochy, metoda
nejmenšı́ch čtverců.

1 Úvod
Při dokumentaci historických objektů se vedle stávajı́cı́ch fotogrammetrických metod využı́vá i laserové skenovánı́. Technologie 3D skenovánı́
zı́skává s rozvojem hardware, ale i softwareových nástrojů na důležitosti
a dá se předpokládat, že dı́ky své přesnosti i rychlosti bude v budoucnu
nejpoužı́vanějšı́ metodou pro pořizovánı́ prostorové informace.
Laserové skenovánı́ je neselektivnı́ určovánı́ prostorových souřadnic
bodů na povrchu objektu. Standardnı́m výstupem je tzv. mračno bodů,
které může obsahovat až miliony velmi hustě rozmı́stěných bodů. Přesnost
měřenı́ závisı́ na vzdálenosti, úhlu snı́mánı́ a použité technologii. Např.
Použitı́m laserové roviny je při měřenı́ na vzdálenost do 50 m nutno počı́tat
s odchylkami ±5mm.

1.1 Rekonstrukce povrchu
Cı́lem je z mračna bodů rekonstruovat povrch objektu, určit jeho topologii a zı́skat přesný vektorový 3D CAD model pro následnou vizualizaci, pro sestrojenı́ rovinných řezů nebo jednotlivých pohledů. Přesnost
výsledného modelu je výrazně ovlivněna nejenom samotnou technologiı́
snı́manı́, ale též následnými technikami pro odstraněnı́ šumu, decimačnı́mi
a aproximačnı́mi metodami.
Nejpoužı́vanějšı́ reprezentacı́ povrchu objektu je plošková reprezentace sı́tě trojúhelnı́ků (triangulace). Tato po částech lineárnı́ interpolace
je výhodná pro následné geometrické operace, jako např. metodu sledovánı́ paprsku, výpočet průniku, apod. Nevýhodou oproti parametrické,
implicitnı́, nebo CSG reprezentaci je pamět’ová i výpočetnı́ náročnost.
Mračno bodů reprezentujı́cı́ i velmi jednoduché plochy sestává při vysokém rozlišenı́ skeneru z mnoha milionů bodů, jež jsou uloženy ve struktuře
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popisujı́cı́ geometrické i topologické údaje. Proto jsou většinou před samotnou rekonstrukcı́ vyloučeny ty body, které nepřispı́vajı́ k lepšı́ znalosti povrchu objektu. Existuje celá řada heuristických algoritmů pro zjednodušenı́ (decimaci) sı́tě. [5, 6]
Samotná rekonstrukce obecné plochy, o jejı́ž topologii nemáme žádné
informace, je velmi komplikovaným problémem, který nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Algoritmy jsou většinou založeny na určenı́ konvexnı́ho
obalu, Voroneho diagramu a odhadu tečných rovin [2, 3, 7]. Spolehlivějšı́ch
výsledků dosáhneme, pokud využijeme znalosti o typu plochy. Mnohé
systémy pro zpracovánı́ mračna bodů již jsou vybaveny nástroji, které
úspěšné sestrojı́ drátěný model povrchu, pokud jsou uživatelem zadány
doplňujı́cı́ informace o typu plochy.

2 Rekonstrukce kleneb
Našı́m úkolem je rekonstruovat povrch kleneb historických objektů z naskenovaného mračna bodů. Taková rekonstrukce pak může sloužit pro dokumentaci historických objektů, zkoumánı́ odchylek skutečného povrchu
od teoretických ploch a následně i odstraněnı́ chyb v měřenı́. Problém
rekonstrukce plochy klenby je zjednodnodušem už samotným faktem, že
klenbu je možné považovat za výškové pole a pro prvotnı́ ploškovou reprezentaci můžeme s úspěchem využı́t známe algoritmy. Pro vytvořenı́ sı́tě
reprezentujı́cı́ povrch jsme použily Delauneho triangulaci půdorysu bodů
Tato triangulace teoreticky zaručuje kvalitu sı́tě s přijatelnou výpočetnı́
složitostı́ [8].
Ve valné většině jsou plochy kleneb tvořeny částmi velmi jednoduchých
a dobře rozpoznatelných ploch - roviny, kulové plochy, válcové a kuželové
plochy. Našim cı́lem je využı́t této znalosti a aproximovat naměřené mračno
bodů vhodnou kvadrikou. Prvnı́m krokem je rozdělenı́ mračna bodů na
vzájemně disjunktnı́ podmnožiny, přı́slušejı́cı́ k jednomu typu plochy, tzv.
segmentace.
2.1 Segmentace kvadrik
Segmentacı́ rozumı́me dekompozici mračna bodů na jednotlivé pláty, které
můžeme považovat dle nějakého kritéria za homogennı́. Existujı́ dva přı́stupy
k segmentaci:
• Hranová segmentace (Edge-based): Identifikujeme vrcholy, které
patřı́ dle nějakého kritéria hraně a tyto body potom spojı́me - vytvořı́me hladkou křivku, představujı́cı́ hranici mezi jednotlivými pláty.
• Plátová segmentace (Region-based): Spojujeme vrcholy do oblastı́
přı́slušejı́cı́ základnı́m plochám. Mezi nejznámějšı́ plátové segmentace patřı́ Split-and-merge [4] , či zdola pracujı́cı́ algoritmus Regiongrowing [1].
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Oba dva přı́stupy majı́ své silné i slabé stránky, proto se ukazuje, že
robustnı́ segmentace dosáhneme kombinacı́ obou postupů [9]. Klı́čovou
roli hrajı́ odhady lokálnı́ch invariantů ploch - hlavnı́ch křivostı́, Gaussovy
a hlavnı́ křivosti. Pomocı́ nich rozhodujeme o homogenitě oblastı́ i o hranových vrcholech sı́tě. Pro odhad lokálnı́ch invariantů plochy nahrazené
sı́tı́ trojuhelnı́ků existuje celá řada přı́stupů, vhodnost jejich použitı́ záležı́
na typu plochy, hustotě i kvalitě sı́tě [1].
Pro segmentaci kvadrik se užitı́ křivostı́ ploch přı́mo nabı́zı́: pomocı́
hlavnı́ch křivosti rozpoznáme planárnı́ i kruhové body, odlišı́me oblasti
přı́slušejı́cı́ k různým válcovým plochám, odlišı́me body na rozvinutelných
plochách [10].
2.2 Aproximace kvadratickými pláty
Konečným krokem rekonstrukce je proloženı́ segmentovaných podmnožin
bodů vhodnými plochami, v našem přı́padě kvadratickými pláty. Necht’ je
dáno n bodů Xi = [xi , yi , zi ]. Kvadriku Φ budeme hledat v implicitnı́m
tvaru F (X, ~s) = 0.
F (X, ~s) = s1 x2 + s2 y 2 + s3 z 2 + 2s4 xy + 2s5 xz + 2s6 yz + 2s7 x + 2s8 y + 2s9 z + s10 , (1)

