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RNDr. Zbyněk Šı́r, Ph.D., MFF UK Praha
Prof. RNDr. Adolf Karger, DrSc., MFF UK Praha
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. . . . . . . . . . . . . .

81
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Apolloniovy a jiné kružnice . . . . . . . . . . . . .

153
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Linkeová Ivana
Application of B-spline in nanometrology . . . . . . . .

171
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Předmluva/Forewords
Jubilejnı́ 30. konference o geometrii a grafice se konala ve dnech
6.–9. zářı́ 2010 ve Zlenicı́ch v hotelu Hláska. Konference probı́hala pod
záštitou České společnosti pro geometrii a grafiku (ČSGG) Jednoty
českých matematiků a fyziků.
Konference se zúčastnili kromě učitelů z vysokých a střednı́ch škol z České
republiky též kolegové a kolegyně ze Slovenska, Polska a Rakouska. Na 70
účastnı́ků vyslechlo 40 přednášek a referátů, z nichž některé byly ve
formě posterů. 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.
Prvý večer byl věnován vzpomı́nkám předsedů ČSGG (F. Ježek,
M. Kargerová, P. Pech) a všech pamětnı́ků na 30 let konferencı́.
Účastnı́ci dále ocenili vysokou úroveň dvou zvaných přednášek. Prvnı́
plenárnı́ přednášku přednesl prof. Manfred Husty z Technické univerzity v Innsbrucku na téma Using Geogebra in Elementary Geometry.
Druhou plenárnı́ přednášku Renesance klasické geometrie v CAGD aneb
O jedné speciálnı́ třı́dě racionálnı́ch ploch pronesl dr. Miroslav Lávička ze
Západočeské univerzity v Plzni.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové ze Středočeské pobočky
Jednoty českých matematiků a fyziků a z Matematicko-fyzikálnı́ fakulty
UK v Praze pod vedenı́m dr. Zbyňka Šı́ra. Za námahu a úsilı́ jim patřı́
srdečný dı́k.
Rád bych Vás pozval na 31. konferenci o geometrii a grafice, která
se bude konat ve dnech 5.–8. zářı́ 2011 v chatě Barborka v Jesenı́kách.
Organizaci zajistı́ pod vedenı́m dr. Arnošta Šarmana kolegyně a kolegové
z Technické univerzity v Ostravě.

České Budějovice, 8. listopadu 2010
Pavel Pech
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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Using Geogebra in Elementary Geometry
Manfred L. Husty
Institut für Grundlagen der Bauingenieurwissenschaften, AB Geometrie and CAD,
Universität Innsbruck, Austria
manfred.husty@uibk.ac.at

Abstract. Geogebra, a free software tool for dynamic geometry
developed by M. Hohenwarter and an international team, has opened
new possibilities in teaching elementary geometry from a kinematic,
dynamic and interactive viewpoint. This paper is an extended abstract
of the lecture given at the conference.
Keywords: Elementary Geometry, dynamic software, kinematic geometry, didactic principles.

1 Introduction
Dynamic software packages like Geogebra TM , Cindarella TM or Cabri TM
have chanced the teaching of geometry considerably. The dynamic aspect
especially enlightens the invariance of certain geometric properties. Or
more tersely: by changing the parameters of a geometric construction
it is much easier for the students to “see” or “discover” invariances like
remarkable intersection points, collinearity, orthogonality etc. A newly
designed course in elementary geometry should include these possibilities.

2 Didactic principles
In the course I followed didactic principles established by Gutenmacher, V.
and Vasilyev in their book “Lines and Curves” [1] and tried to emphasize
the dynamic and interactive aspects. Gutenmacher and Vasilyev define
elementary geometry:
Elementary geometry looks for sets or loci of points satisfying various
geometric conditions.
The solution sets of basic geometric conditions are described in basic
“theorems” called the alphabet to support the students in finding the solutions of more complex problems. Starting from very simple “letters” of the
alphabet like “the set of all points being equidistant to two points A and B
is a straight line perpendicular to the segment AB and passing through its
midpoint” to more sophisticated “letters” like “the set of points M , the ratio of whose distances from the straight line l1 and l2 is equal to a constant
c , is a pair of straight lines passing through the point of intersection of the
straight lines l1 and l2 ” [1, p.29] are introduced step by step. Each letter
is connected to a set of interesting geometric problems, which have often a
common feature: the geometric loci are generated by some motion. This
paradigm opens the possibility to use a dynamic software package in the
classes. The basic idea is, that geometric theorems are at first visualized
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with Geogebra, then modified by changing the parameters by and then
“visually” geometric properties, like invariant points, lines, circles, conic
sections or other algebraic objects are recognized. Using these discoveries
a stringent proof of a geometric property or locus is sought.
It is remarkable to note in this context that an old paradigm of elementary geometry is no longer valid: construction with ruler and compass
only! This paradigm is equivalent to the solution of algebraic equations
over the quadratic field. Using computer software this construction is
replaced by the numerical possibilities (or limitations!) to snap points.
In Geogebra for example it is possible to snap the intersection of conic
sections, which is in general a task equivalent to solving a degree four
equation. In the course these new possibilities were used and made aware
to the students.
As elementary geometry is such a vast field a selection of topics had
to be made. The selection was made according to the basic principles
explained above. Especially such contents were chosen that were found
suitable for the proposed kinematic-dynamic teaching method:
• Elementary constructions and geometric properties using the alphabet (perpendicular bisector, angle bisector, distance properties, center angle theorem, Appolonius’ circle).
• Applications of basic constructions and properties to triangles and
circles.
• Levelsets and level curves of elementary geometric properties.
• Conic sections an their properties.

• Algebraic curves (Parallel curves, pedal curves, cissiods . . . ).
• Inversion.

3 Example
The teaching method is demonstrated now in a simple example: The set
of points in the plane whose product of distances to two fixed points A
and B is constant is called Cassini’s oval. It is well known, that Cassini’s
curves ar algebraic curves of degree four. A Geogebra construction of this
curve can be done using the power of a point with respect to a circle. In
Fig.1 the two points A and B are given. Now we draw a circle c with
diameter AB. Let further be given a point C on the line a = AB. A
variable line b passing through C intersects c in two points E and F . The
product of distances CE · CF = const. We draw two circles d and e;
one centered at A with radius CE and the other one centered at B with
radius CF . Both circles intersect in the points G and H. When point E
moves around circle c, the points G and H describe a Cassini oval. Moving
point C along a creates different types of Cassini’s ovals. An interesting
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Figure 1: Geogebra construction of Cassini’s oval
question would be to find out the condition when the curve is unicursal,
has a double point or two components.
In a next step the equation of the ovals is derived. We introduce a
coordinate system with origin at the midpoint D of AB and the x-axis
along a. The coordinates of A and B are: A(−c, 0) and B(c, 0). The
equation of the curve is then
[(x − c)2 + y 2 ] · [(x + c)2 + y 2 ] = p2 ,

c, p ∈ R.

The curve is fully cyclic, i.e. it passes through the absolute circle
points of the plane. This can be seen easily by homogenizing the curve
equation and intersecting with the line at infinity or more elementary by
the Geogebra construction: the curve is generated by the intersection of
a one parameter set of pairs of circles. Each pair intersects in two proper
real or complex conjugate points but also in the absolut circle points.

4 Conclusion
The dynamic viewpoint in teaching elementary geometry opens new possibilities in explanatory learning. The dynamic software allows fast change
of the input parameters and allows the students to “discover” invariant
points, lines orthogonality relations, and line intersections. The students
seemed to be more motivated by this approach.

References
[1] Gutenmacher,V. and Vasilyev,N.:
2004.

Lines and curves, Birkhäuser,
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Renesance klasické geometrie v CAGD aneb
O jedné speciálnı́ třı́dě racionálnı́ch ploch
Miroslav Lávička
Katedra matematiky, Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
Univerzitnı́ 22, 301 00 Plzeň, Česká republika
lavicka@kma.zcu.cz

Abstrakt. RCL plochy (tzv. plochy s racionálnı́ parametrizacı́ pomocı́
délek tětiv) představujı́ nedávno definovanou speciálnı́ třı́du ploch
(viz [2]), které nacházejı́ praktické uplatněnı́ v geometrickém modelovánı́ a souvisejı́cı́ch aplikacı́ch. Tyto plochy vykazujı́ řadu zajı́mavých
vlastnostı́, které byly objeveny mimo jiné s využitı́m poznatků klasické
geometrie, jakými jsou napřı́klad věta o středovém a obvodovém úhlu,
Apolloniova definice kružnice či kruhová inverze. V souvislosti s RCL
plochami se navı́c ukázala potřeba najı́t analogie klasických planimetrických poznatků do trojrozměrného či vı́cerozměrných prostorů. Cı́lem
přı́spěvku je ukázat, že i poznatky staré vı́ce než dva tisı́ce, jež jsou či
byly součástı́ školské geometrie, jsou stále nezbytně nutné pro rozvoj
modernı́ch geometrických aplikacı́.
Klı́čová slova: RCL plochy; racionálnı́ parametrizace; tripolárnı́
souřadnice; Apolloniovy kružnice; školská geometrie

1 Úvod
Málokterá oblast vědy se dotýká tolika jiných oblastı́ jako geometrické modelovánı́ (C omputer Aided Geometric D esign, CAGD). To lze
najı́t v architektuře, veškerých odvětvı́ch průmyslu včetně zábavnı́ho,
v medicı́ně, archeologii, energetice, ale koneckonců i v popisu fontů
použitých při sazbě tohoto sbornı́ku. Geometrické modelovánı́ se věnuje,
zjednodušeně řečeno, metodám efektivnı́ho popisu geometrických objektů,
zejména pomocı́ (systému) rovnic. Může se přitom jednat o předměty
reálné či o návrhy, které na svoje zhotovenı́ teprve čekajı́.
Hlavnı́m cı́lem tohoto článku je ukázat, že klasické geometrické poznatky staré i vı́ce než dva tisı́ce, jež jsou či byly součástı́ školské geometrie, jsou stále nezbytně nutné pro rozvoj modernı́ch aplikacı́, jakými je
např. právě zmı́něné geometrické modelovánı́. Jinými slovy – přestože je
některý klasický poznatek či dokonce celý obor vypuštěn ze školského
kurikula s tı́m, že je již zastaralý či přežitý, může se později ukázat (a
často se tak děje), že právě tato klasická teorie je jednı́m ze stavebnı́ch
kamenů nějaké nové modernı́ teorie a tedy by měla mı́t i dnes ve školském
kurikulu své nezastupitelné mı́sto. Geometrické modelovánı́, o kterém
někteřı́ v minulosti chybně tvrdili, že je hrobařem klasické geometrie, se
tak ve skutečnosti stává jednou z disciplı́n, které naopak výuku klasické
geometrie akcentuje a podporuje – a dı́ky konkrétnı́m aplikacı́m ji navı́c
obhajuje i před laickou veřejnostı́.
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A tak přestože se v tomto přı́spěvku hovořı́ o bipolárnı́ch a tripolárnı́ch
souřadnicı́ch či o varietách s racionálnı́ parametrizacı́ pomocı́ délek tětiv,
ve skutečnosti jde (alespoň v pozadı́) o klasická témata školské geometrie, jakými jsou např. Apolloniova kružnice, kruhová a sférická inverze,
aplikace věty o středovém a obvodovém úhlu apod. V dnešnı́ době, kdy
se komunikace vědy stává jednı́m z klı́čových marketingových témat
zmiňovaných v souvislosti se zvýšenı́m zájmu o technické a přı́rodovědné
obory, by (snad) i tento článek mohl pomoci k podpoře výuky geometrie
– jak se řı́ká – prostřednictvı́m aplikacı́.

2 Racionálnı́ parametrizace pomocı́ délek tětiv
Racionálnı́ křivky s parametrizacı́ pomocı́ délek tětiv (tzv. rational curves
with chord length parameterization, RCL křivky) začaly být v odborné literatuře studovány poměrně nedávno [7, 12, 10]. Tyto křivky jsou charakterizovány následujı́cı́m vztahem mezi hodnotou parametru t a délkami
odpovı́dajı́cı́ch tětiv
∀t ∈ (0, 1) :

t−0
1−t
=
,
||P(t) − P(0)||
||P(1) − P(t)||

(1)

kde P(0) a P(1) jsou krajnı́ body oblouku parametrické křivky P(t). Uvedený vztah připomı́ná analogickou vlastnost mezi parametrem a obloukem
křivky – jak známo, tato závislost je racionálnı́ jen v přı́padě křivek
s pythagorejským hodografem, tzv. PH křivek – viz např. [9, 8, 11, 5,
14, 13].
Farin v článku [7] dokázal, že standardnı́ kvadratická racionálnı́
parametrizace kružnice splňuje podmı́nky kladené na RCL parametrizace.
Zmı́něný výsledek mj. inicioval dalšı́ systematické studium RCL křivek,
[12, 10]. Bylo ukázáno, že kromě přı́mky a kružnice patřı́ mezi uvedené
křivky např. i rovnoosá hyperbola, Bernoulliho lemniskáta a Pascalova
závitnice, bylo odvozeno obecné vyjádřenı́ libovolné RCL křivky a byly
formulovány algoritmy pro geometrickou Hermitovu interpolaci pomocı́
těchto křivek. Možnými aplikačnı́mi výhodami RCL křivek jsou zejména
jednoduchý vzorec pro inverzi, snadná implicitace a fakt, že tyto křivky
nemajı́ samoprůnik.
Přirozeným zobecněnı́m RCL parametrizacı́ křivek je studium analogické vlastnosti u racionálnı́ch ploch. Prvnı́ dı́lčı́ výsledek byl prezentován v [1], kde byla RCL vlastnost dokázána pro kvadratické racionálnı́
parametrizace sféry – jde tedy o přı́mou návaznost na [7]. V tomto
přı́spěvku představı́me a s ohledem na klasické geometrické poznatky okomentujeme obecný výsledek týkajı́cı́ se RCL ploch tak, jak byl prezentován
a diskutován v [2, 3]. V této souvislosti rovněž zmı́nı́me i tzv. bipolárnı́

17
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a tripolárnı́ souřadnice, které sehrávajı́ v teorii RCL variet významnou
úlohu.

3 RCL plochy a jejich parametrizace
Uvažujme racionálnı́ plochu n-tého stupně, jež je dána Bernstein–
Bézierovou reprezentacı́

P(X) =

X

wijk bijk

i,j,k∈Z+ , i+j+k=n

X

wijk

i,j,k∈Z+ , i+j+k=n

n! i j k
λµ ν
i!j!k!

n! i j k
λµ ν
i!j!k!

,

X ∈ R2

(2)

vzhledem k referenčnı́mu trojúhelnı́ku 4(A1 , A2 , A3 ) ⊂ R2 . Bod X je
v rovině referenčnı́ho trojúhelnı́ku popsán barycentrickými souřadnicemi
X = λA1 + µA2 + νA3 , λ + µ + ν = 1.
(3)

Plocha je určena n+1
řı́dicı́mi body bijk a odpovı́dajı́cı́mi váhami wijk ,
2
přičemž vrcholy trojúhelnı́kového plátu
v1 = bn00 ,

v2 = b0n0 ,

a v3 = b00n

(4)

jsou obrazy vrcholů referenčnı́ho trojúhelnı́ku, viz [6]. Označme
R` (X) = ||X − A` ||2

r` (X) = ||P(X) − v` ||2 ,

` = 1, 2, 3;

(5)

potom můžeme definovat:
Definice 1. Plocha (2) je dána racionálnı́ parametrizacı́ pomocı́ délek
tětiv (tzv. RCL plocha) vzhledem k referenčnı́mu trojúhelnı́ku, pokud pro
libovolný bod X ∈ R2 platı́
r1 : r2 : r3 = R1 : R2 : R3 .

(6)

Bez újmy na obecnosti můžeme v následujı́cı́m textu ztotožnit
referenčnı́ trojúhelnı́k 4(A1 , A2 , A3 ) s vrcholovým trojúhelnı́kem
4(v1 , v2 , v3 ) a parametrickou rovinu R2 s rovinou vrcholového
trojúhelnı́ka. Navı́c lze dokázat (viz [2]), že plocha vykazuje RCL vlastnost vzhledem ke všem trojúhelnı́kům vepsaným do opsané kružnice
trojúhelnı́ku 4(v1 , v2 , v3 ). Je tak možné hovořit o RCL plochách vzhledem k referenčnı́ kružnici.
Z důvodu zjednodušenı́ dále uváděných vzorců (důkaz viz [2]) volı́me
referenčnı́ kružnici jakožto jednotkovou kružnici C v rovině xy, a tedy bod
X je dán souřadnicemi (u, v, 0)> .
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Obrázek 1: Přı́klady RCL ploch, obrázky převzaty z [2].

Věta 2. racionálnı́ plocha P je parametrizovatelná pomocı́ délek
tětiv vzhledem ke kružnici C, právě když existuje racionálnı́ funkce
q : (u, v) 7→ q(u, v) taková, že platı́
P(u, v) =



(1 + q 2 )u
(1 + q 2 )v
q(1 − u2 − v 2 )
,
,
1 + q 2 (u2 + v 2 ) 1 + q 2 (u2 + v 2 ) 1 + q 2 (u2 + v 2 )

>

. (7)

Geometrický význam funkce q plyne z následujı́cı́ho. Uvažujme úhel
α(u, v) ∈ [−π, π] daný vztahem
tan

α(u, v)
= q(u, v).
2

(8)

Pokud u2 + v 2 6= 1, potom je α úhel mezi rovinou xy a kulovou plochou
procházejı́cı́ bodem P(u, v) a referenčnı́ kružnicı́ C. Jestliže u2 + v 2 = 1,
potom P(u, v) ležı́ na referenčnı́ kružnici C a α je úhel mezi rovinou xy a
tečnou rovinou plochy P v tomto bodě.
Poznámka 3. Pro q(u, v) = konst (speciálně např. q = 1) zı́skáváme
racionálnı́ parametrizaci sféry, tj. kulová plocha patřı́ mezi RCL plochy –
alternativnı́ důkaz viz [1].
Následujı́cı́ tvrzenı́ představuje geometrickou interpretaci popisu RCL
ploch (7).
Tvrzenı́ 4. Libovolnou RCL parametrizaci (7) lze zı́skat zobrazenı́m bodu
(u, v, 0)> v transformaci, jenž vznikne složenı́m
>
(i) sférické inverze
√ M určené kulovou plochou se středem (0, −1, 0) a
poloměrem 2,
(ii) rotace Rα kolem osy x o úhel α(u, v), kde q je dáno vztahem (8), a
(iii) téže inverze jako v bodě (i),
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φ = konst.
x
r2

v3
φ = konst.

p
x

r1

C

r3
r1
z

v1

φ
r2

v1

v2

x0
q

v2
ρ = konst.

φ

ρ12 = konst.
ρ23 = konst.
ρ31 = konst.

Obrázek 2: Bipolárnı́ souřadnice v rovině (vlevo) a tripolárnı́
souřadnice v prostoru (vpravo), obrázky převzaty z [1].

tj. platı́
P(u, v) = (M ◦ Rα ◦ M )(u, v, 0),

(9)

Jak je tedy patrné, geometrické vlastnosti RCL ploch lze přı́mo odvozovat z vlastnostı́ jednoduchých (výše uvedených) geometrických transformacı́.