kde ~s = (s1 , s2 , . . . , s10 ) je neznámý vektor parametrů. Koeficienty si
určı́me metodou nejmenšı́ch čtverců. Můžeme zvolit ze dvou přı́stupů,
které, ač jsou ve své geometrické podstatě velmi podobné, dávajı́ při méně
kvalitnı́ch vstupnı́ch datech podstatně
odlišné výsledky.
Pn
1. Minimalizujeme S(~s) = i=1 F (Xi , ~s)2 , kde F (Xi , ~s) je algebraická
vzdálenost
Pn
2. Minimalizujeme S̃(~s) = i=1 d(Xi , Φ)2 , kde d(Xi , Φ) je vzdálenost
bodu Xi od plochy Φ : F (X, ~s) = 0
Při minimalizaci součtu čtverců algebraických vzdálenosti hledáme
lokálnı́ extrém lineárnı́ho výrazu. Řešenı́m soustavy lineárnı́ch rovnic
µ
¶
∂S ∂S
∂S
grad S(~s) =
,
...,
= ~o
∂s1 ∂s2
∂s10
zı́skáme rychle aproximačnı́ kvadriku libovolného afinnı́ho typu. Metoda
ale nenı́ robustnı́, tj. pokud jsou vstupnı́ data zatı́žena velkou chybou,
nebo pokud byla špatně segmentováná, nenı́ možné ji použı́t.
Minimalizace S̃(~s) dává robustnějšı́ výsledek, ale za cenu použitı́ iteračnı́ho
procesu. Našim cı́lem bylo navrhnout přı́mou metodu, která by využila
dodatečnou informaci o typu kvadriky a zpětně by byla schopna opravit
špatnou segmentaci.

3 Rekonstrukce válcových ploch
Vstupnı́mi hodnotami jsou souřadnice bodů, zı́skaných 3D skenerem z
povrchu křı́žové klenby. Pro segmentaci ploch použijeme odhad hlavnı́ch
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křivostı́ ploch ve vybraných bodech. Podle kvality a hustoty naměřených
bodů rozhodneme, jak velké okolı́ daného bodu budeme uvažovat. Pokud
jsou data zatı́žena velkou chybou, je nutné použı́t většı́ okolı́. Pokud je sı́t’
dostatečně hustá, je odhad lokálnı́ch invariantů, založený na většı́m okolı́
kvalitnějšı́.
Necht’ je okolı́ bodu V tvořeno body Vi . Vektor normály plochy ~n v
bodě V zı́skáme odhadem tečné roviny, tj. roviny aproximujı́cı́ okolı́ bodu
V . Každý bod okolı́ určuje jeden směr v tečné rovině. Normálovou křivost
tohoto směru κi odhadneme jako křivost kružnice procházejı́cı́ body V a
Vi . Střed kružnice ležı́ na normále n.
κi =

2(~n, (Vi − V ))
|(Vi − V )|2

Dosazenı́m všech normálových křivostı́ do Eulerova vztahu
κi = κ1 cos2 (α + ϕi ) + κ2 sin2 (α + ϕi )
zı́skáme přeurčenou soustavu rovnic pro neznámý úhel α a hledané hlavnı́
křivosti κ1 , κ2 .
Pokud je daný plát válcovou plochou, je jeden hlavnı́ směr konstantnı́
- určuje směr osy válcové plochy. Odhad hlavnı́ křivosti tohoto směru je
blı́zký nule, naopak maximálnı́ normálová křivost určuje poloměr válcové
plochy.
Proloženı́ bodů plátu přı́slušnou válcovou plochou můžeme hledat ve
tvaru obecné kvadriky(1), našı́m cı́lem je ale využı́t informaci o typu
dané plochy. Ze segmentačnı́ho procesu známe směr površek a pro rotačnı́
válcovou plochu i odhad poloměru.
3.1 Průmět válcového plátu
V přı́padě válcových plátů je výhodné využı́t skutečnosti, že průmětem
válcové plochy ve směru osy je řı́dı́cı́ křivka. Ortonormálnı́ maticı́ transformujeme soustavu souřadnou tak, aby byla jedna ze souřadnicových os rovnoběžná s površkami válcové plochy. Pak pravoúhlým průmětem válcové
plochy ve směru této osy je řı́dı́cı́ kružnice, v obecnějšı́m přı́padě elipsa,
či parabola (Obr. 1). Touto transformacı́ převedeme problém sestrojenı́
aproximačnı́ kvadriky na 2D problém sestrojenı́ aproximačnı́ kuželosečky.
Výhodou přı́stupu je i snadná kontrola odhadu směru površek válcové a
kontrola správně provedené segmentace.
Metodou nejmenšı́ch čtverců aproximujeme transformované body řı́dı́cı́
kuželosečkou:
Průmětem rotačnı́ válcové plochy je kružnice, algebraická vzdálenost
bodu X = [x, y] od kružnice je tvaru
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Obrázek 1: Proloženı́ průmětu bodů válcové plochy elipsou

F (X, ~s) = x2 + y 2 + s1 x + s2 y + s3
Po dosazenı́ průmětu bodů Xi = [xi , yi ] dostáváme přeurčenou soustavu
lineárnı́ch nehomogennı́ch rovnic.


x1
A.~s = b; A =  . . .
xn

y1

1

yn

1



 , b = (−x21 − y12 , . . . , −x2n − yn2 )T

podobně postupujeme i pokud jsme ze segmentace zjistili, že část klenby
je tvořena eliptickým, nebo parabolickým válcem. Průmětem kvadratické
válcové plochy je kuželosečka, přı́mou metodou nejmenšı́ch čtverců minimalizujeme výraz
n
X

(s1 x2 + s2 y 2 + s3 xy + s4 x + s5 y + 1)2

i=1

Výpočetnı́ čas, spotřebovaný tı́mto krokem rekonstrukce je lineárně
závislý na počtu zpracovávaných bodů (Obr.2).

4 Závěr
Byla navržena a otestována metoda pro zpracovánı́ mračna bodů, zı́skaného
pomocı́ 3D skeneru z povrchu klenby. S využitı́m údajů, zı́skaných ze segmentace bodů na jednotlivé kvadratické pláty, bylo rozhodnuto o typu
plochy a jejı́ geometrii. Aproximačnı́ plocha pak může sloužit pro měřenı́
odchylek reálně naměřených bodů, opravy měřenı́, nebo i pro vytvořenı́
modelu v některém CAD systému.

330
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Obrázek 2: Výpočetnı́ složitost O(n)
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Oživená stereometria
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Abstrakt. Príspevok informuje čitateľa o výsledku grantového projektu KEGA MŠ
SR č. 3/4120/06. Iinteraktívny učebný hypertext stereometrie na CD prevaţne s
vyţitím dynamického programu Cabri 3D s názvom Oţivená stereometria zahŕňa
obsah stereometrie na gymnáziu a môţe slúţiť ako moderná a oţivujúca alternatíva
alebo doplnok výučby stereometrie s podporou PC na gymnáziách. Vzhľadom na
svoju koncepciu však učebný text môţe osloviť aj širší okruh čitateľov.
Kľúčové slová: Stereometria, geometria, IKT, štátny vzdelávací program, ISCED,
dynamický program Cabri 3D, interaktívny učebný hypertext, CD.

1

Geometria na gymnáziách a štátny vzdelávací program

Geometria patrí medzi najstaršie disciplíny systému matematických vied. Bez
prílišného zveličovania moţno geometriu povaţovať za najtvorivejšiu časť
matematiky. Napriek tomu je všeobecne povaţovaná za najproblematickejšiu
časť školskej matematiky a nezriedka počuť názory, ţe geometria je ťaţká. V
čase rozvoja informačných a komunikačných technológií (IKT) však dostáva
geometria, a teda aj jej súčasť stereometria, novú šancu.
Zmena v prístupe výučby školskej geometrie je však výrazne podmienená aj
zásadnými zmenami v koncepcii školského vzdelávania na Slovensku, ktoré
priniesol nový školský zákon (2008). Podľa toho zákona program vzdelávania
škôl je určený Štátnym vzdelávacím programom (ŠVP) ako “hierarchicky
najvyšším cieľovoprogramovým projektom vzdelávania“ ([2]) . Vzdelávanie na
gymnáziu, ktoré nás tu zaujíma, je podľa medzinárodnej klasifikácie ISCED
(International Standard Classification of Education) klasifikované ako vyššie
sekundárne vzdelávanie - ISCED 3A.
Učebné predmety sú začlenené do tzv. vzdelávacích oblastí, ktoré majú
nadpredmetový charakter a je ich práve nasledujúcich sedem:
Jazyk a komunikácia
Matematika a práca s informáciami
Človek a príroda
Človek a spoločnosť
Človek a hodnoty
Umenia a kultúra
Zdravie a pohyb
Hlavným cieľom učebného predmetu matematika na gymnáziách je
rozvoj matematickej kompetencie - schopnosti vyuţívať matematiku v beţnom
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ţivote. Pre matematiku je vymedzených v ŠVP celkovo 360 hodín v týţdennom
rozloţení v jednotlivých ročníkoch 4, 3, 3, 1 ([3]).
Vzdelávací obsah matematiky je rozdelný na päť tematických okruhov:
Čísla, premenné a počtové výkony s číslami
Vzťahy, funkcie, tabuľky a diagramy
Geometria a meranie
Kombinatorika, pravdepodobnosť a štatistika
Logika, dôvodenie, dôkazy
Náplňou činnosti ţiakov vyplývajúcich z tematického okruhu Geometria a
meranie je:
- skúmanie a objavovanie rovinných a priestorových útvarov a ich vlastností
- určovanie obsahov, povrchov a objemov odhadom, meraním a výpočtom
- riešenie polohových a metrických úloh z beţnej reality
- rozvíjanie priestorovej predstavivosti
Vzdelávací obsah tematického celku Geometria a meranie je nasledovný:
1. ročník
Základné rovinné útvary
Meranie

2. ročník
Rezy
Oblé telesá, ich povrch a objem - myšlienka
odvodenia pomocou Cavalieriho princípu

Znázorňovanie do roviny,
rovnobežné premietanie
Hranaté telesá,
ich povrch a objem

2

Učebný hypertext „Oživená stereometria“

Medzi vyučovacím pomôckami a prostriedkami majú v súčasnosti významné
postavenie uţ spomenuté IKT. Plnia dôleţitú úlohu ako silný a efektívny
didaktický nástroj; pôsobia motivačne, podporujú schopnosť samostatnej a
iniciatívnej práce, urýchľujú komunikáciu a umoţňujú učiteľovi získať
okamţitú spätnú väzbu. IKT sa stávajú nielen atraktívnou učebnou pomôckou,
ale v súčinnosti s vhodným didaktickým softvérom sú tieţ veľmi účinným
nástrojom na netradičné postupy riešenia rôznych problémov s vyuţitím
dynamičnosti. Práve druhú z uvedených dvoch funkcíí by mali IKT plniť
predovšetkým v matematike a teda aj v geometrii.
Jeden moţný prístup k riešeniu tejto neľahkej úlohy, s vyuţitím PC dynamického programu Cabri 3D, sme sa pokúsili ukázať pouţívateľovi
prostredníctvom elektronického učebného hypertextu stereometrie Oživená
sterometria ([1]) na CD médiu s interaktívnym spôsobom práce. Tento učebný
text je výstupom projektu KEGA MŠ SR č. 3/4120/06.

Oživená stereometria

2.1
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Stereometria a Cabri 3D

Stereometrické poznatky patrili uţ dávno k praktickým geometrickým
poznatkom a v rôznych historických dobách mala stereometria rôzne
postavenie v školskej geometrii. S vývojom vedy a jej uplatnenia v technickej
praxi sa často aj postavenie výučby stereometrie menilo. Počas histórie si však
vyslúţila prívlastok „nenaučiteľná“, ktorého nie je zdanlivo moţné zbaviť sa.
To nastoľuje otázku, ako túto situáciu prekonať. Isté je, ţe „tradičné“ postupy
v súčasnej modernej škole to nevyriešia. Učiteľ má dnes pri práci k dispozícii
prostriedky - počítače (a ďalšie médiá) a pomôcky - didaktický softvér, ktoré
dokáţu vyučovací proces výrazne racionalizovať a urobiť ho zaujímavejším a
ukázať cestu študentom, ako pochopiť aj „nenaučiteľné“.
Je známe ţe predpokladom úspešnosti v poznávaní stereometrických
vlastností priestorových útvarov je dobre rozvinutá priestorová predstavivosť.
S jej rozvojom je úzko spätá poţiadavka názornosti, ako jedna zo základných
didaktických zásad vyučovania v matematike, osobitne v geometrii. Pomáhajú
ju napĺňať aj rôzne názorné didaktické pomôcky, ku ktorým nesporne patria
geometrické modely telies. Nedostatok vhodných hotových modelov efektne a
efektívne riešia virtuálne modely pri vyuţití rôznych didaktických softvérov.
Jedným z nich je uţ všeobecne známy dynamický geometrický softvér Cabri
3D, ktorý je určený priamo na výučbu stereometrie. Vďaka svojim základným
atribútom ako dynamickosť, interaktívosť, moţnosť tvoriť virtuálne
priestorové útvary a manipulovať s nimi, môţe program Cabri 3D pomôcť
prekonať aspoň do určitej miery niektoré problémy spojené s nedostatočne
rozvinutou priestorovou predstavivosťou študentov, ktorá spôsobuje ich
neschopnosť v predstavách manipulovať s priestorovými útvarmi.
Tento program priepieva nepochybne k modernizácii a inovácii výučby
(nielen) stredoškolskej stereometrie.