4 Bipolárnı́ a tripolárnı́ souřadnice
V této kapitole přiblı́žı́me vztah bipolárnı́ch souřadnice v rovině a
tripolárnı́ch souřadnic v prostoru k RCL křivkám a plochám.
4.1 Bipolárnı́ souřadnice v rovině
Bipolárnı́ souřadnice v rovině, jež jsou definovány pomocı́ vzdálenostı́
r1 , r2 libovolného bodu x od dvou pevných vrcholů (pólů) v1 , v2 , jsou
založeny na následujı́cı́ch elementárnı́ch geometrických poznatcı́ch [4, 12],
viz Obr. 2 (vlevo):
1. Množinou všech bodů v rovině s konstantnı́m poměrem ρ = r1 /r2
(tzv. bipolárnı́ poměr ) je kružnice, tzv. (Apolloniova kružnice).
2. Množinou všech bodů x s konstantnı́m orientovaným úhlem φ =
∠(v1 , x, v2 ) je kružnicový oblouk (jak plyne z věty o středovém a
obvodovém úhlu)
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3. Každé dvě kružnice sestrojené pro pevně zvolené hodnoty φ a ρ se
ortogonálně protı́najı́.
Naopak volbou hodnot ρ ∈ R+ a φ ∈ [0, 2π] jednoznačně určı́me
v rovině polohu bodu x ∈ R2 \ {v1 , v2 }. Zdůrazněme, že úhel φ nabývá
hodnot (0, π), popř. (π, 2π), pokud bod x ležı́ nalevo, popř. napravo od
orientované přı́mky jdoucı́ z v1 do v2 a je roven π, resp. 0 pro body ležı́cı́
na této přı́mce, jež jsou, resp. nejsou mezi vrcholy v1 , v2 .
Pokud použijeme kruhovou inverzi podle kružnice se středem v bodě
v2 a poloměrem ||v1 − v2 ||, potom se systémy izokřivek (tj. křivek s konstantnı́m φ, popř. ρ) zobrazı́ na svazek přı́mek procházejı́cı́ch bodem v1 a
systém soustředných kružnic se středem v1 . Bipolárnı́ souřadnice lze tedy
přı́mo použı́t pro charakterizaci RCL křivek:
Oblouk křivky P : [t0 , t1 ] → R2 je popsán RCL parametrizacı́, právě když
bipolárnı́ poměr ρ libovolného bodu oblouku vzhledem k jeho krajnı́m bodům
je stejný jako bipolárnı́ poměr hodnoty odpovı́dajı́cı́ho parametru t vzhledem ke krajnı́m hodnotám t0 , t1 .
4.2 Tripolárnı́ souřadnice v prostoru
V této části uvedeme prostorovou analogii bipolárnı́ch souřadnic a
následně opět zmı́nı́me blı́zký vztah k RCL parametrizacı́m. Uvažujme
vzdálenosti r1 , r2 , r3 libovolného bodu x ke třem daným nekolineárnı́m
vrcholům v1 , v2 , v3 (tzv. póly). Necht’ C je kružnice opsaná vrcholovému
trojúhelnı́ku 4(v1 , v2 , v3 ). Potom platı́, viz Obr. 2 (vpravo):
1. Množinou všech bodů v prostoru, které majı́ konstantnı́ poměry
(tzv. tripolárnı́ poměry)
ρ`m = r` /rm ,

(`, m) ∈ I = {(1, 2), (2, 3), (3, 1)}

(10)

je kružnice (každý z poměrů popisuje jednu z Apolloniových
kulových ploch, které se protı́najı́ v jedné kružnici). Samozřejmě
platı́
ρ12 ρ23 ρ31 = 1.

(11)

2. Množinou všech bodů x ∈ R3 \ C s konstantnı́m úhlem
φ = ∠(p, x, q),

(12)

kde pq je průměr kružnice C procházejı́cı́ pravoúhlým průmětem
x0 bodu x do roviny kružnice C je kulový vrchlı́k (jde o jakousi
prostorovou analogii věty o středovém a obvodovém úhlu).
3. Každý kulový vrchlı́k a každá z kružnic sestrojené pro konstantnı́
hodnoty φ a (ρ`m )(`,m)∈I se ortogonálně protı́najı́.
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Úhel φ se pohybuje v intervalu [0, π]. Z důvodu jednoznačnosti definujeme úhel φ0 vztahem

φ
pokud V > 0,



2π
−
φ
pokud
V < 0,
φ0 =
(13)
π
pokud
V = 0 a x ∈ int C,



0
pokud V = 0 a x 6∈ int C,

kde V je orientovaný objem čtyřstěnu s vrcholy v1 , v2 , v3 , and x. Volbou
hodnot ρ`m ∈ R+ a φ0 ∈ [0, 2π] (tzv. tripolárnı́ch souřadnic) lze v prostoru
jednoznačně popsat polohu každého bodu x ∈ R3 \ C.
Analogicky jako v rovině lze tripolárnı́ souřadnice přı́mo použı́t pro
charakterizaci RCL ploch v prostoru:
Trojúhelnı́kový plát P : ∆ → R3 je popsán RCL parametrizacı́, právě když
se tripolárnı́ poměry (ρij )(i,j)∈I libovolného bodu plátu vzhledem k jeho
vrcholům rovnajı́ tripolárnı́m poměrům odpovı́dajı́cı́ho bodu v parametrické
oblasti ∆ k vrcholům této oblasti.

5 Závěr
Cı́lem tohoto článku bylo ukázat, že i elementárnı́ geometrické poznatky,
se kterými se žáci a studenti setkávajı́ či mohou setkat již na střednı́
škole, sehrávajı́ důležitou roli v navazujı́cı́ch a aplikovaných disciplı́nách,
jakými je např. geometrické modelovánı́. Jako konkrétnı́ přı́klad byly zvoleny racionálnı́ variety parametrizovatelné pomocı́ délek tětiv – vhodných
ukázek by se ale našlo určitě mnohem vı́ce.
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Abstract. Recently, Šı́r et al. in [19] proved that all algebraic epiand hypocycloids are rational curves with rational offsets, i.e., they
belong to the class of rational PH curves. Following this result, it
can be also proved that the convolution of any two rational epi- and
hypocycloids is a rational PH curve. In this paper, we use this result to
formulate an algorithm for curvature continuous Hermite interpolation
with convolutions of rational epi- and hypocycloids. The proposed
algorithm is demonstrated on several examples.
Keywords: epicycloid, hypocycloid, Hermite interpolation, rational PH
curve

1 Introduction
NURBS representation of curves and surfaces is a current standard in
most CAD/CAM systems. Unfortunately, the derived objects often used
in technical applications, such as offsets curves and surfaces and convolution of curves and surfaces, do not preserve rationality in general. This
problem started the extensive research of interpolation and approximation
techniques with special curves and surfaces with rational offsets and/or
convolution.
Pythagorean hodograph (PH) curves were introduced in [6] as a subclass of planar polynomial parametric curves with rational offset curves
and additional important property of having piecewise polynomial arclength function. Later, Farouki and Sakkalis introduced also spatial PH
curves in [7]. The thorough analysis of planar and spatial PH curves has
followed – see [5] and the references therein.
In 1995, Pottmann in [18] generalized the concept of polynomial planar
PH curves also to rational planar PH curves which still possess rational
offset curves but loose the piecewise polynomial arc-length function. Further, paper [18] also covers introduction of the so called PN surfaces, i.e.,
Pythagorean normal vector surfaces, which are surfaces with rational offsets. The deep analysis of these surfaces has again followed – see e.g.
[15, 14, 17, 10, 12].
Another interesting research field are curves/surfaces which admit rational convolution with an arbitrary curve/surface. Such curves/surfaces
are called LN curves/sufaces and were introduced in [9]. Extension of
these results was given in [11] where a special class of GRC parameterizations of hypersurfaces was introduced and where it was also proved that
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quadratic Bézier patches belong to the class of LN surfaces (cf. [11, 1])
The main advantage of GRC parameterizations lies in the fact that they
can be easily transformed to a parameterization of any type and thus they
possess rational convolution with any rational parameterization.
One of the main research areas related to these special class of surfaces
are interpolation and approximation techniques which are very useful especially for technical applications. Resulting spline curves typically differ
by an achieved analytic or geometric continuity. If we focus on geometric
continuity algorithms, G1 Hermite interpolation by polynomial PH cubics was firstly studied in [16], and later in [3, 4], by rational PH curves
in [19]. Nevertheless, there do not exist many algorithms for G2 Hermite
interpolation (see e.g. [8]).
The main aim of this paper is to show an algorithm for curvature
continuous (G2 ) Hermite interpolation with arcs of convolutions of hypoand epicycloids. After necessary preliminaries mentioned in Section 2, the
algorithm is proposed and demonstrated on several examples in Section
3. Finally, we conclude the paper.

2 Preliminaries
In this section, we summarize basic properties of support function representation and fundamentals of hypo- and epicycloids.
2.1 Support function representation
Any algebraic curve in the plane (which is not a line) has the dual representation
D(n, h) = 0,
(1)
where D is a homogeneous polynomial in h and n = (n1 , n2 )> (the normal
vector). In addition, if n is unit then h expresses the oriented distance of
the corresponding tangent to the origin.
If the partial derivative ∂D/∂h does not vanish at (n0 , h0 ) ∈ R3 and
D(n0 , h0 ) = 0 holds, then (1) implicitly defines a function n 7→ h(n) in a
certain neighborhood of (n0 , h0 ) ∈ R3 . The restriction of this function to
the unit circle S1 = {n ∈ R2 : |n| = 1} is the so called support function
of the curve.
Moreover, the support function representation is very suitable for describing the convolution C3 = C1 ? C2 of curves C1 , C2 as this operation
corresponds to the sum of the associated support functions
h3 = h1 + h2 ,

(2)

see [20, 13] for more details.
Another very useful property of the support function representation
(especially in connection with G2 Hermite interpolation problem) is that
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it can be efficiently used for describing the signed curvature of a given
curve, cf. [20], in the form
κ(θ) = −

1
.
h(θ) + h00 (θ)

(3)

2.2 Rational hypocycloids and epicycloids
A hypocycloid is a plane curve generated by the trace of a fixed point
x on a circle with radius r which rolls without sliding within a fixed
circle with radius R > r. If the fixed circle is centered at the origin and
x(0) = (0, R − r)> , then the hypocycloid is parameterized by
x(ϕ) = (R − r) · n(ϕ) − r · n(kϕ),

k =1−

R
,
r

(4)

where n(ϕ) = (sin ϕ, cos ϕ)> .
If the moving circle roles outside the fixed circle, we generate an epicycloid, whose parametric equations are obtained by using a negative r in
(4). Moreover, the beautiful double generation theorem (first noticed by
Daniel Bernoulli in 1725) guarantees that w.l.o.g we can assume R > 2r
in the rest of this paper (see [19, 21]).
Let us recall that hypo- and epicycloids are rational curves if and only if
k is a rational number, otherwise they are transcendental. In what follows
we assume that R : r is a rational number and we introduce the name
HE-cycloid as a unified term for both rational hypo- and epicycloids.
It was proved in [19] than any HE-cycloid (4) admits the support
function representation in the form


R
h(θ) = (R − 2r) cos
θ
(5)
R − 2r
with respect to the parameterization n(θ) = (sin θ, cos θ)> . The coordinates are chosen such that the fixed circle is centered at the origin and
for θ = 0 the center of the rolling circle is located at (0, R − r)> and the
tracing point starts at (0, R − 2r)> .
If we set % = GCD(R, r), a = R/% and b = (R − 2r)/% then (5) can be
rewritten as follows
a 
h(θ) = (b%) cos
θ .
(6)
b

As the multiplication by a constant factor b% represents scaling, we omit
this factor and introduce the so called canonical HE-cycloids with parameters a, b described by
a 
h(θ) = cos
θ
(7)
b
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and denoted by Cba . Obviously, (7) represents an epicycloid for a < b and
a hypocycloid for a > b. For more details about geometric meaning of a, b
see [19]. Many famous rational curves are examples of HE-cycloids – e.g.
C21 is nephroid, C31 is cardioid, C12 is astroid and C13 is deltoid.
Furthermore, let us recall that the support function representation
was used in [19] to prove that all HE-cycloids are rational Pythagorean
hodograph (PH) curves, i.e., they are rational curves with rational offsets.
The reader who is more interested in the theory of PH curves is referred
to [5] and references therein.

3 Algorithm
In this section, we formulate an algorithm for curvature continuous Hermite interpolation with arcs of convolutions of hypo- and epicycloids. Hermite interpolation is usually used for approximation of general free-form
curves by spline curves with given properties and continuity. Input data
for Hermite interpolation are sampled from a given curve and each two
consecutive sample points are interpolated by an arc of a given type.
Recently, it was proved that the convolutions of two scaled and rotated
canonical HE-cycloids are rational Pythagorean hodograph curves, i.e.,
they possess rational offsets, and that this result can be extended to all
finite sums
  X
 !
nq
nq
X̀ X
p
p
Apq cos
h(θ) = A0 +
Bpq sin
θ +
θ
,
(8)
q
q
q=1 p=1
p=1
where Apq , Bpq ∈ R, p, q ∈ N (cf. [2]).
For curvature continuous (G2 ) Hermite interpolation algorithm, input
data consists of two points, two unit tangent/normal vectors and two
signed curvatures at those points. It can be shown (cf. [2]) that the curve
given by the support function
a1
a1
a2
a2
θ + c1 cos θ + s2 sin θ + c2 cos θ
b1
b1
b2
b2
(9)
is a translated convolution of scaled and rotated HE-cycloids Cba11 and
Cba22 and all such transformations can be obtained by a suitable choice of
coefficients vx , vy , s1 , c1 , s2 , c2 ∈ R. The curve with the support function
(9) has the parameterization

h(θ) = vx sin θ + vy cos θ + s1 sin

x(θ) = h(θ)(sin θ, cos θ)> + h0 (θ)(cos θ, − sin θ)>

(10)

and the signed curvature radius of this curve is given by
R(θ) = −h(θ) − h00 (θ).

(11)
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Thus, coefficients vx , vy , s1 , c1 , s2 , c2 appear in (10) and (11) linearly. This
means that for given G2 Hermite boundary data, it is possible to find coefficients vx , vy , s1 , c1 , s2 , c2 by solving a system of linear equations, so that
(a segment of) convolution of scaled and rotated Cba11 and Cba22 interpolates
the given data.
Let us suppose that we are given G2 Hermite input data, i.e., two
distinct points P0 = [x0 , y0 ]> and P1 = [x1 , y1 ]> with associated unit
normal vectors ni = (sin θi , cos θi )> , i = 0, 1 and signed curvatures κ0
and κ1 . In what follows we assume κ0 κ1 > 0, i.e. both κ0 and κ1 are
non-zero and have the same sign. Since convolutions of HE-cycloids have
no inflection points, it is not possible to find an interpolating arc for G2
Hermite data fulfilling κ0 κ1 ≤ 0.
For such data we obtain four linear equations for given points and
normal vectors using (10) and additional two linear equations for given
curvature radii 1/κi , i = 0, 1 using (11). The system for unknown coefficients vx , vy , s1 , c1 , s2 , c2 can be written in the following form



1 0 kba11 (θ0 ) lba11 (θ0 ) kba22 (θ0 ) lba22 (θ0 )   
x0
0 1 ma1 (θ ) na1 (θ ) ma2 (θ ) na2 (θ ) vx



b2 0   v y 
b2 0
b1 0
b1 0
    y0 

1 0 kba11 (θ1 ) lba11 (θ1 ) kba22 (θ1 ) lba22 (θ1 )   s1   x1 
  


0 1 ma1 (θ ) na1 (θ ) ma2 (θ ) na2 (θ )  c1  =  y1  ,



b1 1
b1 1
b2 1
b2 1   
   1/κ0 

0 0 pab11 (θ0 ) qba11 (θ0 ) pab22 (θ0 ) qba22 (θ0 )  s2
c2
1/κ1
0 0 pab11 (θ1 ) qba11 (θ1 ) pab22 (θ1 ) qba22 (θ1 )
(12)
where


kba (θ) = cos (θ) cos ab θ + ab sin (θ) sin ab θ ,


lba (θ) = cos (θ) sin ab θ − ab cos ab θ sin (θ) ,


mab (θ) = cos ab θ sin (θ) − ab cos (θ) sin ab θ ,


nab (θ) = sin (θ) sin ab θ + ab cos (θ) cos ab θ ,

2
2
pab (θ) = b b−a
cos ab θ ,
2

2
2
sin ab θ .
qba (θ) = b b−a
2
It is obvious that the coefficient matrix of the system (12) is singular
for θ0 = θ1 , i.e., if the normal vectors associated to P0 and P1 have the
same direction and orientation (in what follows we omit this degenerated
case). Otherwise, we can always choose sample points sufficiently close
to each other to guarantee that the matrix is regular and hence (12) has
exactly one solution.
Example 3.1 Let us consider closed Bézier curve of degree 6 on the interval t ∈ [0, 1] given by control points [0, 0]> , [−2, 0]> , [2, 3]> , [2, 8]> ,
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[20, 3]> , [2, 0]> and [1, 0]> with no inflection points (see Fig. 1). The
curve is replaced by 2N , N = 1, 2, 3, 4, interpolating arcs of convolution of
C31 (cardioid) and C21 (nephroid).

Figure 1: Bézier curve and its approximation by spline curve composed
of arcs of convolution of scaled and rotated C31 and C21 .
Example 3.2 Let us consider hypotrochoid given by the parameterization
x(ϕ) = (R − r) · n(ϕ) − d · n(kϕ),

k =1−

R
,
r

(13)

where R = 5, r = 1, d = 1/6. Since this hypotrochoiod has no inflection
points, we can construct its PH approximation with continuous curvature
everywhere by our method (see Fig. 2).

Figure 2: Hypotrochoid (R = 5, r = 1, d = 1/6) and its approximation by
spline curve composed of 2N , N = 1, 2, 3, arcs of convolution of C31 and
C21 .

Curvature continuous Hermite interpolation scheme with rational PH curves
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4 Conclusion
We have demonstrated G2 Hermite interpolation algorithms by rational
PH curves, especially by arcs of convolutions of hypo- and epicycloids.
The main advantage of this method is its simplicity because it requires
only solving a system of 6 linear equations to find the interpolant. The
algorithm was presented on several examples.
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Computer-Aided Design, Vol. 40, pp. 197-209. Elsevier, 2008.
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Abstract. Synthetic geometry has been making a comeback to
university education, thanks to modern applications of geometry
software tools. In this paper we look at an application of automated
theorem proving (ATP) in the veriﬁcation of constructions made with
interactive geometry environment. In addition to basic information
about the WinGCLC software, the paper oﬀers some examples of using
speciﬁc ATP system, GCLCprover. Using this tool, we can eﬃciently
prove many complex geometric problems and theorems.
Keywords: GCLC software, geometry constructions, deductive-check
system, automated geometry theorem proving, area method.