2.2

Charakteristika a ciele učebného textu

Elektronický interaktívny učebný hypertext Oživená stereometria s vyuţitím
dynamického programu Cabri 3D je učebný text určený na výučbu stereometrie
s podporou PC, zahŕňajúci stredoškolské učivo stereometrie. Tento text má
širší, ale súhrnný charakter a študuje systematicky problematiku stereometrie s
intenzívnym vyuţitím IKT. Realizovali sme ním našu predstavu, ako moţno
vyuţiť dynamický program s interaktívnym spôsobom práce v tradičnom učive
vymedzenom osnovami a šandardami. Koncepčne zodpovedá učebný text
súčasným potrebám školskej praxe a trendom vo vyučovaní geometrie
korešpondujúc s obsahom vzdelávania tematického celku Geometria a meranie
na gymnáziách určenom v ŠVP. Z doterajšieho štandardného školského obsahu
stereometrie sme nezaradili z dôvodu značného rozsahu tému o geometrických
zobrazeniach v priestore, ktoré si navyše zasluhujú samostatnú pozornosť.
Zdrojom inšpirácie boli hlavne gymnaziálne učebnice SR a ČR, ale aj iná
vhodná dostupná literatúra. Rozsahom aj obsahovou náplňou je náš učebný
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hypertext nad rámec obsahu stereometrie pre gymnáziá, preto sa domnievame,
ţe sa bude dať vhodne pouţiť aj v príprave učiteľov pre základné a stredné
školy. Špeciálne pre gymnáziá môţe slúţiť ako moderná oţivujúca alternatíva k
existujúcim učebniciam alebo doplnkový učebný interaktívny hypertext.
Uvedené riešené príklady majú napomôcť ľahšiemu osvojeniu si učiva a do
cvičení sme sa snaţili zaradiť čo najviac úloh, ktoré nie sú v učebniciach. Počet
dostupných dôkazov viet sme minimalizovali, sústredili sme sa viac na dôkazy
nových vlastností. Nutnou poţiadavkou k plnohodnotnej práci s učebným
textom je disponovanie licenčným programom Cabri 3D (prip. Cabri II).
Vytvorením práve chrakterizovaného učebného hypertextu sme sledovli
splnenie nasledujúcich početných cieľov:
poskytnúť učiteľom širší pohľad na stereometriu,
ukázať jeden moţný spôsob inovatívneho a netradičného spôsobu výučby,
prostredníctvom dynamického prostredia a interaktívneho spôsobu práce
motivovať študentov a zvyšovať záujem o stereometriu a geometriu,
poskytnúť študentom moţnosť experimentovať s údajmi a objavovať
súvislosti a nové poznatky, dôkazy vlastností,
vizualizovať definície pojmov a priestorové vzťahy medzi základnými
priestorovými útvarmi a uľahčiť ich chápanie a tým uľahčiť riešenie úloh,
ukázať proces vzniku a uľahčiť pochopenie rovnobeţného priemetu
priestorového útvaru do roviny a nepriamo upevňovať potrebu náčrtku,
priestorové konštrukcie robiť „naozaj“ priestorovo,
uplatňovať dialogickú formu výučby,
podporovať samostatnosť a iniciatívu študentov, rozvíjať ich tvorivosť,
pomôcť eliminovať predsudky o "nenaučiteľnosti" stereometrie,
poskytnúť virtuálne modely telies a ich sietí s moţnosťou vytvorenia
reálneho papierového modelu a manipulácie s ním uţ na vyučovacej hodine,
posilňovať emocionálnu a estetickú stránku výučby.

2.3

Obsah učebného textu a ukážky

Vzhľadom na naplnený rozsah článku uvedieme tu len názvy hlavných
kapitol, pretoţe chceme zaradiť do tejto časti ešte niekoľko statických ukáţok
virtuálnych konšrukcií v Cabri 3D, ktoré predstavujú buď demonštráciu určitej
vlastnosti (obr. 1, 2, 5 a 6) alebo priamo riešenie nejakej úlohy (obr. 3 a 4).
Obsah Oživenej stereometrie - hlavné kapitoly:
1
2
3
4
5
6

ZÁKLADNÉ STEREOMETRCKÉ POJMY A VZŤAHY
ROVNOBEŢNOSŤ A ĎALŠIE VZŤAHY
JEDNODUCHÉ GEOMETRICKÉ TELESÁ
ROTAČNÉ TELESÁ
KONVEXNÉ MNOHOSTENY A ICH SIETE
ROVNOBEŢNÉ PREMIETANIE
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7 OBRAZY ROVINNÝCH ÚTVAROV A JEDNODUCHÝCH TELIES
VO VRP
8 ROVINNÉ REZY JEDNODUCHÝCH TELIES
9 PRIENIK PRIAMKY S JEDNODUCHÝM TELESOM
10 UHOL PRIAMOK A ROVÍN
11 VZDIALENOSTI PRIAMOK A ROVÍN
12 OBJEMY JEDNODUCHÝCH TELIES
13 POVRCHY JEDNODUCHÝCH TELIES
Ukážky (z kapitol 6, 7, 8, 4 a 12):

Obr. 1: Rovnobežný priemet kocky

Obr. 2: Pravidelný trojboký hranol

Obr. 3: Rovinný rez rovnobežnostena
Obr. 4: Rovinný rez štvorstena
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Obr. 5: Rotačná plocha

3

Obr. 6: Objem gule - Cavalieriho princíp

Záver

Jeden z dôvodov pre vytvorenie opísaného elektronického učebného hypertextu
stereometrie na CD s interaktívnym spôsobom práce s vyuţitím Cabri 3D bola
nedostupnosť prác (teoretické ani praktické) súhrnného charakteru, ktoré by
systematicky študovali určitú problematiku s vyuţitím IKT, v našom prípade
stereometriu. Výsledkom našich snaţení je teda učebný text stereometrie,
v ktorom sa spája klasický prístup s novými moţnosťami, ktoré poskytuje
počítač a softvér Cabri 3D. Mal by pomôcť učiteľom pri výučbe stereometrie,
motivovať študentov pri štúdiu geometrie a inšpirovať kaţdého, kto sa zaujíma
o stereometriu ako vednú disciplínu.
Sme presvedčení a ohlasy, ktoré zatiaľ máme, tomu tieţ nasvedčujú, ţe
vytvorenie uvedeného interaktívneho učebného hypertextu je naplnením jeho
vyššie uvedených cieľov a veríme, ţe nájde početných uţívateľov.
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Křivky s nı́zkým konvolučnı́m stupněm
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{vrsekjan,lavicka}@kma.zcu.cz

Abstrakt. Konvoluce nadploch (zejména křivek a ploch) nacházejı́
v současném geometrickém modelovánı́ široké uplatněnı́. Konvolučnı́
stupeň je afinnı́ invariant přiřazený nadploše, který v jistém slova
smyslu měřı́ jejı́ složitost vzhledem k operaci konvoluce. V tomto
přı́spěvku se budeme zabývat rovinnými křivkami konvolučnı́ch stupňů
jedna a dva. Prvnı́ zmı́něné jsou známé LN-křivky a mezi nejdůležitějšı́
křivky s konvolučnı́m stupněm dva patřı́ kružnice. Nebot’ konvoluce
křivky s kružnicı́ nenı́ nic jiného než oboustranný offset (ekvidistanta)
křivky, je tento přı́pad studován se zvýšenou pozornostı́.
Klı́čová slova: konvoluce, LN-křivka, offset, racionálnı́ parametrizace.