1 Introduction
The goal of the mathematics teacher is for her/his students to engage in
advanced mathematical thinking at any grade level. Building conjectures
in geometry that lead to formal and informal proof is one example of
advanced mathematical thinking.
There is a range of geometry software tools, covering diﬀerent geometries and geometry problems. The Dynamic Geometry Softwares (DGS)
visualize geometric objects and link formal, axiomatic nature of geometry with its standard models (e.g., Cartesian model) and corresponding
illustrations. Typically, the user starts a construction with several points,
construct new objects depending on the existing ones, and then move the
starting points to explore how the whole construction changes. Dynamic
geometry software can help teachers to illustrate abstract concepts in geometry. Students may explore and understand the secret of Euclidean
geometry on their own. They may see with their own eyes that this or
that geometrical theorem is true. To prove a given result using a DGS we
would have to prove that the result is true in every possible conﬁgurations.
In this paper we present basic information of WinGCLC - tool for
producing geometrical illustrations for LATEX, and automated theorem
prover, GCLCprover. All constructions and conjectures are stored in formal, declarative representation that can be used as a description of a
construction, a description of a ﬁgure, and also as a formal description
of a conjecture that can be attempted to be proved by the developed
theorem prover.
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2 Background
In this section we give some basic background information about formal
constructions with WinGCLC software, and an application GCLCprover.
For more details about WinGCLC system, see [2,4,6].
2.1 WinGCLC
WinGCLC package is a tool which enables producing geometrical ﬁgures
(i.e., digital illustrations) on the basis of their formal descriptions. This
approach is guided by the idea of formal geometrical constructions. A geometrical construction is a sequence of speciﬁc, primitive construction
steps (elementary constructions).
WinGCLC uses a speciﬁc language for describing ﬁgures. GC language consists of the following groups of commands: deﬁnitions, basic
constructions, transformations, drawing commands, marking and printing
commands, low level commands, Cartesian commands, commands for describing animations, commands for the geometry theorem prover. These
descriptions are compiled by the processor and can be exported to different output formats. There is an interface which enables simple and
interactive use of a range of functionalities, including making animations.
While a construction is an abstract procedure, in order to make its
representation in Cartesian plane, we still have to make a some link between these two. For instance, given three vertices of a triangle we can
construct a center of its inscribed circle (by using primitive constructions),
but in order to represent this construction in Cartesian plane, we have to
take three particular Cartesian points as vertices of the triangle. Thus,
ﬁgure descriptions in WinGCLC are usually made by a list of deﬁnitions
of several (usually very few) ﬁxed points and a list of construction steps
based on that points.
2.2 GCLCprover
Automated theorem proving in geometry has two major lines of research:
synthetic proof style and algebraic proof style. Algebraic proof style methods are based on reducing geometric properties to algebraic properties
expressed in terms of Cartesian coordinates. These methods are usually
very eﬃcient, but the proofs they produce do not reﬂect the geometric
nature of the problem and they give only a yes or no conclusion. Synthetic
methods attempt to automate traditional geometry proof methods.
The geometry theorem prover built into WinGCLC is based on the
area method (see [7,8]). This method belongs to the group of synthetic
methods. The main idea of the method is to express hypotheses of a
theorem using a set of constructive statements, each of them introducing
a new point, and to express a conclusion by an equality of expressions in
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geometric quantities such as ratio of directed segments, signed area and
Pythagoras diﬀerence.
Definition 1. For four collinear points A, B, C and D such that C ̸= D,
−−→
AB is a real number. If
the ratio of directed parallel segments, denoted −
−→
CD
P and Q are points such that CDP Q is a parallelogram and A, B are on
the line P Q, then
−−→
−−→
AB
AB
=
−−→
−−→ .
CD
QP
Definition 2. The signed area of triangle ABC, denoted SABC , is the
area of the triangle with a sign depending on its orientation in the plane.1
Definition 3. The signed area of a quadrilateral ABCD is deﬁned as
SABCD = SABC + SACD .
The Pythagoras diﬀerence is a generalization of the Pythagoras equality regarding the three sides of a right triangle, to an expression applicable
to any triangle.
Definition 4. For three points A, B and C, the Pythagoras diﬀerence,
denoted PABC , is deﬁned in the following way: PABC = AB 2 +CB 2 −AC 2 .
Definition 5. For a quadrilateral ABCD, the Pythagoras diﬀerence
PABCD is deﬁned as PABCD = PABD − PCBD .
Expressing some common geometric notions using SABC , ratios and
PABC are given in Table 1.
Geometric notions
Points A and B are identical
Points A, B, C are collinear
AB is perpendicular to CD
AB is parallel to CD
M is the midpoint of AB
AB has the same length as CD

Formalizations
PABA = 0
SABC = 0
PACD = PBCD
SACD = SBCD
−−→
AM
−−→ = 1
MB
PABA = PCDC

Table 1.

The proof is then based on eliminating (in reverse order) the points
introduced before, using for that purpose a set of appropriate (elimination)
lemmas. After eliminating all introduced points, the current goal becomes
1 We

have anticlockwise, positive sign, and clockwise, negative sign.
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a trivial equality that can be simply tested for validity. In all stages,
diﬀerent expression simpliﬁcations are applied to the current goal.
Here we present only two elimination lemmas that are the base for the
area method’s algorithm (see, for instance, [7] for a survay).
Lemma 1. (The Co-side Theorem). Let M be the intersection of two
non-parallel lines AB and P Q and Q ̸= M (Figure 1). Then it holds that
−−→
−−→
−−→
QM
PM
SP AB P M
SP AB
SQAB
;
;
.
=
=
=
−−→
−
−
→
−
−
→
SQAB
SP AQB
SP AQB
QM
PQ
PQ
P
P

M
A

B

Q

Q
A

M

B

Figure 1.

Lemma 2. Let G(Y ) be one of the following geometric quantities: SABY ,
SABCY , PABY , PABCY for distinct points A, B, C and Y . For collinear
points Y, U and V it holds
−−→
UY
G(Y ) = −−→ G(V ) +
UV

−−→
YV
−−→ G(U ).
UV

Example (of elimination technique). Let Y be the foot of the perpendicular constructed from a point P to a line U V . Then, Y can be eliminated
from SABY by using:

SABU
if AB ∥ U V


 S
if AB ⊥ U V
ABP
SABY =
SABV PP U AV
if U, V and A are collinear


 SAUPVUSVPUU BV
if U, V and B are collinear
PU V U

The theorem prover can prove any geometry theorem expressed in
terms of geometry quantities, and involving only points introduced by
using the commands point, line, intersec, midpoint, med, perp, foot,
parallel, translate, towards, online (see [4,7]).
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2.3 Geometric Constructions
The area method is used for proving constructive geometry conjectures:
statements about properties of objects constructed by some ﬁxed set of
elementary constructions, which have a speciﬁc form:
(C1 , C2 , . . . , Cm ; G)
where Ci , for 1 ≤ i ≤ m, are elementary construction steps, and the
conclusion of the statements, G is of the form E1 = E2 , where E1 and E2
are polynomials in geometric quantities of the points introduced by the
steps Ci . In each of Ci , the points used in the construction steps must be
already introduced by the preceding construction.
WinGCLC have a sort of dual view of a given geometrical construction, a formal language describing it, and a graphical interface where the
construction given by the formal description is draw. In our DGS we may
consider three type of construction errors:
• syntactic errors - this type of error is easily detected by GCLC processor. In our case this are the least important, an easily correctable
errors.
• semantic errors - situations when, for a given concrete set of geometrical objects, a construction is not possible. For instance, two
identical points do not determine a line, this type of error will be
dealt for a given ﬁxed set of points.
• deductive errors - a construction geometrically incorrect, e.g., the
intersection of two parallel lines in Euclidean geometry. The formal
proof of the correctness (or not) of a given construction can be dealt
by GCLCprover integrated with GCLC/WinGCLC software.

3 Examples
In geometry, we often come across the word median while studying triangles. Median of a triangle is a line segment joining a vertex of a triangle
to the midpoint of the opposite side. There are some basic properties of
medians which make them very important in mathematics. They are as
follows:
Example 1. (Concurrency of Medians of a Triangle). Show that the
three medians of any triangle are concurrent.
We have to deﬁne three points A, B, C and from this ones all other objects should be constructed, namely the midpoints A1 , B1 and C1 . Let T1
and T2 be the pairwise intersections of the medians of triangle ABC. The
WinGCLC code for this construction and the corresponding illustration
(LATEX output), are shown in Figure 2.
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point A 10 10
point B 40 10
point C 30 40

cmark_lb A
cmark_rb B
cmark_t C

midpoint A_1 B C
midpoint B_1 A C
midpoint C_1 A B

cmark_b C_1
cmark_l B_1
cmark_r A_1

intersec T_1 A_1 A B_1 B
intersec T_2 A_1 A C_1 C

cmark_lb T_1
cmark_rb T_2

drawsegment A B
drawsegment A C
drawsegment B C

C

B1

A1
T1 T2

A

C1

B

Figure 2.

If we attempt to construct a line T1 T2 (by adding line p T_1 T_2 at
the end of the code given in Figure 2), we will get the following message
(semantic-based ):
Error 11: Run-time error: Bad definition.
Cannot determine line. (Line: 24, position: 6)
File not processed.

This information is true for the given particular points A, B, C, i.e.,
for these three points, the points T1 and T2 are identical.
However, if our deductive-check system is turned on, we will also get
additional, much deeper information:
Deduction check invoked: the property that led to the error
will be tested for validity.
Time spent by the prover: 0.092 seconds
The conjecture successfully proved - the critical property always holds.
The prover output is written in the file error-proof.tex.

This means that it was proved that points T1 and T2 are always identical, so the construction of a line p determined by these two points is not
possible, i.e., the three medians of any triangle are concurrent. This fact
we can also stated, using our ATP system, within the command
prove { identical T_1 T_2 }
or via the geometric quantity Pythagoras diﬀerence in the following way:
prove { equal { pythagoras_differnce3 T_1 T_2 T_1 } 0 }.
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Example 2. The common point of the three medians of a triangle divides
each in the ratio 2:1 (with the larger portion toward the vertex and the
smaller portion toward the side).
Let ABC be a triangle, and let A1 and B1 be the midpoints of BC
and AC respectively. The crucial point is: do the medians AA1 and BB1
intersect at point T which divides medians into a 2 : 1 ratio?
We can use WinGCLC to answer this question, by describing the
construction and proving the property: given three ﬁxed distinct points
A, B, C; let A1 and B1 be the midpoints of BC and AC respectively. We
can construct a point T as the intersection point of the line segments BB1
and AA1 . The WinGCLC code for this construction and the corresponding illustration, are shown in Figure 3.
point A 10 10
point B 40 10
point C 30 40
midpoint
midpoint
midpoint
intersec

A_1 B
B_1 A
C_1 A
T A_1

C
C
B
A B_1 B

C

drawsegment A B
drawsegment A C
drawsegment B C
drawsegment A A_1
drawsegment B B_1
drawdashsegment C C_1

B1

A1
T

cmark_b C_1
cmark_l B_1
cmark_r A_1
cmark_r T
cmark_lb A
cmark_rb B
cmark_t C

A

C1

B

prove {equal {sratio A T T A_1}{2}}

Figure 3.

It can be checked (using GCLCprover) that a point T divides medians
−→ −−→
AA1 , BB1 into a 1 : 2 ratio, i.e. AT : T A1 = 2. This statement can be
given in the code of GCLC language by following line:
prove {equal {sratio A T T A_1 }{2}}
The prover produces a short report of information on number of steps
performed, on CPU time spent and whether or not the conjecture has
been proved. For our example we have:
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The theorem prover based on the area method used.
Number of elimination proof steps:
Number of geometric proof steps:
Number of algebraic proof steps:
Total number of proof steps:

5
14
25
44

Time spent by the prover: 0.001 seconds.
The conjecture successfully proved.
The prover output is written in the file medians_proof.tex.

The prover generate also proof in LATEX form (ﬁle medians_proof.tex)
or/and in XML format. We can control the level of details given in
generated proof. The proof consists of proof steps. For each step, there is
an explanation and its semantic counterpart. This semantic information
is calculated for concrete points used in the construction. For our example
(on Figure 3.), we will get the following report (a part of the proof):
−→
AT
−−→ = 2
T A1

(1)

(2)

(

(3)
.
.
.

(16)

(17)

(18)

((

− 14 · SBAC

(

by the statement

−→ )
AT
−1 · −−→ = 2
A1 T

−1 ·

SAB1 B

SA1 B1 B
.
.
.

)

2

· 0+
− 12
− 14

−

2

by Lemma 8
(point T eliminated)

=2

( 1
)
− 2 · SBAC
) (1 ( (1
+

by geometric
simplifications

· (0 + (−1 · 0))

=2

1
1
=−
2
2

.
.
.

))))

=2

by geometric
simplifications
by algebraic
simplifications
by algebraic
simplifications

Q.E.D.

At the end of the main proof, all non-degenerative conditions are listed:
• SA1 B1 B ̸= SAB1 B i.e., lines A1 A and B1 B are not parallel (construction based assumption)
• PT A1 T ̸= 0 i.e., points T and A1 are not identical (conjecture based
assumption)
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4 Conclusion
In this paper we gave some advantages of interactive geometry system
WinGCLC and automated theorem prover GCLCprover. The built-in
deduction module is based on the area method for Euclidean geometry.
This method produced proofs that are human-readable, and can eﬃciently
prove many non-trivial geometric statements and theorems. This complex
system for constructive geometry provides an environment for modern
ways of studying and teaching geometry at diﬀerent levels.
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[3] Janičić, P.: Geometry Constructions Language. Journal of Automated Reasoning, Volume 44, Numbers 1-2, Springer Netherlands,
3–24, 2010.
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Abstrakt. Prostorová představivost patří mezi tzv. vrozené schopnosti, kterých
člověk s výhodou využívá po celý život. Míra prostorové představivosti, se kterou
novorozenec přichází na svět, závisí především na dědičnosti. Není ale možné
obecně říci, že ten, kdo se narodí s nízkou úrovní prostorové představivosti, by
v dospělosti nemohl předstihnout toho, jež se narodí s vyšší úrovní prostorové
představivosti. Z výzkumů vyplynulo, že ve třech obdobích svého vývoje je člověk
vlivem vnějších vhodných podnětů nejlépe schopen rozvíjet svou prostorovou
představivost. Vhodnými vnějšími podněty můžeme rozumět např. matematické či
logické úlohy, deskové ale i počítačové hry a také různé hlavolamy. Tento článek je
věnován přehledu několika z mnoha možných úloh, her a hlavolamů podporujících
rozvoj prostorové představivosti.
Klíčová slova: prostorová představivost, matematické rozcvičky, matematické
netradiční úlohy, dřevěné prostorové hlavolamy, deskové hry

1

Rozvoj prostorové představivosti

Prostorovou představivost lze u dětí rozvíjet již od nejútlejšího věku. Zpočátku
si děti svou prostorovou představivost rozvíjejí spontánně na základě hry. Buď
staví různé objekty z dřevěných kostek (různých tvarů či ve tvaru krychlí), či
vkládají různá tělesa do tvarově odpovídajících otvorů, anebo skládají obrázky
z puzzlí, atd.
Psychologové uvádějí, že existují 3 období senzitivních stádií ve vývoji
člověka, která jsou nejpříznivější pro pochopení prostorových vztahů a pro
rozvíjení prostorové představivosti. Jsou jimi období kolem 5., 10. a 14. roku
života člověka. Aktivity spojené s rozvojem prostorové představivosti lze
samozřejmě zařazovat mezi běžné činnosti dětí i mimo období senzitivních
stádií. V obou případech, tj. v obdobích senzitivních stádií i mimo ně, je ovšem
důležité rozvíjet prostorovou představivost především zajímavou formou a
v přiměřeném rozsahu i míře věku dětí.

1.1

Matematické rozcvičky, netradiční úlohy

Prostorovou představivost lze u dětí mladšího, ale i staršího školního věku
rozvíjet v hodinách matematiky zařazováním vhodných matematických
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rozcviček, anebo zadáváním netradičních úloh zaměřených právě na rozvíjení
prostorové představivosti.
Jednou z mnoha možných matematických rozcviček může být úloha
založená na překrývání obrazců.
1.1.1 Překrývání geometrických útvarů
Papírové geometrické útvary se slepí a položí na stůl. Vespod je kruh, na něj je
přilepen trojúhelník a nahoře je nalepen čtverec. Pro každou úlohu si načrtněte
stejný základní obrázek. Na jednotlivých obrázcích
vybarvěte správné části podle popisu.
a) Vybarvěte všechny části kruhu, které jsou
shora vidět.
b) Vybarvěte všechny části trojúhelníku, které
shora nejsou vidět.
c) Vybarvěte všechny části, které jsou tvořeny
pouze dvěma vrstvami papíru.
Obr. 1: Překrývání obrazců
Podobných úloh může každý učitel vymyslet nespočetně.
Následují ukázky tří netradičních úloh, které lze užít při výuce matematiky
jako úlohy podporující rozvoj prostorové představivosti žáků.
1.1.2 Nejkratší spojnice
Pomocí pravého perspektivního nadhledu je dáno krychlové těleso
ABCDEFGHIKLMN. Sestrojte nejkratší spojnici bodů A a M vedoucí po
stěnách tělesa, je-li AB = a. Hledanou nejkratší spojnici narýsujte do daného
obrázku a její umístění odůvodněte, případně okomentujte.
a)
b)

Obr. 2: Nejkratší spojnice
Správné řešení úlohy je na základě části sítě krychlového tělesa vyznačeno
na obr. 2b).
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1.1.3 Rozkládání krychlových těles
Rozhodněte, zda je možné odebrat z krychle složené z 27 menších krychlí
1 krychli, 2 krychle, ..., 14 krychlí tak, že vzniklá krychlová tělesa mají stejný
povrch jako má původní krychle. Pro každou ze 14 možností nakreslete nově
vzniklé krychlové těleso ve VRP.
Řešení úlohy:
Původní krychle má povrch složený ze 6 × 9 = 54 stěn menších krychlí. A také
všechna krychlová tělesa na obr. 3 mají svůj povrch tvořený z 54 stěn menších
krychlí. Odebereme-li z velké krychle jednu menší krychli, která tvoří povrch
velké krychle třemi svými stěnami a třemi svými dalšími stěnami se tedy
dotýká dalších menších krychlí velké krychle, povrch nově vzniklého
krychlového tělesa se nezmění.

Obr. 3: Rozkládání krychlových těles
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Bı́mová Daniela

1.1.4 Odvalování krychle
Je dána krychle v podobě hrací kostky. Stěny krychle jsou označeny čísly 1 až
6: 1 - spodní podstava, 2 - přední stěna, 3 - levá boční stěna, 4 - pravá boční
stěna, 5 - zadní stěna, 6 - horní podstava. Krychle stojí na plánku na políčku
označeném číslicí 1 v základním postavení (viz výše uvedené očíslování).
Krychli odvalujte po plánku ve směru šipek a do jednotlivých políček plánku
zapisujte postupně čísla, která se po jednotlivých odvaleních objeví vespodu
krychle. Úkolem je odvalit krychli do místa označeného kolečkem a zapsat do
něj číslo stěny, která se bude po všech odvaleních vyskytovat vespodu krychle.
a)
b)

Obr. 4: Odvalování krychle
Správné řešení úlohy je vyznačeno na obr. 4b).

1.2

Herní kluby či herní odpoledne pro rodiče s dětmi

Prostorovou představivost dětí školního věku je možné rozvíjet nejen v průběhu
vyučování, ale také mimo něj. V Liberci jsem se setkala nejméně se třemi
paními učitelkami z prvního stupně třech různých nejmenovaných základních
škol, jimž samotným nebyla lhostejná úroveň prostorové představivosti jejich
žáků.
Jedna paní učitelka založila na základní škole, na níž vyučuje, pro žáky
prvního stupně tzv. herní klub. Ten je na oné základní škole považován jako
zájmový kroužek. Žáci si během účasti v herním klubu mají možnost zahrát
sami, ale i mezi sebou různé deskové hry podporující rozvoj jejich prostorové
představivosti. Deskové hry byly přitom předem paní učitelkou pečlivě vybrány
a v rámci určitého projektu také předem zakoupeny. S provozem kroužku
pomáhají paní učitelce dobrovolně žáci z vyšších tříd. Je pravdou, že žáci tento
kroužek s oblibou navštěvují. A zda jim tato forma podpory rozvoje jejich
prostorové představivosti pomůže, ukáže čas.
Další dvě paní učitelky, které možná prozatím nemají odvahu založit nějaký
podobný herní klub, se rozhodly uspořádat dvakrát do roka tzv. herní
odpoledne. Na předem stanovené datum pozvaly v odpoledních hodinách do
školy své žáky společně s jejich rodiči. Připravily pro ně různé deskové hry
podporující rozvoj prostorové představivosti. Zpočátku jim ve stručnosti
popsaly základní pravidla rozdaných her. Poté následovalo hraní. Všem
zúčastněným se příjemně strávené odpoledne s deskovými hrami rozvíjejícími
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prostorovou představivost moc líbilo. Někteří rodiče dokonce získali inspirace
na užitečné dárky pro své ratolesti.
Možná je na místě apelovat na zakládání více takovýchto herních klubů či
na uskutečňování více herních odpolední.

1.3

Herní koutek v IQ parku v centru Babylon v Liberci

Pokud se na škole nenajde žádná ochotná paní učitelka, která by se zhostila
založení herního klubu či uspořádání herního odpoledne, mohou rodiče se
svými dětmi navštívit IQ park v centru Babylon v Liberci. Na různých místech
libereckého IQ parku se nacházejí aktivity, které napomáhají rozvoji prostorové
představivosti. Mezi nejzákladnější aktivity můžeme vyjmenovat především
různé dřevěné prostorové hlavolamy, viz obr. 5.

Obr. 5: Dřevěné prostorové hlavolamy v IQ parku v Liberci

1.4

Prostorové hlavolamy

Následuje přehled více i méně známých prostorových hlavolamů podporujících
rozvoj prostorové představivosti. Jednotlivé prostorové hlavolamy jsou
vyobrazeny a je u nich uvedena jejich stručná charakteristika.
1.4.1

Rubikova kostka

Rubikova kostka je mechanický hlavolam, který se stal hitem přelomu 70. a
80. let 20. století, kdy byl vyráběn v milionových sériích. Vynalezl jej v roce
1974 maďarský sochař a architekt Ernö Rubik.
Vzhled a složení kostky
Nejběžnější typ kostky 3×3×3 má tři vrstvy a vypadá, jakoby byla složena z
27 menších kostiček. Ve skutečnosti je složena z 26 dílů - 8 rohů, 12 hran a 6
středů. Ty se od sebe liší počtem barevných nálepek na nich umístěných. Na
rohu jsou tři, na hraně dvě a střed má pouze jednu. Celá soustava je propojena
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pohyblivým mechanismem, který umožňuje libovolnou vrstvu pootočit o
násobek 90°.
Středy jsou jako jediné z částí nepohyblivé (tzn. zaujímají vůči sobě stále
stejnou polohu). Barva středu tím pádem i určuje, jaká má být výsledná barva
celé stěny tento střed obsahující. Ve složeném tvaru má každá stěna velké
kostky jednu barvu. Úkolem je poskládat kostku, jejíž části byly náhodnými
pootočeními promíchány, zpět do složeného tvaru.

Obr. 6: Rubikova kostka
Varianty hlavolamu Rubikova kostka
1. varianta Rubikovy kostky ve verzi 2 x 2 x 2

2. varianta Rubikovy kostky ve verzi 5 x 5 x 5

3. vyosená varianta Rubikovy kostky

4. tzv. Cube 21
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5. Pyraminx – čtyřstěn

6. Octahedron – osmistěn

7. Megaminx – dvanáctistěn

Obr. 7: Varianty Rubikovy kostky
1.4.2

Rubikův had

Rubikův had (Rubik´s Snake, někdy také Rubik´s Twist) je hlavolam tvořený
24 rovnoramennými trojúhelníkovými plastovými hranoly, které jsou střídavě
orientovány a seřazeny do řady. Hranoly lze libovolně otáčet, ale otáčením je
nelze od sebe oddělit. Pomocí otáčení může uživatel dosáhnout různých tvarů
jak geometrických, tak napodobujících různé předměty nebo zvířata (obdélník,
koule, pes, kočka apod.)

Obr. 8: Rubikův had
1.4.3

Hanojská věž

Hanojská věž je matematický hlavolam, který vymyslel francouzský
matematik Edouard Lucas v roce 1883. Skládá se ze tří kolíků (věží). Na
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začátku je na jednom z nich nasazeno několik kotoučů různých poloměrů,
seřazených od největšího (vespod) po nejmenší (nahoře). Úkolem řešitele je
přemístit všechny kotouče na druhou věž (třetí přitom využije jako pomocnou
pro dočasné odkládání) podle následujících pravidel:


V jednom tahu lze přemístit jen jeden kotouč.



Jeden tah se sestává z vzetí vrchního kotouče z některé věže a jeho
položení na vrchol jiné věže.



Je zakázáno položit větší kotouč na menší.

Legenda o hanojské věži
Vypráví se legenda, že někde ve Vietnamu nebo Indii stojí klášter nebo chrám,
v němž jsou hanojské věže se 64 zlatými kotouči. Mniši (kněží) každý den v
poledne za zvuku zvonů slavnostně přemístí jeden kotouč (v jiných verzích
probíhá přemisťování nepřetržitě). V okamžiku, kdy bude přemístěn poslední
kotouč, nastane konec světa. Vyřešení tohoto hlavolamu pro 64 kotoučů však
vyžaduje
264 −1=18 446 744 073 709 551 615 tahů,
takže i kdyby mniši stihli provést jeden tah každou sekundu (a postupovali
nejkratším možným způsobem), trvalo by jim vyřešení celého hlavolamu
přibližně 600 miliard let.

Obr. 9: Hanojská věž
1.4.4

Pěnové hlavolamy

Cílem „Pěnových hlavolamů“ je z jednotlivých pěnových dílků poskládat
kostku o velikosti 4 x 4 x 4 cm.
Hlavolam obsahuje celkem 24 kusů a to po 6 kusech (každý v jiné barvě) ve
4 různých obtížnostech. Obtížnosti jsou rozděleny dle věkových skupin dětí:
3 – 7 let – „Little Genius“
5 a více let – „Happy Cube“
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7 a více let – „Profi Cube“
9 a více let – „Marble Cube“
Kostky stejné obtížnosti lze kombinovat mezi sebou a spojovat je do dalších
tvarů.

Obr. 10: Pěnové hlavolamy

1.4.5

Dřevěné skládačky

Sada 10 různých dřevěných hlavolamů. Dílky jednotlivých hlavolamů jsou
vyrobeny ve dvoubarevném provedení a jsou roztříděny do bavlněných sáčků.
V každém sáčku je společně s dílky umístěn také ilustrativní nákres hlavolamu
společně s řešením jeho sestavení.

Obr. 11: Dřevěné skládačky
1.4.6

Tetris kostka

Tetris - světově proslulá hra, je nyní k dostání jako trojrozměrná kostka. Vše
co musíte udělat je jen rozložit kostku a zase ji zpět složit. Zní to jednoduše?
Ale pozor, existuje 14.000 možností řešení …!
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Obr. 12: Tetris kostka
1.4.7

Block by block

Hlavolam obsahuje:
- 7 krychlových těles
- 60 kartiček se zadáním
3D hlavolam, který se skládá ze sedmi útvarů tvořených třemi nebo čtyřmi
krychlemi. Základem hlavolamu je tzv. klasická SOMA kostka, na kterou přišel
dánský básník a vědec Piet Hein již v roce 1936. Existuje 240 různých řešení
pro sestavení SOMA kostky 3x3x3.
Hlavolam s sebou přináší 60 kartiček se zadáním, na kterých jsou další
různé tvary, které lze sestavit. Na druhé straně každé kartičky naleznete jedno
z možných správných řešení.

Obr. 13: Block by block
1.4.8

Brick by brick

Hlavolam obsahuje:
- 5 částí zdi
- 60 kartiček s úkoly
- sáček
Hlavolam s sebou přináší 60 kartiček s úkoly, na kterých jsou vyobrazeny různé
tvary zdí, které lze ze základních dílků 5 částí zdí sestavit. Na druhé straně
každé kartičky naleznete jedno z možných správných řešení.
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Obr. 14: Brick by brick
1.4.9

Square by square

Hlavolam obsahuje:
- 14 částí hlavolamu (8 modrých a 6 zelených)
- 60 kartiček se zadáním úloh
- hrací deska
Nejjednodušší ze série geometrických hlavolamů. Hra obsahuje 60 zadání
různé obtížnosti. Hlavolam podporuje logický přístup k řešení problému a
prostorovou představivost dětí.

Obr. 14: Square by square
1.4.10

Architecto

Hlavolam obsahuje:
- 18 stavebních kamenů
- knihu s pravidly a 50 zadáními včetně jejich řešení
Stavebnice nebo hlavolam? Architecto lze skutečně využít oběma způsoby.
Přesto tuhle hru ocení více milovníci hlavolamů.
Hlavolam tvoří sada 18 různých umělohmotných stavebních kamenů.
Najdeme mezi nimi krychle, kvádry, ale také most, zkosené i trojboké hranoly.
Pomocí těchto stavebních kamenů hráči sestavují různé útvary. V přiložené
brožurce najdeme 50 zadání různé obtížnosti. Úrovní složitosti je celkem šest.
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Při řešení některých zadání se hodí i šikovné ruce, aby u sebe jednotlivé kusy
dobře držely.

Obr. 15: Architecto
1.4.11

Equilibro

Hlavolam obsahuje:
- 18 stavebních kamenů (4 krychle, 4 kvádry, 4 seříznuté kvádry,
2 válce, 2 trojboké hranoly, 1 polovina disku, 1 most)
- 1 kroužkový sešit s 60 zadáními a jejich řešeními
Obdoba hlavolamu Architecto.

Obr. 16: Equilibro

1.5

Stolní deskové hry

V posledních letech se na trhu objevila řada různých stolních deskových her,
které vhodným způsobem pomáhají v rozvíjení prostorové představivosti.
Představme si některé z nich:
1.5.1

Stolní hry řady „Make ´n´ Break“

Make ´n´ Break – Závody stavitelů
Hra obsahuje:
- 1 časoměřič
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- 10 stavebních kostek
- 60 karet se stavbami
- 1 kostku s čísly 1, 2, 3
Cíl hry:
Hráči musí postavit ve vyměřeném čase správně co nejvíce staveb. Stavby jsou
vyobrazeny na kartičkách. Jednotlivým stavbám jsou přiřazeny dle obtížnosti
různé bodové hodnoty. Čím úspěšnější hráči budou, tím získají více bodů. Hráč
s největším počtem bodů je nejúspěšnějším stavitelem a vyhrává.

Obr. 17: Závody stavitelů
Make ´n´ Break Extreme
Hra obsahuje:
- 1 časoměřič
- 10 stavebních kamenů
- 80 karet se stavbami
- 1 kostku s čísly 1, 2, 3
- 60 žetonů s hodnotami 1 a 10
Pravidla hry:
Začíná nejmladší hráč a dále hra pokračuje po směru hodinových ručiček. Hráč,
který je na řadě (stavitel), před sebe položí 10 stavebních kamenů a hromádku
karet otočených obrázkem dolů. Stavitel hodí kostkou a nastaví se časoměřič.
Když je stavitel připraven, dá pokyn ke startu. Vybraný hráč zmáčkne tlačítko
Start na časoměřiči. Stavitel rychle odkryje vrchní kartu z hromádky a postaví
stavbu podle obrázku na kartě. Přitom platí, že stavitel musí podle předlohy na
kartě postavit („Make“) stavbu, která bude stabilně stát, dříve než ji sám zase
zboří („Break“), aby mohl postavit stavbu novou. Hráč smí odkrývat karty a
stavět tak dlouho, dokud běží jeho nastavený čas.
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Většina karet zobrazuje barevnou stavbu, která se za použití stavebních
kamenů musí přesně napodobit.
Během stavění ostatní hráči kontrolují, zda stavitel správně plní úkol a zda
stavba odpovídá obrázku na kartě. Případně ho upozorní na chyby. Opravy se
smí provádět pouze během zadaného času.
Když vyprší čas, končí tah pro stavitele. Stavba, která nebyla do konce
časového limitu dokončena, se nehodnotí. Stavitel si spočítá body ze svých
splněných karet. Body mu budou proplaceny pomocí žetonů.
Vyhrává ten hráč, který má nejvíce bodů.
Oproti hře Závod stavitelů jsou u této varianty hry navíc kartičky se
speciálními úkoly.

Obr. 18: Make ´n´ Break Extreme
1.5.2

Stolní hry řady „Blokus“

Blokus Duo
Hra obsahuje:
- herní desku
- 21 kamenů různých tvarů ve dvou barvách
Pravidla hry:
Každý hráč položí jeden svůj kámen na jedno ze startovních polí (jsou
označeny na herní desce). Každý nově přiložený kámen se musí dotýkat
nejméně jednoho již umístěného kamene stejné barvy, ale pouze rohem, ne
podélnou hranou.
Cílem hry je zabrat svými hracími kameny co největší plochu hrací desky.
Vítězem je ten hráč, kterému se podařilo přiložit na herní desku nejvíce
kamenů.
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Obr. 19: Blokus Duo
Blokus Classic
Hra obsahuje:
- hrací desku se 400 čtverečky
- 84 herních kamenů ve 4 barvách
Pravidla hry:
Každý ze 4 hráčů si vybere barvu a vezme si sadu 21 kamenů různých tvarů.
Hráči potom v každém kole pokládají vždy jeden z jejich kamenů na hrací
desku. Každý nový kámen se musí dotýkat alespoň jednoho jiného kamene
stejné barvy, ale pouze v rozích.
Cílem hry je, aby hráči umístili na hrací desku co nejvíce svých kamenů.
Když už žádný z hráčů nemůže přiložit žádné další kameny, spočítají se
čtverečky na kamenech, které každému hráči zůstaly v ruce. Vyhrává hráč,
který má nejméně čtverečků.

Obr. 20: Blokus Classic
Blokus Trigon
Hra obsahuje:
- 1 hrací desku se 486 trojúhelníkovými poli
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- 88 kamenů ve 4 barvách
Pravidla hry:
Analogická hra k variantě Blokus Classic. Ve hře Blokus Trigon se každý nově
přiložený kámen musí dotýkat nejméně jednoho již umístěného kamene stejné
barvy, ale pouze vrcholem jednoho z trojúhelníků. Základní kameny této
varianty hry se skládají z jednoho či více trojúhelníků.
Cílem hry je opět přiložit co nejvíce vlastních kamenů na hrací desku.
Vyhrává ten hráč, který přiložil nejvíce svých kamenů.

Obr. 21: Blokus Trigon
Blokus 3D
Hra obsahuje:
- 1 otočná plošina
- 4 šablony
- 44 hracích kamenů (krychlových těles) ve 4 barvách
Pravidla hry:
Každý hráč si zvolí barvu a na hrací desku umístí hrací kámen podle svého
výběru. Každý hrací kámen se musí dotýkat alespoň jednoho z protivníkových
hracích kamenů.
Hráči pokračují umísťováním dalších kamenů, přičemž v každém kole smí
na desku umístit vždy jen jeden kámen. Hrací kámen se musí dotýkat alespoň
jedné stěny kamenů stejné barvy, ale nesmí přesahovat výškově, ani prostorově
omezení herní desky.
Hra končí, jakmile jsou umístěny všechny hrací kameny nebo hráči už
nemají prostor k dalším tahům. Vítězí hráč s nejvyšším počtem hracích kamenů
viditelných shora.
Blokus 3D je nová verze hry RUMIS, jež získala řadu ocenění.

Úlohy, hry a hlavolamy podporujı́cı́ rozvoj prostorové představivosti
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Obr. 22: Blokus 3D
1.5.3

Rumis

Hra obsahuje:
- 1 kruhová základní deska
- 6 hracích plánů
- 4 sady po 11 dřevěných blocích
Pravidla hry:
Rumis znamená v Quechua (jazyk Inků, kterým se stále mluví v Andách)
kameny. Ve hře Rumis hráči ze svých kamenů společně budují po vzoru Inků
obrovské stavby z otesaných kamenů spojovaných bez malty.
Na hrací plán umísťujete své kameny tak, aby se dotýkali. Hrací kameny
jsou třírozměrné, jsou tvořeny z krychlí. Hrací plán má definovaný počet pater,
do kterých je možno stavět. Na konci hry vítězí ten hráč, jehož kostek je na
konci hry při pohledu shora vidět nejvíce.
Hra obsahuje šest různých hracích plánů, které jsou vlastně plány staveb.
Obsahují nejen základnu budovy, ale definují i její výšku v jednotlivých
místech. Výška se samozřejmě mění dle počtu hráčů.

Obr. 23: Rumis
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FITS

Hra obsahuje:
- hráčské herní desky s vložkou
- 64 hracích kamenů ve 4 barvách
- 8 herních karet (potištěných z obou stran, 2 pro každou barvu)
- 4 startovní karty
- 16 stavebních karet
Pravidla hry:
Hráči se pokoušejí co nejlépe uspořádat různě tvarované dílky na své hrací
desky, aby získali co nejvíce bodů. Hra se skládá ze 4 kol. Každé kolo se skládá
z následujících fází:
1. Vložení hrací desky
2. Otočení počáteční kartičky a umístění daného dílku
3. Otáčení stavebních kartiček a umísťování odpovídajících dílků

Obr. 24: FITS
1.5.5

Stolní hry řady „Ubongo“

Ubongo
Hra obsahuje:
- 36 oboustranných destiček s úkoly
- 4 sady dílků po 12 kusech
- 1 přesýpací hodiny
- 1 kostka
- 72 "drahokamů„
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- 4 figurky
- hrací deska
Pravidla hry:
Každý hráč má k dispozici 12 dílků. Jedná se o všechny možné útvary tvořené
2 - 5 čtverci.
V každém kole má hráč před sebou kartičku s nějakým geometrickým
útvarem, který musí pokrýt pomocí svých dílků. Nemůže však použít libovolné,
ale jen předem určené dílky. Každá kartička obsahuje nahoře šest sad dílků,
které lze užít k pokrytí útvaru. Na začátku kola se hodem kostky určí, která
sada se použije.
Nyní nastává rychlé kmitání rukou a všelijaké přesouvání a převracení
dílků. Všichni hráči totiž hrají současně. Každý má svoji kartičku a snaží se
svůj úkol splnit dříve než ostatní.
Na složení útvaru mají hráči časový limit a kdo to nestihne, vyjde v daném
kole naprázdno. Ostatní si vezmou z nabídky dva drahokamy. Podle pořadí
mají různé možnosti posunout svou figurku do řady, kde jsou drahokamy, které
se jim hodí nejvíce. O vítězi totiž nerozhoduje celkový počet získaných
drahokamů, ale nejvyšší počet drahokamů od jedné barvy.
Kartičky jsou oboustranné, z jedné strany jsou lehčí úlohy - skládačky
pouze ze tří dílků, z druhé těžší - čtyřdílkové. Před hrou se hráči rozhodnou,
kterou variantu si zvolí.

Obr. 25: Ubongo
Ubongo Extrem
Hra obsahuje:
- 54 destiček s úkoly
- 4 sady díků po 13 kusech
- 4 barevné žetony
- 54 "drahokamů„
- 1 sáček
- 1 přesýpací hodiny
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Pravidla hry:
Dílky i obrazce jsou u této verze hry složeny ze šestiúhelníků, což hře dává
zcela novou dimenzi. Skládání je složitější a trvá často i déle než je vyměřený
čas.
Způsob získávání drahokamů se také změnil. Drahokamy mají nyní
rozdílnou hodnotu a nejrychlejší dva hráči dostanou safír, resp. jantar. Navíc si
všichni úspěšní řešitelé vylosují po jednom kameni ze sáčku. Pokud ve
vymezeném čase nikdo nebyl úspěšný, dostávají všichni hráči tzv. druhou
šanci.