1 Úvod
Pojem konvoluce křivek a ploch lze najı́t ve dvou různých základnı́ch
významech. Např. v elektroinženýrstvı́, počı́tačové grafice či ve zpraRcovávánı́ obrazu je konvoluce zavedena vztahem f (x) = g(x) ? h(x) =
Rn g(t)h(x − t)dt, n = 2, 3, kde funkce h(x) se nazývá konvolučnı́ jádro.
Oproti tomu v geometrickém modelovánı́ je konvoluce V ? W dvou nadploch V, W chápána jako obálka systému zı́skaného posouvánı́m nadplochy V o vektory w ∈ W.
V poslednı́ch letech zažı́vá studium konvolucı́ znatelný vzestup.
Důvodem je mj. fakt, že jedna ze základnı́ch operacı́ v CAD (Computer
Aided Design), tzv. offsetting (konstrukce ekvidistantnı́ch křivek a ploch),
může být zavedena jako konvoluce křivky, resp. plochy s kružnicı́, resp.
kulovou plochou. Pokud v operaci konvoluce použijeme mı́sto kružnice,
resp. sféry jinou nadplochu, dostáváme tzv. zobecněné offsety. Dalšı́m
významným impulsem pro hlubšı́ analýzu konvolucı́ je skutečnost, že
konvoluce dvou racionálnı́ch nadploch nemusı́ být obecně racionálnı́.
Hledánı́ podmı́nek zaručujı́cı́ch racionálnı́ konvoluci se tak stalo jednı́m
z otevřených problémů aplikované algebraické geometrie.
Z hlediska operace konvoluce je základnı́ charakteristikou tzv. konvolučnı́ stupeň. Jde o afinnı́ invariant, jenž je jednoznačně přiřazen každé
algebraické nadploše a který charakterizuje jejı́ složitost vzhledem k operaci konvoluce. Z výpočetnı́ch a aplikačnı́ch důvodů jsou nejčastěji studovány nadplochy s nı́zkým konvolučnı́m stupněm, zpravidla jde o stupeň
jedna a dva.
V tomto článku se budeme speciálně věnovat pouze konvolucı́m křivek
v rovině. Křivky s konvolučnı́m stupněm jedna jsou známé (a vždy racionálnı́) LN-křivky a mezi nejdůležitějšı́ křivky s konvolučnı́m stupněm
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dva patřı́ elipsa (speciálně kružnice) a hyperbola. U LN křivek je diskutován jejich rozklad na kanonické typy, u křivek s konvolučnı́m stupněm
dva je prezentován algoritmus výpočtu obecného tvaru parametrizace,
která s danou parametrickou křivkou konvolučnı́ho stupně dva poskytuje
racionálnı́ konvoluci.

2 Křivky s nı́zkým konvolučnı́m stupněm
Tato kapitola obsahuje základnı́ teorii konvoluce algebraických křivek a
shrnuje různé přı́stupy k jejich studiu. Následně jsou podrobně studovány
křivky s konvolučnı́m stupněm jedna a dva.
2.1 Konvoluce algebraických křivek
V prvnı́ části uvedeme definici konvoluce dvou křivek a shrneme několik
přı́stupů, jež se v současnosti k jejı́mu studiu využı́vajı́. K úplnému pochopenı́ článku je třeba pouze základnı́ znalost algebraické geometrie. Bohužel
shrnutı́ takového úvodu jde nad rámec textu, čtenář je však může nalézt
v [2, 3, 4]. Poznamenejme ještě, že v celém textu budou algebraické křivky
značeny kaligrafickým pı́smem V, W, X , Y, . . . .
Definice 2.1. Necht’ V, W ⊂ C2 jsou algebraické křivky. Potom o dvou
bodech v ∈ V a w ∈ W řekneme, že jsou koherentnı́, pokud jsou splněny
následujı́cı́ dvě podmı́nky:
1. v ani w nenı́ singulárnı́ bod,
2. Tv V k Tw W.
Na prvnı́ pohled může být zarážejı́cı́, proč uvažujeme křivky v komplexnı́ rovině, když v CAGD (Computer Aided Geometric Design) majı́
dominantnı́ postavenı́ křivky v rovině reálné. Vysvětlenı́ je nasnadě; komplexnı́ čı́sla tvořı́ algebraicky uzavřené těleso a tedy jsme schopni dokázat
silnějšı́ tvrzenı́, než kdybychom se pohybovali nad tělesem reálných čı́sel.
Pochopitelně si i přes to pod křivkou většinou představujeme křivku
reálnou, tj. křivku určenou reálnou rovnicı́.
Definice 2.2. Konvoluce V ? W (viz obr. 1) křivek V, W ⊂ C2 je definována jako nejmenšı́ algebraická množina obsahujı́cı́

v + w ∈ C2 |(v, V) ∼? (w, W) .

(1)

Konvoluce dvou křivek je tedy algebraická množina. V některých
přı́padech se však nemusı́ jednat o křivku, ale může degenerovat do bodu.
Navı́c konvoluce dvou ireducibilnı́ch křivek nebude obecně ireducibilnı́, ale
bude se skládat z několika komponent. Následujı́cı́ definice tyto komponenty rozděluje do třı́ skupin
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v+w

w
v
W

V
o
Obrázek 1: Konvoluce V ? W.

Definice 2.3. Ireducibilnı́ komponenta X ⊂ V ? W se nazývá prostá, kspeciálnı́, nebo degenerovaná, pokud existuje neprázdná otevřená množina
X ⊂ X taková, že pro všechna u ∈ X existuje právě jeden, právě 1 <
k < ∞, nebo nekonečně mnoho dvojic (v, V) ∼? (w, W) takových, že
u = v + w.
Z definice vyplývá, že je-li komponenta degenerovaná, jedná se pouze
o bod.
Nynı́ ve stručnosti shrneme různé metody využı́vané ke studiu konvolucı́. Vı́ce podrobnostı́ je možné nalézt v [12] pro implicitnı́ přı́stup, v [8]
pro parametrický úhel pohledu a duálnı́ přı́stup je zpracován v [7, 9, 10].
1. Implicitnı́ přı́stup:
Pro V := V(f ) a W := V(g) definujeme množinu:

v ∈ Reg V,



(u, v) ∈ Cn × Cn u − v ∈ Reg W, 
C(V, W) := cl
∇f (v)


hod
<2

∇g(u − v)









,

(2)

kde cl X značı́ uzávěr množiny X v Zariského topologii a Reg X označuje
množinu regulárnı́ch bodů variety X . Následujı́cı́ lemma uvádı́ v souvislost
konvoluci V ? W a množinu C(V, W).