Obr. 26: Ubongo Extrem
Ubongo 3D
Hra obsahuje:
- 36 kartiček
- 40 trojrozměrných dílků
- 1 desetistěnná kostka
- 1 plátěný sáček
- 58 drahokamů (19 safírů, 19 jantarů, 10 rubínů a 10 smaragdů)
- sešit s řešením zadání
Pravidla hry:
Cílem i této varianty hry Ubongo je co nejrychleji vybrat potřebné dílky a složit
je do požadovaného tvaru. Jenže místo ze čtverečků jsou dílky vytvořeny z
krychliček a dílky se staví nejen v rovině, ale také směrem nahoru do prostoru.
Postavit musíte přízemí a první patro, tj. do výšky dvou krychliček. Odměnou
za každou úspěšnou stavbu budou dobře známé drahokamy. Na výběr opět
máte dvě obtížnosti - skládat můžete ze tří nebo ze čtyř dílků.
Přestože hra při zachování téměř všech pravidel přináší "pouze" novou
dimenzi, určitě stojí za vyzkoušení, zejména pokud jste si oblíbili původní
verzi. Na rozdíl od mnohdy extrémně těžkých zadání Ubonga Extrem je
Ubongo 3D vhodné téměř pro každého. Skládání sice není zrovna snadné a při
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prvních partiích nejspíše přesýpací hodiny moc nevyužijete. Umisťování dílků
má ale svá nepsaná pravidla a určitě se časem naučíte, jak na to.
Velkou předností hry jsou dílky z těžko identifikovatelné hmoty, která je
velmi příjemná na pohled i na omak. Zvyšuje tak požitek ze hry a samozřejmě
se nemusíte omezovat pravidly, ale můžete si s dílky vyhrát i jinak. Dílky ocení
jistě také učitelé matematiky, kteří je mohou použít při výuce geometrie.

Obr. 27: Ubongo 3D

1.6

Počítačové hry

Najít dítě, které by si v dnešní době rádo nezahrálo na počítači nějakou
počítačovou hru, by nám jistě činilo velké problémy. Za zvážení stojí ovšem
výběr počítačových her, které můžeme dětem nabídnout. Existují dokonce také
takové počítačové hry, které napomáhají mimo jiné i v trénování a rozvíjení
prostorové představivosti dětí. Ale o těch podrobněji až někdy v nějakém
dalším příspěvku.

2

Závěr

Lze shrnout, že existuje široké pole možností, jak napomáhat dětem v rozvoji
jejich prostorové představivosti. V článku byly zmíněny náměty příkladu
matematické rozcvičky či netradičních matematických úloh podporujících
rozvoj prostorové představivosti. Dále byly zmíněny možnosti rozvoje
prostorové představivosti dětí v mimoškolních aktivitách, přesněji v herním
klubu, při herních odpoledních společně s rodiči či při návštěvě libereckého IQ
parku. Byl uveden přehled hlavolamů a stolních deskových her, které
napomáhají při rozvíjení prostorové představivosti dětí. Byla uvedena také
zmínka o tom, že i některé počítačové hry mohou napomáhat v rozvoji
prostorové představivosti.
Nepopírám, že existuje řada dalších hlavolamů či stolních deskových her,
které mohou podporovat rozvoj prostorové představivosti. Na konferenci jsem
byla upozorněna např. na existenci stolní deskové hry „Digit“. Je pravdou, že
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jsem ve svém příspěvku zmínila pouze některé z mnoha možných her. A to
především ty, které víceméně osobně znám.
Je pravda, že i v rozmezí měsíce, kdy jsem si připravovala přednášku a kdy
jsem sepisovala tento článek, se na trhu objevila další zajímavá stolní desková
hra, která je analogií matematické rozcvičky zmiňované v článku. Ale o té až
někdy příště.
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Abstrakt. Positivity (or nonnegativity) of a polynomial is one of
important characteristics in mathematical proving and deriving. A
sum of squares, thanks to the semidefinite programming, can handle
this better and faster than classical methods. We concentrate on how a
polynomial in one variable can be effectively decomposed to a sum of
two squares and show the interesting application of this decomposition.
Keywords: Sum of squares, canal surfaces, sum of two squares.

1 Introduction
Notation in this article is mostly standard. A monomial xα has the form
n
αn
1
, and its degree d is the
xα
1 · . . . · xn , where
Pαn = (α1 , . . . , αn ) ∈
nonnegative integer i=1 αi . A polynomial p ∈ [x1 , ..., xn ] is a finite
linear combination of monomials and has a degree m which is equal to
the maximal degree of the used monomials, i.e.,
X
X
αn
1
p=
(1)
pα xα =
pα ∈ .
pα xα
1 . . . xn ,

R

R

R

α

α

A form is a polynomial where all monomials have the same degree.
A polynomial p is said to be positive semidefinite (PSD) or positive
definite (PD) if p(a1 , ..., an ) ≥ 0 or p(a1 , ..., an ) > 0 for all (a1 , ..., an ) ∈
n
. Similarly, a symmetric matrix A is PSD (i.e. A  0) or PD (i.e.
A  0) if xT Ax ≥ 0 or xT Ax > 0 for all x ∈ n and A  B or A  B
means that A − B is PSD or PD.
We say p is sum of squares (SOS) if the degree of p is even, say 2d,
and it can be written as a sum of P
t squares of other polynomials qi ∈
[x1 , ..., xn ] of degree ≤ d, i.e., p = ti=1 qi2 (x).
Suppose s different monomials occur in polynomials qi , then we denote
x = (xβ1 , . . . , xβs )T a vector of this monomials ordered in some way and
let B = (b1 , . . . , bs ) be the s × s matrix with ith column the coefficients
of qi . Now if p is SOS it can be written as

R

R

R

p = (xT · B) · (xT · B)T = xT · B · B T · x,

(2)

where A = BB T is the symmetric PSD s × s matrix and polynomials
qi = xT · bi .
To find the PSD matrix A we can use semidefinite programming (SDP).
SDP is a method from convex optimization, it is a broad generalization
of linear programming, to the case of symmetric matrices. An SDP in a
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standard primal form leads to find an PSD matrix A which satisfies (2),
i.e.,
p = xT · A · x.

A  0,

(3)

For details see [2].
Other goal is to assign vector x. It can be simply chosen as a subset
of the
 set of monomials of degree less than or equal to d, of cardinality
n+d
d . Mostly it is not necessary to use all monomials from this set. We
want to have the x with minimum of monomials which leads to the matrix
A having the least dimension.
Define the cage (or Newton polytope) new(p) of polynomial p as the
integer lattice points in the convex hull of the degrees α in (1), considered
as vectors in n . Then it can be shown that the only monomials xβ that
can appear in the sum of squares representation are those such that 2β
is in the cage of p. It means that new(qi ) ⊆ 21 new(p). This elimination of
monomials is called the sparsity.
By the cage we can formulate the necessary condition of nonnegativity
of polynomial p: if p is PSD then every vertex of new(p) has even coordinates and a positive coefficient. For more see [2]. Let us demonstrate all
this in the following example.

R

Example 1 Let p(x, y) = x4 y 6 + x2 − xy 2 + y 2 . Then according to the
following figures xT = (x2 y 3 , xy 2 , xy, x, y). So we need only 5 monomials
instead of all 21 monomials of degree ≤ 5.
6

6

4

4

2

2

0

0

0

2

4

The cage of p.

6

0

2

4

6

The cage of qi .

The necessary condition for p to be PSD is complied because vertices
α1 = (4, 6), α2 = (2, 0), α3 = (0, 2) of new(p) have even coordinates and
positive coefficients. So the polynomial p could be a SOS and also it is.
One of SOS decomposition of polynomial p is
2 
2

2

3 2 4 2 4 6
x2 y 3
xy 2
x2 y 3
xy
3
p= x y + x y + x−
xy −
−
+ y−
+
.
4
3
2
2
2
4
3
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It is obvious that SOS decomposition of p implies its nonnegativity.
But in general the converse is not true. The construction of PSD polynomials which are not sums of squares was first described by Hilbert in
1888 but no explicit example appeared until late 1960s, when Motzkin
presented such polynomial. On the other hand, the positive solution of
Hilbert’s 17th problem implies that every PSD polynomial is the sum of
squares of rational functions.
The general problem of testing global nonnegativity of a polynomial
(of the degree at least four) is in fact NP-hard. However to find SOS
decomposition is thanks to SDP solvable in a polynomial time.
An interesting case is to certify nonnegativity over a general compact
interval, i.e.
∀x ∈ ha, bi : p(x) ≥ 0
It can be transformed to above PSD problem by substitution x(y) =
and then


a + by 2
≥0
∀x ∈ : p(y) = p
1 + y2

R

(4)
a+by 2
1+y 2

(5)

is equivalent to (4). To be the function p(y) in (5) a polynomial we have
to multiply p(y) by (1 + y 2 )m , where m is a degree of p(x). The price of
this change is that the degree of polynomial p increases to 2m.

2 PSD equivalent to SOS
In 1888, Hilbert showed that there are only three cases where polynomials
are PSD iff are SOS. The first one is the case of forms in two variables
(i.e., n = 2) which are equivalent by dehomogenization to polynomials in
one variable. The second one is the case of quadratic forms (i.e., m = 2)
and the third one is the surprising case of quartic forms in three variables
(i.e., the ternary quartic forms where n = 3 and m = 4).
2.1 Univariate polynomials
Since univariate polynomials and forms in two variables are equivalent we
will only deal with the first case.
Every PSD univariate polynomial is a sum just two squares. The graph
of PSD polynomial is whole above the x-axis or touching it, so roots of
such polynomial are either complex in conjugate pairs or real with even
multiplicity. Thus the roots have the form aj ± ibj and we can write such
polynomial as
p(x)

=
=

[(x − [a1 + ib1 ]) · · · (x − [an + ibn ])] ·

[(x − [a1 − ib1 ]) · · · (x − [an − ibn ])]
[q1 (x) + iq2 (x)] · [q1 (x) − iq2 (x)] = q1 (x)2 + q2 (x)2 .
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To carry out this decomposition is not so easy it looks like, because in
general we are not able to find out exact form of roots. The other limitation appears when we want to work only with polynomials with rational
coefficients, then SOS can include more than two squares (see [1]).
2.2 Quadratic polynomials
Every PSD quadratic form, in any number of variables, is a sum of squares.
One can see that quadratic form is equivalent again by dehomogenization
to a quadratic polynomial.
Pn Pn
Theorem 1 Given a quadratic form p(x1 , . . . , xn ) = i=1 j=1 pij xi xj
in variables x1 , . . . , xn with rational coefficients pij and pij = pji , we can
construct either a decomposition
p(x1 , . . . , xn ) =

n
X

bi gi (x1 , . . . , xn )2 ,

i=1

where the bi are nonnegative rational numbers and gi (x1 , . . . , xn ) are linear functions with rational coefficients, or particular rational numbers
u1 , . . . , un such that p(u1 , . . . , un ) < 0.
The proof of this theorem is a straightforward elaboration of the elementary technique of ”completing the square”by induction on the number
of variables and it can be seen in [1].
2.3 Quartic polynomials in two variables
Every PSD ternary quartic form is a sum of three squares of quadratic
forms. Hilbert’s proof is short but difficult and incomprehensible to the
modern reader. There are some modern expositions, e.g. see [4]. Like above
by dehomogenization ternary quartic form is equivalent to quartic polynomial in two variables.
2.4 Motzkin polynomial
As we mentioned above, the first explicit example of polynomial which is
PSD and not SOS was the Motzkin polynomial (or form here for n = 3),
i.e.,
M (x, y, z) = x4 y 2 + x2 y 4 + z 6 − 3x2 y 2 z 2 .
Nonnegativity can be easily shown using the inequality of arithmetic√
n
≥ n x1 · x2 · · · xn . Put n = 3 and x1 =
geometric means x1 +x2 +...+x
n
x4 y 2 , x2 = x2 y 4 , x3 = z 6 then we get
p
x4 y 2 + x2 y 4 + z 6
≥ 3 x6 y 6 z 6 = x2 y 2 z 2
3

and therefore M (x, y, z) is PSD.
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Now we show that there is no SOS decomposition of the Motzkin form.
The cage new(M ) of M has vertices α1 = (4, 2, 0), α2 = (2, 4, 0), α3 =
(0, 0, 6) and then the cage new(qi ) must have vertices β1 = (2, 1, 0), β2 =
(1, 2, 0), β3 = (0, 0, 3), so new(qi ) includes also lattice point β4 = (1, 1, 1).
Hence we have xT = (x2 y, xy 2 , xyz, z 3 ) and matrix A = diag(1, −3, 1, 1).
It is clear that this diagonal matrix A is not PSD, e.g. by reason of its
negative determinant.
Every PSD polynomial is a sum of squares of rational functions, e.g.
the polynomial (x2 + y 2 )2 M (x, y, z) is SOS, but in general it is difficult
to find such factor (x2 + y 2 )2 .

3 A sum of two squares
Some practical problems (e.g. canal surfaces) leads to the problem of
decomposing a polynomial into a sum of two squares. Therefore in this
section we introduce several methods to solve such a decomposition. In regard of a possible application and a computational complexity we confine
to polynomials in one variable.
The first method is a numeric decomposition resulting from Section
2.1 and numerically determinated roots of polynomials. The following algorithm introduces this method.
Algorithm 1: numeric-so2s
input : a nonnegative polynomial p of degree 2n, n ≥ 1
output: polynomials g, h such that p = g 2 + h2
1
2
3

compute roots xi of p such that
p = p2n (x − x1 ) · · · (x − xn ) · (x − x1 ) · · · (x − xn );
√
separate g, h from p2n (x − x1 ) · · · (x − xn ) = g + ih;
return (g, h);

Remark 2 If we decompose p into a sum of two squares g, h, then also
(ag + bh), (bg − ah), where a, b ∈
and a2 + b2 = 1, determinate a
decomposition of p. It follows from

R

p = (ag + bh)2 + (bg − ah)2 = (a2 + b2 )g 2 + (a2 + b2 )h2 = g 2 + h2 .
Then we say ([6]) that decompositions g, h and (ag + bh), (bg − ah) are
equivalent.
A squarefree PSD polynomial of degree 2d has exactly 2d−1 inequivalent
SOS decompositions.
The second method uses a polynomial factorization in the certain field
extension. Let k be an arbitrary computable field of characteristic 6= 2
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and p(x) ∈ k[x], then the following alorithm (taken off [6]) gives us such
a method.
Algorithm 2: factor-so2s
input : a nonnegative polynomial p ∈ k[x] of degree 2n, n ≥ 1
output: polynomials g, h such that p = g 2 + h2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

e

compute the factorization p = cΠj fj j into monic irreducible
polynomials;
if c is not a sum of two squares then
return (NotExist);
else
choose two constants g, h such that g 2 + h2 = c;
for each j do
if ej is even then
e /2
e /2
(g, h) = (fj j g, fj j h);
else
k 0 = k[x]/hfj i;
if x2 + 1 is irreducible over k 0 then
return (NotExist);
else
r(x) := a polynomial such that r2 + 1 = 0 in k 0 ;
u + iv := gcd(r + i, fj ) in k(i)[x];
(g, h) := (gu + hv, gv − hu);
return (g, h);

This algorithm produces a solution depending on a choice of the field
k, so the solution need not be found. For details of this method, we refer
to [6].
The last method, we introduce here, is based on the matrix representation. Consider again a polynomial p in a quadratic form (2). To decompose
p into a sum of two squares, the matrix B must be a s × 2 matrix, i.e.
B = (b1 , b2 ). It leads to




A = BB T = 


c1
c2
..
.

d1
d2
..
.

cs

ds

 
 
 
·
 

c1
c2
..
.

d1
d2
..
.

cs

ds

T







 =



c1 c + d1 d
c2 c + d2 d
..
.
cs c + ds d





,


(6)

where c = (c1 , c2 , · · · , cs )T and d = (d1 , d2 , · · · , ds )T . So we are finding a
symmetric PSD matrix A with rank 2. To find such a matrix A is crucial
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but also difficult. The algorithm, which we programmed in Mathematica,
is based on the Groebner basis and exploiting the fact that every principal
square submatrix of A is also PSD and has rank ≤ 2.
Once A is obtained, then a matrix B is determinated by solving the
equations a11 = c21 + d21 , a1sq= c1 cs + d1 ds , ass = c2s + d2s , which has
√
a11 ass −a21s
always a solution, e.g. c1 =
, d1 = √aa1sss , ds = ass (p is
ass
SOS ⇒ a11 > 0 ∧ ass > 0 and A is PSD ⇒ a11 ass − a21s ≥ 0). Now we
1d
get d = adss and for c1 > 0 we have c = a1 −d
, where ai is row of the
c1
matrix A. If c1 = 0, then c is determinated from some other row of A
id
).
(ci c = ai − di d =⇒ c2i = aii − d2i 6= 0 =⇒ c = ai −d
ci
All equivalent decomposition of A has form: B = (c, d) · Q, where Q is
a orthogonal matrix of the size 2.
The main advantage of this approach in front with methods above is
that it produces an exact solution (if it exists and size of A is not too
big) and we do not have to know the field k where such a solution can be
found. Let us show it on an example.
Example 2 Consider a polynomial
p = 943 − 1050x + 375x2 − 104x3 + 210x4 − 150x5 + 13x6 + 15x8 ,
which can be written like a following sum of two squares
p = 13 −4 + x3

2

+ 15 7 − 5x + x4

2

.

(7)

Q

∪
Such
√ a√decomposition can be found by the Algorithm 2 for k =
{ 13, 15}, but practically we do not have this a priori information and
in general it is not easy to find it.
Therefore we will show how our method deals with it. We find a quadratic
form of p
p(x) = xT · A · x =







1
x
x2
x3
x4

T 












15
0
0
13
0
0
−75
0
105 −52

0
0
0
0
0

−75
105
0
−52
0
0
375 −525
−525 943








1
x
x2
x3
x4





,



where A is the PSD matrix with rank 2. Then the equation A = BB T
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produces one of the solution


−4

q

195
q 943



 −7 195
943

B=
0

q

 20 195
943
0



− √105
943
√52
943

0
√525
√943

− 943





.




Considering
the Remark
q
q 2 this decomposition is equivalent to (7) with
13
15
a = −4 943 , b = −7 943
.

4 Application of SOS

Sum of squares decomposition has many applications especially in theorem
proving and deriving programs, e.g. in HOL Light1 . In particular, it can
be used in the proof of a geometric inequality for circle packings (see [3])
or in computing rational parametrizations of canal surfaces (see [5]).
4.1 Canal Surfaces
Consider a real-valued rational function r(t) and a rationally parametrized
(i.e. mi (t) are rational
space curve m(t) = (m1 (t), m2 (t), m3 (t)), t ∈
functions). The offset at distance r(t) to a curve m(t) in 3 can be defined
as the envelope of the set of spheres centered at m(t) with a radius r(t).
In general such a surface is called a canal surface or specially for constant
radius (r(t) ≡ const.) a pipe surface with spine curve m(t).
This surfaces have wide applications (e.g. pipe surfaces: shape reconstruction, robotic path planning; canal surfaces: blend surfaces, transition
surfaces between pipes) and therefore because of CAD systems and further manipulations they need to be rationally parametrized. Surprisingly,
this requirement can be always fulfilled. A general construction of rational
parametrizations for real canal surfaces will be given in this section (for
detail see [5]).
As above a canal surface Φ is defined as envelope of a one parameter
set of spheres, centered at a spine curve m(t) with a radius r(t). Hence
its defining equations are

R

R

Σ(t) : (x − m(t))2 − r(t)2 = 0,

(8)

Σ̇(t) : (x − m(t)) · m(t) − r(t)ṙ(t) = 0,

(9)

and every point x = (x1 , x2 , x3 ) of Φ lies on so called characteristic circle
k(t) = Σ(t) ∩ Σ̇(t). Substituting y = x − m in (8) and (9), we obtain
1 http://www.cl.cam.ac.uk/

~ jrh13/hol-light/
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2

ṁ)
ṙ
(y · ṁ)2 = y 2 ṙ2 and it follows that 1 ≥ cos2 α = (y·
y 2 m2 = ṁ2 . Thus a
canal surface Φ is real, if ṁ2 − ṙ2 ≥ 0. Further let q be the unit normals
of Φ (for fixed t0 the vector field q(t0 , u) represents the unit normals at
points of k(t0 )), then a parametric representation of Φ is given by

Φ : x(t, u) = m(t) + r(t)q(t, u).

(10)

To get a rational parametrization of Φ we have to find a rational representation of the unit normals q(t, u). Now we show how such q(t, u) can
be constructed.
A canal surface Φ can also be interpreted as envelope of a one parameter set of cones ∆(t) with the vertex s(t). The curve e(t) is a set centers
of spheres with radius 1 tangent to ∆(t). One obtains
r
s=m− ,
ṙ

e=m+

1−r
ṁ.
ṙ

Let γ : Φ → S 2 be the Gauss map, where S 2 is the unit sphere centered
at the origin. γ maps the cones ∆(t) onto circles c(t) and the circles c(t)
˜
define cones ∆(t),
which are tangent to S 2 along c(t). The vertices of the
˜
cones ∆(t) are given by z = s − e = − ṁ
ṙ .
It is obvious that the vector field q(t, u) describes a circle c(t) ⊂ S 2 .
Hence a rational parametrization of c(t) define a rational parametrization
of q(t, u). We use a stereographic projection to derive such parametrizations. A stereographic projection δ : S 2 → π whith center W = (0, 0, 1)
and π defined by x3 = 0 is a rational conformal map. δ maps a circle c(t)
to a circle δ(c) with center n = δ(z) and radius ρ given by
n=

(ṁ1 , ṁ2 , 0)
, ρ2 =
ṁ3 + ṙ

ṁ2 −ṙ 2
(ṁ3 +ṙ)2 .

(11)

A planar curve n(t) is rational, but in general radius ρ is not. Therefore
any point ϕ̃ on a circle δ(c) has to be of the form ϕ̃(t) = n(t) + g(t) =
1
ṁ3 +ṙ (g1 − ṁ1 , g2 − ṁ2 , 0), where g(t) = (g1 (t), g2 (t), 0) is a rational planar
vector satisfying g 2 = g12 + g22 = ρ2 . It leads to a sum of two squares
decomposition of ρ2 (especially decomposition of the numerator in (11)).
For any real canal surface (ṁ2 − ṙ2 ≥ 0) such a decomposition exists as
mentioned in Section 2.1.
Having a rational parametrization of points ϕ̃ on circles δ(c) we want
to derive the complete parametrization of δ(c). This can be constructed
by reflecting ϕ̃ at all diametres of δ(c) which leads to
ϕ(t, u) = ϕ̃ − 2

g(t) · d(u)
d(u),
d(u)2
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Figure 1: The canal surface with spine curve (red).

R

where d(u) = (u, 1, 0) are normals of a pencil of lines, u ∈ .
The last step is the inverse projection δ −1 : π → S 2 , which maps
circles ϕ to the unit normals
q(t, u) =

ϕ21

1
(2ϕ1 , 2ϕ2 , ϕ21 + ϕ22 − 1)(t, u)
+ ϕ22 + 1

(12)

such that (10) is a rational parametrization of Φ.
Example 3 Consider a spine curve m(t) = (t3 − 2t2 + 5t− 7, t3 + 2t2 , 3t+
10) and a radius function r(t) = t3 + 2t + 1. By the above approach we get
ρ2 =

30 − 40t + 50t2 + 9t4
(5 + 3t2 )

2

=

(−5 + 3t2 )2 + 5(1 − 4t)2
(5 + 3t2 )

2

and the corresponding canal surface is shown on Figure 1.
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Webová podpora pro výuku geometrie
křivek a ploch
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Abstrakt. Přı́spěvek má formu komentáře k sérii VRML modelů,
jež vznikajı́ jednak jako možnost zı́skánı́ bližšı́ zkušenosti s geometriı́
(prozatı́m zejména syntetickou) některých křivek a ploch, a jednak jako
pokus o splněnı́ snů ortodoxnı́ho deskriptiváře. . .
Klı́čová slova: VRML modely, syntetická geometrie, prostorové křivky,
plochy technické praxe.

1 Úvod
Pro názornou výuku prostorové geometrie je vhodné použı́t názorné modely. V rámci webové podpory takové výuky je pak možné použı́t modely
virtuálnı́ (počı́tačové), do nichž lze zakomponovat i řadu dynamických
prvků a učinit je tak atraktivnějšı́mi. Jednı́m z použitelných nástrojů je
jazyk VRML (Virtual Reality Modeling Language), jehož specifikace je
volně dostupná na internetu, lze pro něj najı́t kvalitnı́ české zdroje informacı́ ([2, 3, 4]), a k prohlı́ženı́ hotových virtuálnı́ch scén existuje řada
freewarových plug-inů nebo samostatných aplikacı́.
Při modelovánı́ geometrických vlastnostı́ prostorových křivek a ploch
se dajı́ s výhodou použı́t implementované skriptovacı́ možnosti, které
rovněž velmi dobře posloužı́ k programovánı́ dynamické manipulace s virtuálnı́m modelem.
Odkazy ke všem modelům, zmı́něným nı́že v textu, je možné najı́t na
webové adrese http://mdg.vsb.cz/jdolezal/zlenice.

2 Obecné modely
Jedná se o modely vhodné k obecným přednáškovým tématům. Prozatı́m
jsou na webu pouze tři – k obecnému úvodu do křivek, ke šroubovici a
k obecnému úvodu do ploch; dalšı́, které by měly seznámit s obecnými
pojmy, jež se vztahujı́ k různým typům ploch, se připravujı́. . .
2.1 Prostorová křivka
Na přı́kladě vhodné prostorové křivky – konkrétně se jedná o část tzv.
Vivianiho křivky – jsou ukázány některé souvisejı́cı́ geometrické pojmy a
invarianty.
Sada ovladačů v levém dolnı́m rohu scény sloužı́ k rotovánı́ a posouvánı́ celého modelu, tj. k možnosti lépe evidovat jeho prostorovost;
čtveřice tlačı́tek dole uprostřed umožňuje procházet jednotlivými kroky,
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v nichž některé geometrické objekty přı́p. dalšı́ ovládacı́ prvky přibývajı́
resp. mizı́. Vpravo nahoře jsou umı́stěny čtyři kuličky, jejichž aktivace
nastavı́ model do některého z přednastavených pohledů: shora (modrá),
zepředu (zelená), zprava (žlutá) a výchozı́ (červená).
Navı́c lze pomocı́ tlačı́tka umı́stěného vlevo od pohledových kuliček
zobrazit nebo skrýt části válcové a kulové plochy, v jejichž průniku ležı́
studovaná Vivianiho křivka.
Posuvnı́kem, který je v pravé části scény, je možno měnit polohu jejı́ho
bodu M a následně v dalšı́ch krocı́ch postupně přibývajı́cı́ch objektů, jako
je tečna t, oskulačnı́ rovina ω, hlavnı́ normála n spolu s oskulačnı́ kružnicı́
i normálovou rovinou ν a na závěr binormála b a rektifikačnı́ rovina ρ, tj.
celý průvodnı́ trojhran křivky v jejı́m bodě.
Přitom se v některých krocı́ch objevujı́ pomocné posuvnı́ky, jimiž
lze demonstrovat limitnı́ přechod sečny v tečnu, tečné roviny v rovinu
oskulačnı́ nebo přechod kružnice určené třemi body A, B, M dané křivky
v oskulačnı́ kružnici v bodě M pro A → M ∧ B → M . V poslednı́m kroku
(obr. 1) se v pravé části scény objevı́ série pı́smenkových tlačı́tek, která
umožňujı́ skrýt nebo zpětně zobrazit přı́slušné geometrické objekty.

Obrázek 1: Model prostorové křivky

2.2 Šroubovice
Úhlopřı́čka obdélnı́ka po jeho svinutı́ do válce vytvořı́ jeden závit šroubovice – a právě tuto operaci lze provést v úvodnı́m kroku modelu. Svinutı́,
resp. zpětné rozvinutı́, se aktivuje stisknutı́m tlačı́tka s, resp. r ; pomocı́
tlačı́tka +, resp. -, je možno přepı́nat mezi pravotočivou a levotočivou
variantou; a přepı́nač e, resp. c, měnı́ způsob svinovacı́ho a rozvinovacı́ho
pohybu z evolventálnı́ho na cykloidálnı́ a naopak.
V následujı́cı́m kroku je možno pomocı́ posuvnı́ku pohybovat po šroubovici jejı́m bodem M a pak postupně i celým průvodnı́m trojhranem,
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podobně jako u předchozı́ho modelu obecné prostorové křivky (obr. 2);
přitom lze stále přepı́nat mezi pravotočivou a levotočivou variantou.
Navı́c jsou zde také vrcholy V, W kuželových ploch tečen a binormál,
které se s výhodou použı́vajı́ při deskriptivářských konstrukcı́ch.

Obrázek 2: Model šroubovice

2.3 Obecná plocha
Model obecné plochy (obr. 3) je zatı́m v pracovnı́ verzi. Namı́sto jednorozměrného posuvnı́ku je v pravé části čtvercová oblast s kuličkou, jı́ž lze
v této oblasti pohybovat a sledovat přı́slušný pohyb odpovı́dajı́cı́ho bodu
po zobrazené ploše. V následných krocı́ch jsou tı́mto bodem vedeny dvě
různé křivky plochy, k nim jsou sestrojeny tečny včetně jimi určené tečné
roviny, a na závěr je v daném bodě doplněna přı́slušná normála.

Obrázek 3: Model obecné plochy
Samotná plocha je bikubickým Bézierovým plátem, jehož řı́dicı́ body
lze zobrazit nebo naopak skrýt stisknutı́m tlačı́tka umı́stěného vpravo pod
pohledovými přepı́nači. Na každém řı́dicı́m bodě je dvojice senzorů, která
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umožňuje pohybovat s nı́m bud’ ve svislém směru, a to taženı́m za modrý
dvěma kuželi zakončený válec, nebo ve vodorovném dvojsměru taženı́m
za červenou kuličku nebo slabě průhledný čtverec. Takto se dá plocha
celkem libovolně tvarovat a následně po nı́ pohybovat daným bodem i
spolu s přı́slušnou tečnou rovinou a normálou. Kvůli výpočetnı́ náročnosti
je ovšem model dosti hrubý, což je znát zejména na průniku tečné roviny
s plochou v nějakém jejı́m hyperbolickém bodě.

3 Modely ke konkrétnı́m úlohám
Tyto modely vznikajı́ jako interaktivnı́ doplněk k přı́kladům řešeným metodami deskriptivnı́ geometrie. Existuje jich již celá řada, a to zejména
k úlohám o rotačnı́ch, šroubových a zborcených přı́mkových plochách.
Společným jmenovatelem všech těchto modelů je přı́tomnost jakéhosi posuvnı́ku výtvarného zákona, který umožňuje řı́dit průběh vzniku dané
plochy nebo jejı́ části.

Obrázek 4: Webová stránka s řešenou úlohou včetně 3D modelu
Na obr. 4 je ukázka modelu části hyperbolického paraboloidu, v němž
je navı́c možné přepı́nat zmı́něný posuvnı́k mezi oběma přı́mkovými reguly
plochy.
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Vpravo vedle modelu je obrázek s řešenı́m úlohy v dané zobrazovacı́ metodě, přičemž jeho krokovánı́ je synchronizováno s krokovánı́m
v samotném modelu. Po kliknutı́ na tento obrázek v kterékoliv jeho fázi
se otevře PDF dokument, v němž jsou přı́slušné obrázky ve skutečných
rozměrech odpovı́dajı́cı́ch zadánı́ a v kvalitě vhodné pro tisk.
Pod modelem a obrázkem je stručný textový komentář k jednotlivým
krokům, který je orientován spı́še na prostorový popis celého řešenı́; aktuálnı́ krok je vždy zvýrazněn.
Na konci webové stránky lze najı́t odkaz na jejı́ tiskovou PDF verzi,
v nı́ž může zájemce najı́t podrobněji popsaný postup řešenı́ v dané promı́tacı́ metodě.

4 Závěr
Popsané modely se snad mohou stát vhodnou didaktickou pomůckou,
která je navı́c volně dostupná v prostředı́ celosvětové sı́tě internet.
Nicméně, i přes snahu učinit každý model maximálně interaktivnı́,
nemůže s nı́m přı́padný uživatel dělat vı́c, než mu autor modelu dovolı́,
jinými slovy – takový model je přece jen poměrně pasivnı́ záležitostı́, která
přı́liš nedovoluje rozvinout studentův tvůrčı́ potenciál.
Do budoucna je tedy v plánu dále pokračovat ve vytvářenı́ obecných
modelů, a navı́c ke stávajı́cı́ webové podpoře přidat jakési videotutoriály,
podle nichž by bylo možno si přı́slušné geometrické objekty samostatně
vymodelovat v prostředı́ nějakého vhodného a bez omezenı́ dostupného
softwaru, jakým je např. Google SketchUp.
A v neposlednı́ řadě je třeba doplnit aplikačně-motivačnı́ část s konkrétnı́mi ukázkami použitı́ studovaných křivek a ploch v technické praxi.
Pracovnı́ verze takových web stránek s převážně stavařským zaměřenı́m již
existujı́, některé odkazy jsou rovněž dostupné na výše zmı́něné internetové
adrese [1]; ke staženı́ jsou zde také KMZ soubory, které lze otevřı́t v programu Google Earth a takto atraktivnı́m způsobem virtuálně navštı́vit
uvedená mı́sta se zajı́mavými geometrickými realizacemi některých křivek
a ploch.
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Abstrakt. Obsahom práce Pohyb repéru po dráhe je načrtnutie odvodenia Lagrangeových planetárnych rovníc, vplyv porúch na Keplerové
dráhové elementy. Dôležitá časť práce je venovaná geometrickému
významu derivácii funkcie sprievodiča hmotného bodu, odvodenie
pohyblivého repéru v ortogonálnej krivočiarej súradnicovej sústave.
Kľúčové slová: Keplerové dráhové elementy, Lagrangeové planetárne
rovnice, pohyb repéru

1 Úvod
Pohyb hmotného bodu ovplyvňujú rôzne parametre, napr. gravitačné odchýlky, vplyv gravitačných polí od tretích telies, hmotnostné štruktúry
apod. Všetky tieto parametre určujú poruchovú funkciu. Poruchová funkcia opisuje odchýlenie skutočnej dráhy od Keplérovej dráhy. Päť zo šiestich
Keplérových dráhových elementov potrebujeme kvôli definovaniu veľkosti,
tvaru a orientácie dráhy telesa (napr. družice) v gravitačnom poli Zeme.

Obrázek 1: Prehľad Keplerových dráhových elementov
Dva uhly nám poskytujú orientáciu roviny dráhy v priestore. Sú to
inklinácia i roviny dráhy k rovníku a rektascenzia výstupného uzlu Ω .
Tá je definovaná ako uhol prechádzajúci jarným bodom Υ a bodom X
na jednotkovej sfére, ktorý je priesečníkom roviny dráhy hmotného bodu
a roviny rovníka (obr. 1 ).
Ďalšie parametre definujú veľkosť a tvar dráhy a opisujú polohu družice
v rovine dráhy. Veľkosť je daná parametrom a, ktorý nazývame hlavná
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poloos elipsy. Tvar je definovaný excentricitou e. Podľa obrázka (2) je
maximálna vzdialenosť hmotného bodu od centra Zeme (apogeum) daná
vzťahom a(1 + e) a minimálna vzdialenosť (perigeum) je daná vzťahom
a(1 − e). Piaty parameter je argument periga ω a je meraný pozdĺž dráhy
v smere pohybu hmotného telesa (uhol: 6 SXP er, obr. (1)).

Obrázek 2: Zobrazenie hlavnej poloosy a a excentrecity e dráhy družice D
Šiesty parameter určuje čas priechodu družice perigeom.

2 Pohyb hmotného telesa
V prípade zanedbania porúch od tretích telies (mesiac, slnko apod.) spoločne s uvážením predpokladu, že zemské gravitačné pole je stredovo symetrické, pohyb družice by opisovala rovnica:
ẍi + GM⊕

xi
= 0.
ρ3

(1)

Riešením tejto rovnice je prípad ideálneho pohybu, t.j. nerušeného.
Pohyb telesa za všeobecných podmienok opisujú Lagrangeové rovnice
druhého druhu:
∂L
∂2L
−
= 0,
∂t∂ q̇i
∂qi

(2)

kde i = 1, ..., n, L(q1 , ..., qn , q̇1 , ..., q̇n , t) je Lagrangeová funkcia (kinetický
potenciál) a n je počet stupňov voľnosti. V rovnici (2) ďalej vystupujú
∂L
zobecnené sily ( ∂q
), impulzy síl ( ∂∂L
q̇i ), kde qi sú všeobecné súradnice a q̇i
i
sú všeobecné rýchlosti.
Lagrangeová funkcia je daná súčtom kinetickej energie T a potencio⊕
nálnej energie U, ktorá sa od silovej funkcie V = MD GM
líši zápornym
ρ
znamienkom. MD je hmotnosť družice, M⊕ je hmotnosť Zeme, G je gravitačná konštanta.
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Vychadzajúc z Newtonových rovníc v inerciálnom systéme (prípad: D,
⊕) odvodíme sústavu diferenciálnych rovníc pre rušený pohyb:
ẍi + GM⊕

xi
∂R
=
, i = 1, 2, 3.
ρ3
∂xi

(3)

Za šesť stupňov voľnosti príjmeme Keplerové dráhové elementy a riešenie hľadáme v tvare xi = xi [(t, Ω(t), i(t), ω(t), a(t), e(t), M0 (t))]. Dráhové
elementy sú pre nerušený pohyb konštantné, no pre rušený pohyb sú funkciami času.

3 Riešenie rušeného pohybu
Pomocou troch Keplerových elementov (ω, i, Ω) určíme maticu rotácie
transformácie z geocentrickej sústavy súradnic do lokálnej sústavy:
< = Rω Ri RΩ

(4)

V lokálnej sústave, ktorá je určená v rovine dráhy družice definujeme
polárne súradnice, v ktorej pól je ohnisko S elipsy v strede Zeme, polárna
os smeruje k perigeu. Potom platí: x = (cos υ, sin υ, 0), v ktorej uhol υ je
tzv. pravá anomália. Geocentrické súradnice družice pre pravú anomáliu
sú:


cos Ω cos(ω + υ) − sin Ω sin(ω + υ) cos i
x = ρ  sin Ω cos(ω + υ) − cos Ω sin(ω + υ) cos i 
sin(ω + υ) sin i
Tento vzťah bude riešením rovnice (3), v ktorej namiesto pravej anomálie uvažujeme strednú anomáliu M0 a za vysloveného predpokladu, že
dráhové elementy sú funkciami času môžeme písať:
6

dxj
∂xj X ∂xj
=
+
y˙i ,
dt
∂t
∂yi
i=0

(5)

kde y1 = Ω, y2 = i, y3 = ω, y4 = a, y5 = e, y6 = M0 . V rovnici (5) je
šesť neznámych veľičín. Pre ich určenie zvolíme tri podmienky (aplikácie
riešenia variácií konštanty):
6
X
∂xj
i=1

∂yi

y˙i = 0, j = 1, 2, 3.