Lemma 2.4. Označme π1 , π2 : C2 × C2 → C2 , π1 : (x, y) 7→ x a
π2 : (x, y) 7→ y dvě přirozené projekce. Potom
1. cl (π1 (C(V, W))) = V ? W,
2. cl (π2 (C(V, W))) = V.
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2. Parametrický přı́stup:
V tomto přı́padě jsou obě křivky zadány parametrickými rovnicemi
v : C → V, w : C → W a z těch se snažı́me zı́skat parametrickou rovnici některé komponenty V ? W.
Definice 2.5. O dvou parametrizacı́ch v(t) a w(t) řekneme že jsou koherentnı́, pı́šeme v(t) ∼? w(t), pokud pro obecné t0 ∈ C platı́ (v(t0 ), V) ∼?
(w(t0 ), W).
Lemma 2.6. Pokud v(t) ∼? w(t) potom v(t) + w(t) parametrizuje jistou
komponentu V ? W.
Náhodně zvolené parametrizace pochopitelně koherentnı́ být nemusı́
a s největšı́ pravděpodobnostı́ také nebudou. Tento problém lze obejı́t
nalezenı́m vhodných reparametrizacı́. Předpokládejme, že parametrizace
v(s) a w(t) jsou biracionálnı́ (jejich existenci pro každou racionálnı́ křivku
existujı́ zaručuje Lürothova věta) a eliminujme proměnné λ, x ze soustavy
rovnic
d v(s)
d w(t)
=λ
,
λ · x = 1.
(3)
ds
dt
Lze ukázat, že eliminacı́ zı́skáme jedinou polynomiálnı́ rovnici ve tvaru
cv,w (s, t) = p1 (s)q2 (t) − p2 (s)q1 (t),

(4)

kde pi ∈ C[s] závisı́ pouze na v(s) a qj ∈ C[t] závisı́ pouze na w(t). Nynı́
pro libovolnou parametrizaci některé komponenty křivky V(c), tj. dvojici
(ϕ(u), ψ(u)) takovou, že c(ϕ(u), ψ(u)) = 0, platı́ v(ϕ(u)) ∼? w(ψ(u)).

3. Duálnı́ přı́stup:
Rovinná křivka může být reprezentována duálně, a to jako obalová křivka
svých tečen
Tn,h := {x | n · x = h},
(5)

kde n a h splňujı́ tzv. duálnı́ rovnici

fD (n, h) = 0.

(6)

Funkce h = h(n), n ∈ S 1 vyjádřená touto rovnicı́ v implicitnı́m tvaru se
nazývá implicitnı́ opěrná funkce. Operace konvoluce nenı́ potom nic jiného
než součet implicitnı́ch opěrných funkcı́. Konkrétně, jsou-li fD (n, h1 ) a
gD (n, h2 ) duálnı́ reprezentace křivek V a W, je jejich konvoluce charakterizována podmı́nkou
h = h1 + h2 .
(7)
Na závěr úvodnı́ části definujeme konvolučnı́ stupeň, což je afinnı́ invariant křivky vyjadřujı́cı́ jejı́ složitost vzhledem k operaci konvoluce.
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Definice 2.7. Konvolučnı́ stupeň κV křivky V je roven počtu afinnı́ch
regulárnı́ch bodů, ve kterých je tečna rovnoběžná s obecným směrem.
Každý ze třı́ uvedených přı́stupů ke zkoumánı́ konvolucı́ nám dává jiný
způsob jak určit konvolučnı́ stupeň. Tyto jsou shrnuty v následujı́cı́ větě.
Věta 2.8. Bud’ V rovinná křivka. Potom
P
(i) κV = 2 (deg(V) + g (V) − 1) − p∈Sing V P ∆p − ΩV ,
(ii) κV = max{deg p1 (s), deg p2 (s)},

(iii) κV = degh fD (n1 , n2 , h),
kde g (V) je rod křivky, ∆p = násobnostPsingularity − počet větvı́

”
P
procházejı́cı́ch touto singularitou“, ΩV :=
p∈Reg V P Ip V , ω − 1 ,
pi (s) jsou jako v (4) a fD (n1 , n2 , h) je duálnı́ rovnice křivky.
V bodě (i) předešlé věty je navı́c nutno předpokládat, že žádná tečna
v singulárnı́m bodě projektivnı́ho uzávěru křivky nenı́ totožná s navlastnı́
přı́mkou ω.
2.2 Křivky s konvolučnı́m stupněm 1
Z pohledu operace konvoluce jsou nejjednoduššı́mi ty křivky, u nichž lze
vždy sestrojit jen jednu tečnu daného obecného směru.
Definice 2.9. Libovolná křivka V s κV = 1 se nazývá LN-křivka.
Tato definice nenı́ v literatuře nejběžnějšı́, bývá spı́še zvykem definovat LN-křivky pomocı́ podmı́nky popsané v následujı́cı́ větě. Ta zároveň
objasňuje původ názvu LN, jež vznikl ze slov linear normal.
Věta 2.10. V je LN-křivka právě tehdy, když existuje jejı́ racionálnı́ parametrizace v(t) : C → V taková, že
d v(t)
= ϕ(t)(q0 + q1 t),
dt

(8)

pro nějaká q0 , q1 ∈ C2 , q1 6= (0, 0) a racionálnı́ funkci ϕ(t) ∈ C(t).
Nynı́ již vı́me, že všechny LN-křivky jsou racionálnı́ (navı́c je jejich
parametrizace ve speciálnı́m tvaru) a můžeme se ptát, jak je to s konvolucı́
V ? W kde V je LN-křivka. Odpověd’ je možno nalézt v následujı́cı́ větě.
Věta 2.11. Pro LN-křivku V a libovolnou křivku W platı́:
1. V ? W je ireducibilnı́,
2. V ? W = p ∈ C2 právě tehdy, když W = V −
p,