(6)

Potom pre deriváciu (5) platí dxj /dt = ∂xj /∂t a pre druhú derivácíu
funkcie x dostaneme:
µ
¶
µ
¶
6
d ∂xj
∂ 2 xj X ∂
∂xj
d2 xj
=
=
+
y˙i .
dt2
dt ∂t
∂t2
∂yi
∂t
i=1

84
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Po dosadení do pohybovej rovnice (3) a porovnaním so sústavou pohybových rovníc pre nerušený pohyb, tj. v prípade konštantných dráhových
elementov, dostávame:
6

d2 xj
xj X ∂
+ GM⊕ 3 +
2
dt
ρ
∂yi
i=1

µ

∂xj
∂t

¶

y˙i =

∂R
,
∂xj

a odtiaľ ďalšie tri podmienky pre derivácie y˙i sú:
µ
¶
6
X
∂
∂xj
∂R
y˙i =
, j = 1, 2, 3.
∂yi
∂t
∂xj
i=1

(7)

Podmienkami (6) a (7) sú dráhové elementy yi (t) jednoznačne určené, ale
pre praktické výpočty nevhodné.
Pre explicitné vyjadrenie parametrov yi vynasobíme podmienky (6)
výrazom −∂/∂yk (∂xj /∂t) a podmienky (7) výrazom ∂xj /∂yk , takže
∂
−
∂yk

µ

∂xj
∂t

¶X
6
i=j

µ
¶
6
∂xj
∂xj X ∂
∂xj
∂xj ∂R
y˙i = 0,
y˙i =
,
∂yi
∂yk i=1 ∂yi
∂t
∂yk ∂xj

potom sčítaním súčinov dostaneme
Ã
!
µ
¶
µ
¶ 6
6
∂xj X ∂
∂xj
∂
∂xj X ∂xj
∂R
−
y˙i =
∂yk i=1 ∂yi
∂t
∂yk
∂t i=1 ∂yi
∂yk
a po úprave
¶
6 X
6 µ
6
X
X
∂ 2 xj ∂xj
∂xj ∂ 2 xj
∂R
−
y˙i =
,
∂yk ∂yi ∂t ∂yk ∂t ∂yi
∂yk
j=1

i,k=1

k=1

kde
¶
6 µ
X
∂xj ∂ 2 xj
∂ 2 xj ∂xj
∂x ∂ 2 x
∂x ∂ 2 x
−
= [yk , yi ] =
−
.
∂yk ∂yi ∂t ∂yk ∂t ∂yi
∂yk ∂yi ∂t ∂yi ∂yk ∂t
j=1
Tento vzťah sa nazýva Lagrangeová (Poissonová) zátvorka a zrejme platí
[yi , yi ] = 0 a [yi , yj ] = −[yj , yi ]. Potom
6
X
i=1

[yk , yi ]y˙i =

∂R
, k = 1, ..., 6.
∂yk

(8)
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Jedná sa o sústavu šiestich rovníc pre šesť neznámych y˙i s antisymetrickou maticou. Možno dokázať, že Lagrangeové zátvorky nezávisia na čase
a preto ich môžeme počítať v ľubovoľnom bode dráhy, napr. v perigeu, tj.
υ = M0 = 0,

ρ = a(1 − e).

Aby sme vypočítali Lagrangeové zátvorky, geocentrický sprievodič vyjadrený vyššie prepíšeme ako lineárnu kombináciu dvoch vektorov:




cos Ω
− sin Ω cos i
x = ρ cos u  sin Ω  + ρ sin u  cos Ω cos i  ,
0
sin i

kde u = υ + ω. Vektor e1 = (cos Ω, sin Ω, 0) je smerovým vektorom uzlovej
priamky xu . Jeho derivácia podľa Ω je vektor e2 = (− sin Ω, cos Ω, 0).
Ortonormálne vektory e1 , e2 , e3 = (0, 0, 1) určujú geocentrickú sústavu
súradnic.
Vektor E2 = (− sin Ω cos i, cos Ω cos i, sin i) roviny dráhy, je kolmý na
vektor e1 a s týmto vektorom tvorí ortonormálnu bázu roviny dráhy. DeriE2 = E = (sin Ω sin i, − cos Ω sin i, cos i), ∂ E2 =
vácie E2 podľa Ω, i sú: ∂∂i
1
∂Ω
cos i(− cos Ω, − sin Ω, 0) = −e1 cos i. Vektory e1 , E2 , E1 taktiež určujú ortonormálnu bázu priestoru. Ďalej platí, že e2 E1 = − sin i, e2 E2 = cos i.
Potom vektor x v perigeu môžeme vyjadriť v tvare:
x = ρ(e1 cos ω + E2 sin ω).

(9)

Jeho derivácie podľa Ω, i, ω, a, e, M0 sú:
∂x
∂Ω
∂x
∂i
∂x
∂ω
∂x
∂a
∂x
∂e
∂x
∂M0

=

a(1 − e)(e2 cos ω − e1 cos i sin ω),

=

E1 a(1 − e) sin ω,

=

a(1 − e)(−e1 sin ω + E2 cos ω),

= (1 − e)(e1 cos ω + E2 sin ω),
=
=

−a(e1 cos ω + E2 sin ω)),
r
a(e1 sin ω − E2 cos ω))

1+e
.
1−e
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Obrázek 3: Prehľad prvých a druhých derivácií vektorov
Pre druhé derivácie potom platí:
∂2x
∂Ω∂t
∂2x
∂i∂t
∂2x
∂ω∂t
∂2x
∂a∂t
∂2x
∂e∂t
∂2x
∂M0 ∂t

= −vp (e2 sin ω + e1 cos ω cos i),
= vp E1 cos ω,
= −vp (e1 cos ω + E2 sin ω),
vp
(e1 sin ω − E2 cos ω),
2a
vp
=
(−e1 sin ω + E2 cos ω)),
1 − e2
s
1+e
= vp
(e1 cos ω + E2 sin ω)),
(1 − e)3
=

kde
∂x
= vp (− sin ωe1 + cos ωE2 )
∂t
a vp je rýchlosť družice D v perigeu. Geometrický význam derivácií vidíme na obrázku (3). Z predchádzajúcich záverov vyplýva, že vektory
e1 a E2 tvoria ortonormálnu bázu. V oblasti perigea vidíme prvé derivácie (ω, a, e, M0 ), ktoré tvoria sústavu ortogonálnych vektorov. Druhé
derivácie tvoria ortogonálnu sústavu a sú kolmé na zložky prvých derivácií. Napríklad vektory xω , xM a vektory xa , xe sú podľa obrázka (3)
opačné a vektor xω je kolmý na vektory xa , xe . V ďalšom kroku naplnením
Lagrangeových zátvoriek kombináciou dráhových elementoch, doplnením
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do sústavy (8) a jednoduchou úpravou dostávame explicitné vyjadrenie
derivácií Keplerových dráhových elementov:
dΩ
dt

=

dı
dt

=

dω
dt

=

da
dt

=

de
dt

=

dM0
dt

=

p

1

∂R
,
∂i

GM⊕ a(1 −
1
∂R
cot i
∂R
−p
+p
,
2
2
∂Ω
GM⊕ a(1 − e ) sin i
GM⊕ a(1 − e ) ∂ω
√
∂R
1 − e2 ∂R
cot i
−p
+p
,
GM⊕ a ∂e
GM⊕ a(1 − e2 ) ∂i
r
a 1 − e ∂R
−2
,
GM⊕ 1 + e ∂M0
s
1 1 − e2 ∂R
(1 − e)2 ∂R
−
− p
,
e GM⊕ a ∂ω
e GM⊕ a ∂M0
r
(1 − e)2 ∂R
a 1 − e ∂R
2
+ p
.
GM⊕ 1 + e ∂a
e GM⊕ a ∂e
e2 ) sin i

4 Pohyblivý repér

Ľubovoľnú dvojicu ortogonálnych vektorov, ktoré sme si predstavili v predchádzajúcej kapitole, môžeme doplniť na repér, napr.:
xω
d1 =
= −e1 sin ω + E2 cos ω, H1 = a(1 − e),
H1
xe
d2 =
= −e1 cos ω − E2 sin ω, H2 = a,
H2
xi
= E1 , H3 = a(1 − e) sin ω.
d3 =
H3
Pre diferenciál funkcie platí: dx = [a(1 − e)dω, ade, a(1 − e) sin ωdi] =
xω dω + xe de + xi di. Zavedením Christoffelových symbolov Γ122 = Γ311 =
1
cot ω
Γ322 = 0, Γ211 = Γ233 = − a(1−e)
, Γ133 = a(1−e)
dostaneme zložky pre
pohyb repéru ω12 = Γ121 dx1 = dω, ω13 = Γ133 dx3 = cos ωdi, ω23 =
Γ233 dx3 = − sin ωdi, ktoré môžeme vyjadriť aj v tvare:
 0  


d1
0
dω
cos ωdi
d1
0


−dω
0
− sin ωdi   d2  .
 d2  = 
0
−
cos
ωdi
sin
ωdi
0
d3
d3

Vektor okamžitej osi otáčania je daný predpisom φ = − sin ωdid1 −
cos ωdid2 +dωd3 = e1 di+E1 dω. Pre smerové kosíny tohto vektoru potom
platí: di = φe1 = |φ| cos α, dω = φE1 = |φ| sin α. Pohybuje sa v rovine
kolmej na rovinu dráhy družice, ktorý je určený jej normálou E1 . Tento
uhol závisí na uhloch ω, i. Jeho sférickým obrazom je sférická skrutkovica
obr. (4).
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Obrázek 4: Sféricky obraz pohybu družice

5 Záver
Obsahom tohto príspevku bolo pokúsiť sa odvodiť Lagrangeové planetárne
rovnice. Pre ich odvodenie sme použili vektorovú analýzu. Vektorové vyjadrenie problému nám ponúka možnosť geometrického vyjadrenia pohybu.
Fyzikálna podstata pohybu repéru bude predmetom ďalšieho skúmania.
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Výhody a nedostatky multimediálních výkladových
prostředků pro účely počítačové grafiky
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Abstrakt. Článek se zabývá problematikou tvorby multimediálních studijních opor
se zaměřením na detail a kvalitu vizuálního zobrazení. Popisuje možnosti
vizuálního zpracování formou interaktivního videa s doplňky v podobě vektorové
grafiky. Jsou diskutovány i další postupy se zaměřením na přenositelnost,
výpočetní výkon a kvalitu vizuální interpretace. Jsou diskutovány možnosti využití
multimediálních prostředků v on-line výuce s přihlédnutím k aktuálnímu stavu,
rychlosti a propustnosti internetu.
Klíčová slova: multimédia, počítačová grafika, animace, vektorová grafika,
rastrová grafika, video, Silverlight, Flash, Java 3D, HTML 5, VRML

1 Multimédia publikovaná na internetu
V dnešní době je publikování multimediálních informací běžnou praxí. Pro
účely (výuky) počítačové grafiky a geometrie obecně je vhodné používat tyto
vizuálně názorné formáty. Existuje zde několik možných technologií a přístupů,
které jsou orientovány na požadavky daného vědního oboru. V tomto článku
budeme diskutovat základní principy s odkazy na další zdroje.

Obr. 1: Multimediální požadavky na prezentaci obsahu
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Multimédia (Obr. 1.) a hypertext jsou nosnou strukturou internetu. Můžeme
zde publikovat textové informace, které nejsou dostatečně názorné.
Zohledníme-li interpretaci audio záznamu, můžeme jej prezentovat formou
nahraného zvuku nebo titulkováním vizuálního obsahu.
Obrazovou informaci lze publikovat formou obrázků, a to jak v rastrovém
tak dnes již hojně využívaném vektorovém formátu, formou video nahrávek,
animací, a interaktivních multimediálních prezentací. Interakce umožňuje
krokovat jednotlivé etapy, umožnit uživateli pracovat s materiálem, a to ne jen
v rovině časové osy, kde posouvá nebo opakuje přehrávaný obsah.
Významným přínosem dnešních technologií je možnost simulace výpočtů
s pokročilými prostředky vizualizace. Můžeme provádět zvětšování nebo
zmenšování náhledů (s tím souvisí kvalita a formát ukládaných obrázků), lze
vytvářet 3D modely, nebo implementovat specializované výpočty a
transformace.

2 Rastrová a vektorová grafika na internetu
Rastrové obrázky mají několik nedostatků. Nejvýznamnějším je zhoršená
kvalita obrazu z důvodu komprese nebo počtu použitelných barev (JPEG, GIF),
nebo velikosti obrazu (PNG – bezeztrátový formát). Dnes se na internetu
začínají objevovat nové formáty, jako například WebP [1]. Což je formát
vytvořený Googlem konkurující formátu JPEG. Z hlediska manipulace
s rastrovými obrázky máme následující rozhodující kritéria (Obr. 2).

Obr. 2: Seznam limitů rastrové grafiky
Prvotní krok je požadovaná velikost obrazu. Počítáme-li se zvětšením, pak
maximální kvalita odpovídá největšímu zvětšení. Nevýhodou těchto obrázků je
statický pohled na ilustrovanou scénu. Chceme-li řešit panoramatické snímky,
je již k jejich implementaci potřeba pokročilejší technologie. Rozhodující je
volba vhodného formátu.
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3 Vhodná řešení pro interpretaci multimediálních dat
Z dřívějšího je patrné, že vhodná cesta je volba vektorové grafiky. Dnes již
existuje draft standardu pro tvorbu webových stránek HTML 5 [2]. Přestože
tento standard má mít finální verzi až v roce 2020, již dnes většina prohlížečů
(Microsoft Internet Explorer 9, Mozilla, Opera, Chrome) alespoň částečně tento
formát pro tvorbu webových stránek podporují. Zajímavý je přístup firmy
Apple, která tento formát upřednostňuje před technologií Adobe Flash. Přínosy
HTML 5 jsou již dříve zmíněná podpora vektorové grafiky, přehrávání videa a
další interaktivní prvky, kdy vše je podporováno přímo prohlížečem bez
nutnosti dodatečné instalace dalších přehrávačů a plug-in (zásuvných modulů).
Druhým významným zástupcem v této oblasti je Adobe Flash dnes
dostupný ve verzi CS5. Dnes obvykle dodáván v rámci některého s aplikačních
balíku firmy Adobe [3]. Tento nástroj v kombinaci s technologií Flex (pro
tvorbu RIA – Rich Interent Application) dnes udává směr v této oblasti. Zvládá
práci jak s rastrovou tak vektorovou grafikou, je schopen přehrávat videa a
v nejnovějších verzích pak i práci s 3D grafikou. Pro začínající autory v této
oblasti je vhodný nástroj Adobe Flash Catalyst CS5 [4], který obsahuje
mnoho předgenerovaných skriptů a uživatel tak nemusí znát programovací
techniky, které jsou za těmito akcemi skryty. Pro přehrávání Flash animací
(soubory s koncovkou SWF) na internetu je nutný přehrávač instalovaný do
prohlížeče. Pro lokální přehrávání, lze celou interaktivní animaci generovat do
podoby samo spustitelné aplikace. Jak již bylo zmíněno dříve, tento formát není
podporován u všech dnes dostupných médií. S problémy se můžeme setkat u
mobilních platforem a tabletů (zejména Apple), které tento formát nepodporují.
Z hlediska operačních systému je však dodávána podpora pro Windows, Linux,
Android, Mac OS.
Za zmínku pak ještě stojí, poměrně zajímavý nástroj Adobe Presenter 7 [5].
Tento nástroj je doplňkem aplikace Microsoft PowerPoint 2010 a umožňuje
export výsledné prezentace do podoby, kterou lze prostřednictvím Flash přímo
prohlížet na internetu. Jednotlivé komponenty prezentace jsou uloženy ve
vektorovém formátu, lze je doplnit o audio a video komentář a částečně jsou
podporovány i dynamické vlastnosti PowerPoint. Výhoda tohoto řešení je
možnost přehrávání prezentací přímo na internetu bez nutnosti vlastnit aplikace
PowerPoint.
Další možnost nabízí technologie Siverlight [6], která je v podstatě
alternativou společnosti Microsoft k formátu Adobe Flash. Výhodou je plná
provázanost s dalšími produkty vývojové platformy .NET. Naproti Flash, který
ve svých počátcích vycházel z filozofie klasických prezentací (PowerPoint) =
klíčové snímky a nástrojů pro střih videa (Adobe Premiera atd.) = časová osa,
technologie Silverlight je již od začátku založená na myšlence portace
desktopových aplikací na internet. Výsledné řešení opět potřebuje pro své
spuštění přehrávač v prohlížeči. Ve verzi Silverlight 4 již lze využívat 3D
modely, což má krom vizualizace perspektivy přínos pro prezentaci těchto dat.
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V dnešní době jsou technologie Flash a Silverlight víceméně srovnatelné.

3.1

Prezentace 3D modelů na internetu

Prezentaci 3D modelů v prostředí internetu lze realizovat několika způsoby.
Jedním z nejjednodušších postupů je využití libovolného nástroje a
předgenerování 3D modelu v podobě statických snímků, otočených vždy o
určitý úhel.
Nebo vytvořením video sekvence rotujícího objektu. Snímky lze následně
načíst do stránky, nebo Flash animace a na základě jednoduchých principů
vytvořit jejich cyklickou záměnu, tím se docílí zdánlivého efektu rotace 3D
objektu. S vygenerovaným videm lze provádět obdobné kroky, ale zejména
zpětná rotace (proti směru přehrávání videa) může být technicky
komplikovanější. Situace se obvykle řeší tak, že bývá vygenerováno video jak
pro otáčení v jednom tak i druhém směru a videa se pak při změně rotace
zamění. Zde se stále bavíme o pseudo 3D prostředí. Celý postup má své limity
a jedná se spíše o jednoúčelové využití.
V prostředí internetu pak existují prostředky pro práci s reálnými 3D
objekty (modely). Samozřejmě je nutné pro účely rychlého vykreslování
provést degradaci sítě, tak aby se daný objekt vykreslil s co nejmenším počtem
trojúhelníků. Aplikace řešící tuto problematiku umožňují kromě základní
manipulace s objektem (rotace, zvětšování, polohování) i další akce, jako je
předefinovaná dekompozice složitějších objektů na jejich základní stavební
elementy (rozklad segmentů podrážky sportovní obuví), nebo manipulace
s objektem (otevírání a zavírání krytu mobilního telefonu nebo notebooku).
Dříve tyto aplikace hojně využívaly vlastní rozšíření prohlížečů (plug-in), které
byly pro správné chování těchto aplikací nezbytné. Dnes však většina využívá
knihovny Java 3D [7], kterou lze díky široké podpoře Javy provozovat téměř
na všech platformách. Příkladem takovéto aplikace je Blaze 3D Studio [8].
Dalšími možnostmi jak publikovat a pracovat zejména s 3D modely na
internetu byl standard VRML. V dnešní době je však jeho rozvoj pozastaven a
standard je postupně nahrazen specifikací X3D [9].

3.2

Prezentace videa na internetu

V současnosti existuje řada cest, jak publikovat video na internetu. Samozřejmě
lze využít celou řadu kodeků pro komprimaci videa Divx [10], Xvid [11].
Podmínkou však je, aby tyto kodeky byly nainstalovány na klientském počítači.
Další cestou je vytvoření tzv. FLV (Flash video) souborů, které lze
přehrávat přímo prostřednictvím Flash. Formát je interně založen na formátu
MPEG. Videa lze ukládat v různém rozlišení a kvalitě. Pokud uživatel umístí
na své stránky takovéto video a příslušný (flash) přehrávač, je to jedno
z nejrychlejších možných řešení. Problém však vzniká při samotném přehrávání
videa. Pokud přehráváme video od začátku, můžeme narazit na problém
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s rychlostí připojení. V tom případě se video vždy na chvíli zastaví a čeká na
stažení další části.
Problém ovšem nastává ve chvíli, kdy chceme video přehrávat třeba
uprostřed. Zde vzniká nežádoucí jev, kdy je nutné video načíst od začátku až do
bodu přehrávání a teprve následně dojde ke spuštění přehrávání.
Mnohem efektivnější se jeví cesta využití tzv. streamovacího serveru, což je
aplikace, která se stará o dodání požadovaného úseku videa. Je zde řešen jak
problém různého počátku přehrávání, tak skupinové vysílání (multicast). Pro
tyto účely se dnes používá kodek H.264 [12]. Tyto technologie při své integraci
vyžadují výkonné servery, rychlé linky a samotná aplikace serveru je obvykle
poměrně drahá. Rovněž technologické znalosti nezbytné k zprovoznění celého
systému jsou nezanedbatelné.
Mnohem příznivější cestou, jak publikovat multimediální obsah na internetu
je využití některých služeb internetu. Při outsourcování těchto služeb pak
hovoříme o vzv. Cloud Computiongu [13]. Výhodou tohoto řešení je fakt, že
jako autor pouze připravíme video, které chceme publikovat na internetu.
Následně pak vybereme vhodný portál pro umístění videa, například YouTube
[14]. Pomocí nástroje pro uploď videa [15] lze nahrát videa v kvalitě 240p,
360p, 480p, 720p a 1080p. Samozřejmostí je, že nahraný obsah nesmí
porušovat autorská práva ani mravní kodex této služby. Porušení těchto
pravidel má za následek pozastavení funkčnosti přehrávání této služby.
Toto řešení se jeví jako velmi efektivní, jelikož se uživatel nemusí starat o
technickou stránku samotného přehrávání a služba je poskytována bezplatně.
Uživatel může na YouTube umístit jedno nebo více videí. Případně si může
vytvořit celý tematický zaměřený prostor. Ve světě je tato služba hojně
využívána prestižními univerzitami i dalšími typy škol, které zde prezentují jak
přednášky, tak i jiné významné akce a události.