3. pokud nenastává 2., je V ? W biracionálně ekvivalentnı́ s W.
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Speciálně, z bodu 3. vyplývá, že pro racionálnı́ W je i V ? W racionálnı́ a můžeme použı́t výše popsané metody k nalezenı́ jejı́ parametrizace. Obecně pro libovolnou parametrizaci w(t) : C → W a biracionálnı́
parametrizaci v(s) : C → V existuje racionálnı́ funkce ϕ(t) ∈ C(t) stupně
κW · deg w taková, že v(ϕ(t)) + w(t) parametrizuje V ? W.
Rozšı́řı́me-li definici konvoluce i na jednobodové množiny následovně
p ? V := {x ∈ C2 |∃v ∈ V : x = v + p},

p ? q := p + q,

(9)

je možné ukázat, že algebraické podmnožiny C2 dimenze jedna a dva spolu
s operacı́ konvoluce tvořı́ komutativnı́ monoid s jednotkovým prvkem o =
(0, 0). Potom množina všech LN-křivek a jednobodových podmnožin C2
tvořı́ největšı́ podgrupu tohoto monoidu. Lepšı́ představu o této grupě
můžeme zı́skat nalezenı́m jejı́ch generátorů, což je ekvivalentnı́ s určenı́m
rozkladu LN-křivek na konvoluce nějakých základnı́ch LN-křivek.
Věta 2.12. Libovolná LN-křivka je konvolucı́ konečného počtu afinnı́ch
obrazů křivek xk1 − xk+1
= 0.
2

Důkaz je konstruktivnı́ a spočı́vá v nalezenı́ duálnı́ rovnice LN-křivky,
jež je podle Věty 2.8 ve tvaru
fD (n1 , n2 , h) = f1 (n1 , n2 )h + f0 (n1 , n2 ).

(10)

Opěrná funkce h(n1 , n2 ) je tedy racionálnı́, tudı́ž po dehomogenizaci
(např. n = n1 /n2 ) a rozkladu na parciálnı́ zlomky dostáváme
αi nk+1
1

h = h1 + · · · + h` ,

(11)

kde hi = (βi n1 +γi n2 )k pro nějaká αi , βi , γi ∈ C. Vhodná lineárnı́ transformace převede křivku na požadovaný tvar.
Jak jsme zmı́nili za Definicı́ 2.1, přestože se pohybujeme v komplexnı́
rovině, pracujeme nejčastěji s křivkami reálnými. Z tohoto důvodu nás
také zajı́má rozklad reálné LN-křivky V na konvoluci reálných křivek.
V tomto přı́padě lze ukázat, že k rozkladu potřebujeme nové dva typy
křivek s duálnı́mi rovnicemi
(n21 + n22 )k h − n2k+1
=0
1

a (n21 + n22 )k h − n2k
1 n2 = 0.

(12)

Narozdı́l od duálnı́ch rovnic, jsou implicitnı́ rovnice těchto křivek přı́liš
složité. Pro k = 2 jsou křivky zobrazeny na obr. 2.
2.3 Křivky s konvolučnı́m stupněm 2
Od ted’ až do konce této kapitoly předpokládejme, že V je křivka
s konvolučnı́m stupněm 2. Narozdı́l od LN-křivek, křivky s konvolučnı́m
stupněm 2 nemusı́ být racionálnı́. Na druhou stranu je vždy možné je parametrizovat pouze s využitı́m druhých odmocnin, a tedy podle [11] platı́
věta:
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Obrázek 2: Křivky s duálnı́mi reprezentacemi (12).

Věta 2.13. Libovolná křivka s konvolučnı́m stupněm 2 je racionálnı́, eliptická, nebo hypereliptická.
Pokud má křivka V pouze obyčejné singularity a žádná tečna v singulárnı́m bodě neinciduje s nevlastnı́ přı́mkou, můžeme z Věty 2.8-1. odvodit vztah 2 = κV ≥ deg V − 1 a tedy deg V ≤ 3. Z toho vidı́me, že jediné
takové křivky (až na afinnı́ transformaci) jsou elipsa, hyperbola a kubika s
obyčejným uzlem (parabola je LN-křivka). Poněvadž speciálnı́m přı́padem
elipsy je kružnice a konvoluce s kružnicı́ nenı́ nic jiného než offset křivky,
lze všechny výsledky této kapitoly snadno převést do řeči PH křivek.
Věta 2.14. Pro libovolnou křivku W platı́:
1. V ? W má nejvýše dvě komponenty,
2. pokud 2 - κW , je V ? W ireducibilnı́,
3. pokud g (V) > g (W) je V ? W ireducibilnı́,
4. W = V −
p právě tehdy, když V ? W = p ∪ X , kde X je prostá komponenta,
5. W = U ? V − právě tehdy, když V ? W = U ∪ X , kde U je 2-speciálnı́
a X je prostá.
Konvoluce V ? W se tedy může skládat z jedné nebo dvou komponent,
a proto je třeba tyto přı́pady řešit odděleně. Zabývejme se nejprve situacı́,
kdy docházı́ k rozpadu.
Věta 2.15. Obsahuje-li V ? W dvě komponenty, je každá prostá komponenta biracionálně ekvivalentnı́ s W. Pokud V ? W obsahuje speciálnı́
komponentu U, platı́ nerovnost g (U) ≤ g (W).
Speciálně, je-li W z předchozı́ věty racionálnı́, je každá nedegenerovaná
komponenta racionálnı́ také. Navı́c, podle Věty 2.14 je racionálnı́ i křivka
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V a tedy existuje jejı́ biracionálnı́ parametrizace v(s) : C → V. Potom
pro libovolnou parametrizaci w(t) : C → W existuje racionálnı́ funkce
ϕ(t) ∈ C(t) stupně 12 κW · deg w taková, že v(ϕ(t)) ∼? w(t).
Necht’, pro biracionálnı́ parametrizaci v(s), jsou polynomy
p1 (s), p2 (s) ∈ C[s] stejné jako v (4). Protože κV = 2 vı́me, že maximum ze stupňů polynomů pi (s) je rovno 2, a tedy
cv (s) = p1 (s)x + p2 (s)y = 0

(13)

je kvadratická rovnice v proměnné s, s koeficienty z C[x, y]. Označme jejı́
diskriminant Dv (x, y).
Lemma 2.16. Pro diskriminant Dv (x, y) platı́:
1. Dv (x, y) = [x y] · ∆ · [x y]T , kde ∆ij = p̂Ti ·
pi (s) = [s s 1] · p̂i ,
2

h

0
0
−2

0
1
0

−2
0
0

i

· p̂j a

2. det ∆ 6= 0,

3. Bud’ A ∈ GL2 (C) a b ∈ C2 . Potom DAv+b = [x y] · A · ∆ · AT ·
[x y]T .
4. Pro ϕ(t) =

α1 t+α2
β1 t+β2

je Dv◦ϕ (x, y) = (α1 β2 − α2 β1 )2 · Dv (x, y).

Bud’ nynı́ w(t) : C → W biracionálnı́ parametrizace a označme
n1 (t) = d wd2t(t) , n2 (t) = − d wd2t(t) . Potom, s využitı́m diskriminantu
Dv (x, y), snadno vyjádřı́me podmı́nku rozpadu V ? W.
Věta 2.17. V ? W se rozpadá právě tehdy, když existuje racionálnı́ funkce
σ(t) ∈ C(t) taková, že Dv (n1 (t), n2 (t)) = σ 2 (t).
Necht’ biracionálnı́ parametrizace w(t) splňuje podmı́nku z předchozı́
věty a necht’ w̄(u) je libovolná parametrizace W. Potom existuje racionálnı́
funkce ψ(u) ∈ C(u) taková, že w̄(u) = w(ψ(u)). Poněvadž Dv (x, y) je
homogennı́ kvadratický polynom, platı́
Dv (n̄1 (u), n̄2 (u)) =



d ψ(u)
du

2

Dv (n1 (ψ(u)), n2 (ψ(u)) = σ̄ 2 (u),

(14)

a tedy daná podmı́nka je splněna pro každou parametrizaci. Pochopitelně,
platı́-li nějaká vlastnost pro libovolnou parametrizaci je nasnadě, že se
nejedná o vlastnost parametrizace ale křivky samotné. V tomto přı́padě
tomu tak skutečně je a tvrzenı́ je zformulováno do následujı́cı́ věty.
Věta 2.18. Necht’ V = V(f ) je racionálnı́ křivka. Potom V ?W se rozpadá
právě tehdy, když existuje polynom Σ ∈ C[x, y] takový, že Dv (∇f (x, y)) ≡
Σ2 (x, y) mod f (x, y).
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Protože diskriminant Dv (x, y) byl odvozen z rovnice (4), je úzce svázán
s hledánı́m koherentnı́ch parametrizacı́. Konkrétně, o parametrizaci w(t)
řekneme, že je V-konvolučnı́, pokud existuje parametrizace v(t) : C → V
taková, že v(t) ∼? w(t). Metoda nalezenı́ libovolné V-konvolučnı́ parametrizace je popsána v Algoritmu 1. Jak jsme již několikrát zmiňovali, jsou
v CAGD důležité reálné křivky a reálné parametrizace, pro něž je také
algoritmus zformulován.
Algoritmus 1 Výpočet libovolné V-konvolučnı́ parametrizace
Vstup: Biracionálnı́ parametrizace v(s) : R → V.
Výstup: V-konvolučnı́ parametrizace w(t) : R → W
1: Dv (x, y) := [x y] · ∆ · [x y]T (viz Lemma
 1 0 2.16)
2: Najdi A ∈ GL2 (R): A · ∆ · AT = 0 τ , kde τ = ±1.
3: Polož

[n1 (t), n2 (t), h(t)] := [2a(t)b(t), a2 (t)−τ b2 (t), (a2 (t)+τ b2 (t))c(t)],

4:

kde a(t), b(t) ∈ R[t] a ¸(t) ∈ R(t).
Najdi řešenı́ x = x(t) a y = y(t) následujı́cı́ soustavy:
n1 (t)x + n2 (t)y
n01 (t)x

5:

+

n02 (t)y

= h(t)

(15)

= h (t).

(16)

0

Vrat’: w(t) := A−1 · [x(t), y(t)]T

Metoda pochopitelně funguje i pro komplexnı́ parametrizace. Navı́c, narozdı́l od dvou reálných typů (τ = ±1), existuje komplexnı́ typ pouze
jeden.
Závěrem tohoto textu nám zbývá věnovat se situaci, kdy se V ? W
nerozpadá. V tomto přı́padě lze ukázat, že V ? W je prostá komponenta a
tudı́ž projekce π1 (viz Lemma 2.4) je biracionálnı́. Máme tedy racionálnı́
zobrazenı́
π2 ◦ π1−1 : V ? W → W,
(17)

jehož stupeň je roven

deg π2 ◦ π1−1 = deg π2 · deg π1−1 = κV · 1 = 2.

(18)

Dosazenı́m do Hurwitzovy formule (viz [5], str. 301) dostáváme
g (V ? W) = 2g (V) − 1 +

1
deg Rπ2 ◦π−1 ,
1
2

(19)

kde Rπ2 ◦π−1 je tzv. ramifikačnı́ divizor. Stupeň ramifikačnı́ho divizoru
1
závisı́ na mnoha faktorech a najı́t uzavřenou formuli platı́cı́ pro libovolné
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dvě křivky V a W se nezdá být snadným úkolem (pro přı́pad, kdy V je
kružnice a W křivka omezená řadou podmı́nek viz [1]). Ve skutečnosti
však pro nás nenı́ exaktnı́ formule vyjadřujı́cı́ rod křivky důležitá tolik,
jako odpověd’ na otázku pro které racionálnı́ křivky V a W je racionálnı́
i konvoluce V ? W, tj. ptáme se, kdy je rod V ? W roven nule. V tomto
přı́padě nám alespoň částečnou odpověd’ může dát spodnı́ odhad stupně
ramifikačnı́ho divizoru.
Hypotéza 2.19. Pro téměř všechny křivky W takové, že V ? W je ireducibilnı́ platı́
deg Rπ2 ◦π−1 ≥ 2(1 + g (V)) · κW .
(20)
1

Tvrzenı́ pro téměř všechny křivky“ v sobě skrývá jisté podmı́nky na
”
tečny v inflexnı́ch a singulárnı́ch bodech a na konfigurace nevlastnı́ch bodů
křivek. Tento výčet tu blı́že nespecifikujeme, poněvadž se jedná pouze o
hypotézu, jež se nakonec může ukázat jako nepravdivá. Ovšem bez ohledu
na to, zda odhad platı́ v této podobě, či jej bude nutné pozměnit, je podstatný jeho důsledek pro racionálnı́ křivky (o platnosti tohoto důsledku
jsme přesvědčeni bez ohledu na přesný tvar (20)). Uvažujeme-li totiž V a
W racionálnı́, dostaneme po dosazenı́ do (19), (20) následujı́cı́ odhad
g (V ? W) ≥ κW − 1.

(21)

Pro LN-křivku W pochopitelně vycházı́ g (V ? W) = 0 (viz Věta 2.11),
avšak pro téměř libovolnou racionálnı́ křivku W s κW > 1 pro kterou se
V ? W nerozpadá již nebude konvoluce V ? W racionálnı́ křivka!

3 Závěr
V článku jsme se věnovali LN-křivkám a křivkám s konvolučnı́m
stupněm 2. Pro tyto byly detailně prozkoumány jejich vlastnosti vzhledem
ke konvolucı́m s libovolnými křivkami se zvýšeným důrazem na podmı́nky
racionality a racionálnı́ parametrizace. LN-křivky byly navı́c popsány jako
konvoluce jednoduššı́ch kanonických LN-křivek.
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Byrtus
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Gergelitsová
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Chvalinová
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Jiřı́
Milana
Radoslav
Ilona
Šárka
Petr
Roman
Karel
Oldřich
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VŠB-TU Ostrava
Prometheus, spol. s r.o.
Gymnázium Benešov
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VŠB-TU Ostrava
Gymnázium Kolı́n
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Žáčková
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Ústav nosných konstrukcı́ FA ČVUT v Praze
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FD ČVUT
KMI PdF TU v Trnave
Katedra matematiky FAV ZČU v Plzni
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Editoři/Editors:
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