Obr. 3: Příklad video obsahu Stanford University
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4 Závěr
Cílem tohoto článku bylo nastínit základní možnosti publikování
multimediálních dat na internetu. Byly zde diskutovány možnosti využití
rastrové, vektorové grafiky a interaktivní prezentace, možnosti publikace 3D
obsahu. Popsány byly i jednotlivé formáty a zajímavé aplikace, které lze využít
v reálné učitelské praxi. Na závěr byl stručně popsán postup při tvorbě video
obsahu a jeho finálním publikování v prostředí internetu.
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Abstract. The locus of centers of circles tangent to two given circles
in plane is known to be a pair of conic sections. The foci of these
conic sections are the centers of the circles given. As a generalization
we get the Apollonius task with one missing element. In a spatial
generalization of the problem mentioned we are to find a locus of
centers of spheres tangent to three given elements (spheres, planes,
or incident points). This locus consists of the intersections of pairs
(triples) of quadric surfaces of revolution, their foci being the centers
of spheres given. These intersections are known to be composed of
conics. Some special configurations of elements given result in a task
clear and easy even for high-school students. Sphere inversion helps to
find the loci of points of tangency of the spheres of a parametric system
to be found with elements given, whilst the locus of centers must be
constructed using some other methods.
Keywords: 3D geometry, dynamic geometry systems, inversion in a
sphere, tangent sphere, quadric surface of revolution, intersection of
quadric surfaces, conic section.

1 Introduction
Diﬀerences between high and low achievers increase demands on teachers.
They must cope with the following facts:
• Most students need slow pace in progress.
• Those, who have low spatial abilities, need detailed instruction and
visual models.
• Some students need a manual experience with 3D objects ﬁrst, for
some it is diﬃcult to accept higher level of abstraction.
• Best students tend to be bored.
Dynamic geometry systems are an inventive tool in geometry, they can
make students deal with “new” problems and can check the correctness
of students’ answers immediately. They allow the teacher to enhance his
geometry lessons by constructions of three-dimensional objects. Threedimensional analogues of planar constructions can be a suitable sort of
such tasks. Construction of a sphere tangent to three given surfaces is
a new problem to most students and it compels them to look for new
ideas. A 3D dynamic geometry system helps them to obtain (virtually)
real scene with the searched object constructed without necessity to spend
a lot of time drawing the scene desired.
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2 Problem of tangent circle and its 3D extension
Let’s start with a known planar problem: Find a circle tangent to two
given tangent circles and a given straight line tangent to both the circles
given. It is an easy special conﬁguration of the Apollonius task “line,
circle, circle” that can be solved e.g. using construction of an algebraic
expression. Since the length of the common tangent to two tangent circles
√
of radii r1 , r2 is |T1 T2 | = 2 r1 r2 , we can derive the formula for circles
searched:
h2
ρ1,2 = (√
√ )2 .
4 r1 ± r2
In GeoGebra we can directly calculate radii of the two resulting circles or

Figure 1: Construction of radii of the tangent circles
construct these radii using the compasses and ruler tools as well (Fig. 1).
The task mentioned above can be solved using an inversion in circle
in its general conﬁguration. It is a quite eﬀective and nice method and
it leads to the truly easy construction of a circle tangent to two parallel
straight lines and a circle inscribed in our special conﬁguration. Fig. 2
was constructed in GeoGebra, too.
Being extended to the three-dimensional space, the problem becomes
more interesting. We are to look for all spheres tangent to two given
spheres and one plane, all three surfaces given being tangent to each
other. It is evident that we get a system of spheres. But it is diﬃcult to
guess how this system will look like without any previous experience with
such problems. First, let’s consider this problem in general.
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Figure 2: Task solved using an inversion

3 General problem – set of tasks
Our problem can be considered as the Apollonius task with one given
element missing.
3.1 System of circles tangent to two given elements
A planar problem is easy to discuss even for high-school students and we
come to the following conclusion:
A locus of centers of circles tangent to two given elements (lines, circles, or passing through given points) is a straight line (two lines) or a
conic section (two conics).
Take all the cases separately, there are six of them and the loci are:
• point, point – perpendicular bisector
• point, straight line – parabola
• point, circle – conic section

• line, line – a pair of straight lines
• line, circle – two parabolas

• circle, circle – a pair of confocal conics, their main axis (major
or transverse) being 12 (r1 ± r2 ) (see Fig. 3). Each conic section
corresponds to one kind of tangency. If the circles given are tangent,
the result is only one conic (and one straight line – centers of circles
tangent to the circles given in their point of tangency).
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Figure 3: Loci of centers of spheres tangent to two given circles
3.2 System of spheres tangent to three given surfaces
Three-dimensional analogues of the Apollonius task with one given element missing (i.e. spheres tangent to three given planes, spheres, or passing through given points). It is more diﬃcult to see an answer. Is it
similar to the planar problem? Take all the ten cases separately again
and discuss the loci of centers.
• point, point, point – straight line
• point, point, plane – plane section of a paraboloid of revolution, thus
a conic section
• point, point, sphere – plane section of a quadric surface of revolution,
thus a conic section
• point, plane, plane – plane section of a paraboloid of revolution,
thus conic sections (two conics)
• point, plane, sphere – intersection of quadric surfaces of revolution
– a curve of degree four in general, a new problem
• point, sphere, sphere – intersection of quadric surfaces of revolution
• plane, plane, plane – 4 straight lines
• plane, plane, sphere – plane section of a paraboloid of revolution,
thus a conic section (2 planes of symmetry, two paraboloids, four
conics)
• plane, sphere, sphere – intersection of quadric surfaces of revolution
• sphere, sphere, sphere – intersection of quadric surfaces of revolution
Since the results in four of the cases discussed seem to be curves unknown
to students, we must examine them closely. As mentioned above, the locus
of centers of circles tangent to two circles are two confocal conics. As an
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analogy in 3D (conics rotating around the line passing through the centers
of given circles/spheres), we have got a quadric surface of revolution.
Foci of all the quadrics are centers of the spheres given, thus pairs of the
intersecting quadrics mentioned have a common focus. Such intersections
are known to be composed of conics.
We can thus conclude: The loci of centers of all spheres tangent to
three given elements (spheres, planes or incident points) are composed of
(straight lines or) conics.

Figure 4: Only two of four points of intersection fulﬁl the task assignment.
Point I does not, none of the circles p, q is tangent to all the three circles
given.
It is important to stress the fact, that whilst an intersection of two
such quadric surfaces is composed of two conics, the answer to the problem
studied gives only one of them. Each of the quadrics is a locus of centers
of spheres that have the same (both inner or both outer) or diﬀerent (one
inner and the other outer) kind of tangency to the spheres given. We can
illustrate the problem in its planar analogues in Fig. 4 where only two of
four possible points of intersection of two conics (both in orange color)
satisfy the desired property as centers of the circles tangent to all three
circles given (in blue).
These loci are (in general) composed of up to four conics, their construction being quite time consuming and the ﬁnal scene being confused.
The special conﬁguration, in which the elements given are mutually tangent, simpliﬁes the task a lot, the conic section being only one (and one
straight line).
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4 Solving the special problem in Cabri 3D
To avoid further inconveniences and special cases we will put a particular
formulation of given problem:
Two externally tangent spheres of diﬀerent radii and their common
tangent plane are given. Find the locus Λ of centers of all spheres tangent
to the two given spheres and to the given plane. Find the loci Λ1 , Λ2 , Λ3
of points of tangency on the given surfaces, too.
4.1 Solution not using inversion

Figure 5: Guessing a locus of centers
Since inversion (in circle/in sphere) is not a compulsory part of highschool geometry curriculum, we will try to answer all the questions using
other ideas.
At the very beginning we may let students guess the loci searched
with the help of dynamic geometry software. The construction of a center
of such a sphere of given radius is easy, and changing the radius given
dynamically, the Locus tool will give us the hint: The locus seems to be
an ellipse as we can see in Fig. 5.
By analogy with the planar problem mentioned above, we can reveal
the fact that the locus of centers of the spheres tangent to a given plane
and to a given sphere is a paraboloid of revolution (two paraboloids, in
general). Its axis is perpendicular to the plane given and passes through
the given sphere center. Thus the locus desired is a curve of intersection of
two paraboloids of revolution with parallel axes. It is interesting to observe
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that this intersection is planar. We can show it using analytic geometry or
by the following theorem of projection: The elliptic section of a paraboloid
of revolution is orthogonally projected into the plane orthogonal to the axis
of the paraboloid into a circle. We see that the plane (let it be α) of axes
of the paraboloids is the plane of symmetry of this section.

Figure 6: Intersection of two paraboloids of revolution
Plane sections of paraboloids by a plane perpendicular to α passing
through the “lowest” and the “highest” crossing points A, B (if they exist)
are ellipses with the major axis AB. It is evident that the projection of
AB into the given plane is the diameter of both the circles to which these
ellipses are projected (see Fig. 6). Thus these circles coincide and the
ellipses of the two planar sections coincide, too, being thus the intersection
of the paraboloids.
Moreover, the projection of this ellipse into the given plane – circle k
– is the locus Λ1 of points of tangency of spheres with the plane given.
Finally, each point of tangency of a given sphere κ and the sphere ν
found is their center of homothecy that transforms a given plane (tangent
to κ) to a parallel plane tangent to ν in their point of tangency P . It
is known that a stereographic projection preserves circles (not passing
through P ). Thus the loci of tangency on the spheres given are circles.
4.2 Simplifying the problem inverting it in a sphere
Inversion in a sphere, in which the main sphere center is the common
point of spheres given, transforms this complicated task to quite a simple
one. It inverts the spheres given into a pair of parallel planes tangent to a
sphere – the image of the given plane. Now we easily construct a system
of spheres tangent to the three surfaces inverted.
Since inversion preserves tangency, the image of this system of spheres
in inversion is the system searched. We will construct loci Λ′1 , Λ′2 , Λ′3 of
points of tangency on the images of surfaces given. Their images are the
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Figure 7: Inversion in a sphere and the answer to the task, locus Λ
loci searched on surfaces given. Construction of the inversion, the images
of spheres given and the answer to the transformed task is in Fig. 7. A
construction of the center of a sphere searched is in the bottom part of
this diagram.
It is important to stress the fact that the centers of spheres searched
cannot be obtained using inversion. The locus of centers of spheres – an
ellipse – has to be constructed by any proper planar construction using
points on Λ1 , Λ2 , Λ3 .
4.3 One more problem...
Inversion gives an answer to the seemingly more complicated task: Problem of four tangent spheres. We will change a plane in the previous task
for a sphere tangent to both the spheres given. In fact, it is not a new
problem at all, because it is possible to ﬁnd an inversion that inverts one
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task to the other. But if we are not aware of this fact, a proper sphere
inversion transforms the task to the previous inverse conﬁguration. Constructing the main sphere of inversion orthogonal to one of the spheres
given simpliﬁes the scene, keeping this sphere ﬁxed.

Figure 8: Problem of four tangent spheres
Though the problem seems to be cleared up, three important comments are to be said:
• The orthogonal sphere is a double (ﬁxed) sphere in inversion but
its circle of points of tangency with the spheres searched is not!
(Fig. 8.)
• The result – conic section – is not the same as before (an ellipse).
In our conﬁguration it is a hyperbola (Fig. 8).
• Spheres with inﬁnite radius – planes – are included in the resulting
system of spheres (Fig. 9).
Construction of all planes tangent to the three given spheres is a nice
and easy task, too. It is interesting to solve it in general, with the given
spheres in any conﬁguration.
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Figure 9: Tangent planes

5 Conclusion
Getting dynamic scene with the searched object constructed can be very
motivating for students. An immediate graphic response of the system
makes them satisﬁed and conﬁdent in the correctness of the result. Such
a result can not be obtained via manual manipulation with a solid model.
A teacher has to prepare carefully the starting scene that can be dynamically modiﬁed later, though. An empty scene is confusing and building the scene is time-consuming for the students.
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Abstrakt. Příspěvek se zabývá prací Bodo Habenichta „Die analytische Form der
Blätter“ z roku 1895 a zkoumá její výsledky s použitím softwaru Wolfram
Mathematica.
Klíčová slova: Historie matematiky, morfologie listů rostlin, křivka v polárních
souřadnicích, program Wolfram Mathematica

1 Předmět zkoumání
Bodo Habenicht, nadučitel v saském městě Quedlinburg, sepsal v roce
1895 pojednání „Die analytische Form der Blätter“. Inspiroval se v něm prací
švýcarského botanika Simona Schwendenera, který zkoumal rostlinnou
anatomii a fyziologii. Profesor Schwendener předpokládal, že rostliny se
chovají podle obecných principů mechaniky. Z tohoto úhlu pohledu jej
zajímaly, mimo jiné, průduchy rostlin, pohyb listů rostlin, vývoj jejich
žilnatiny a podobně.
Bodo Habenicht se zabýval tvary rostlinných listů. Nedoufal, že by bylo
možno odvozovat je z působení přírodních sil (byla by to „lichá
opovážlivost“), pouze chtěl usnadnit klasifikaci rostlinných listů pomocí
matematického analytického vyjádření jejich obrysové křivky. Tyto křivky
zapisoval v polárních souřadnicích.
My jsme k přezkoumání jeho křivek použili software Wolfram
Mathematica.

2 Studované křivky
Bodo Habenicht vyšel z předpokladu, že okraj listu je vždy jednoduchá
uzavřená křivka, jejíž všechny body mají od pevného bodu konečnou
vzdálenost. Pro definici křivky tedy použil polárních rovnic
r = f(ϕ),
kde r je poloměr (průvodič), který je funkcí úhlu ϕ, který probíhá základní
interval od nuly do 2π.
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Na funkci f si autor stanovil 2 omezení:
1. součet délek průvodičů, vzdálených o π, je konstantní. List tedy má
všude stejný „průměr“. Matematicky vyjádřeno: f(ϕ) + f(π+ϕ) = c.
2. f je symetrická podle osy ϕ = π. List je tedy symetrický podle x-ové
osy. Matematicky vyjádřeno: f(π–ϕ) = f(π+ϕ).
Obě vlastnosti splňuje funkce kosinus, a tak autor volí f jako složeninu
nějaké obecné funkce F s funkcí kosinus. Ovšem, zatímco vlastnost 2 je
takto vždy splněna, vlastnost 1 je splněna jen pro funkci F lichou plus
nějaká konstanta. Autor sám však podmínku 1 bere spíše jako doporučení,
od něhož se často odchyluje. Je pro něj důležité hlavně to, že poloměr
zůstává konečný. Nadto vyžaduje, aby poloměr byl vždy kladný, záporné
hodnoty ignoruje, čímž je také narušena konstantní hodnota průměru.
Pokud bychom zohlednili obě podmínky, byla by křivka zcela určena
svým průběhem v jednom kvadrantu.
V práci nejvíce používanou funkcí F je polynom, jehož složení s kosinem
je možno vyjádřit jako (konečnou) sumu výrazů ak cos kϕ. (Podmínka 1 je
zde splněna, jen když ak = 0 pro všechna sudá k s výjimkou nuly).

2.1 Elementární křivky
Nejjednoduššími křivkami jsou zde tzv. závitnice („limaçon“):
r = a ± b cos ϕ .
Tvar závisí na poměru a/b: je-li roven 1, jde o křivku zvanou kardioida,
je-li roven 2 nebo větší, jde o konvexní křivku, je-li menší než 1 (a<b),
vychází průvodič někde záporný (a zápornou část ignorujeme). Speciální
případ při a nebo b rovném nule dává kružnici.

Obr. 1: Závitnice pro hodnoty a = 1, 2, 3, 4; b = 2
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Dalšími křivkami jsou „polární růžice“, definované rovnicemi
r = a cos nϕ .
Skládají se z „lístků“ vycházejících z počátku a majících délku a. Pro
lichá n je počet lístků roven n (průvodič proběhne v základním intervalu
po křivce dvakrát), pro sudá n je počet lístků dvojnásobný (ovšem hodnoty
průvodiče jsou v polovině případů záporné).

Obr. 2: Růžice pro hodnoty n = 2, 3, 4, 5

2.2 Součty jednoduchých křivek
Zajímavější jsou ovšem kombinace uvedených křivek (tj. výše uvedená
suma). Autor zkoumá křivky na základě jejich analytických vlastností
křivek, zavádí derivaci (r podle ϕ) a její pomocí hledá extrémy, které
nazývá pol-vrcholy (pol-daleké, pol-blízké). Sčítáním nebo odčítáním
křivek s takto určenými extrémy „ladí“ požadovaný tvar listu.
Na počítači lze podobný úkol řešit pohodlnou cestou. Následuje několik
ukázek křivek pro různé parametry funkce
r = r0 + k1 cos n1ϕ + k2 cos n2ϕ.
První ukázka je pro n1=3, n2=5 a ukazuje vliv dalších parametrů.

Obr. 3: r0 = 5; (k1,k2) = (1,4), (2,3), (3,2), (4,1)
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Druhá ukázka ukazuje změny tvaru při konstantních hodnotách r0=5,
k1=2, n1=3, k2=1 a měnícím se n2.

Obr. 4: n2 = 9, 10, 11, 12
Třetí ukázka ukazuje vliv parametru r0. Ostatní parametry se mění
shodně s předchozím příkladem, zatímco r0 se zmenšuje. Hodnoty
průvodiče, které (v posledních dvou případech) klesají pod nulu, nejsou
zobrazeny.

Obr. 5: r0 = 8, 4, 2, 1

2.3 Srdcové tvary
Křivky definované formulí r = a (1 + cosnx) nazývá autor n-tý srdcový tvar.
(Používá jen liché srdcové tvary, sudé jsou souměrné podle svislé osy.) Pro
získání „špičky“ pak přičítá ke křivce srdcové tvary s vysokým n.

Obr. 6: Srdcové tvary pro n = 3, 17, 71, 1001
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Bohužel, pro žádná n nám nevyšly „špičky“ tak ideálně jako autorovi.
Zřejmě je to způsobeno jeho nepřesnými výpočty. To, že tyto funkce
neposkytují typicky listové tvary, považuji za jeden z nedostatků práce.

Obr. 7: 71. srdcový tvar, resp. dtto s přičteným kosinem.
Vlevo originál BH, vpravo graf WM

2.4 Kauza šťavel a komonice
Autor si vytváří jakousi „kuchařku“, podle níž pak mixuje jednotlivé křivky,
aby dostal kýžený tvar. Například, chce-li dostat trojlístek složený ze srdcí,
asi jako list šťavele, přičítá k „polární růžici“ zpočátku rostoucí funkci,
která má v extrémech „růžice“ nulový bod. Takovou funkcí je sinus
(stejného argumentu), ovšem aby nedošlo k asymetrii, je nutno ho brát
v sudých mocninách (které bychom ovšem snadno převedli na sudé
mocniny kosinu, čímž bychom se vrátili k našemu obecnému vyjádření).
Takže, list šťavele definujeme rovnicí
r = 4 (1 + cos 3ϕ) + 4 sin23ϕ.
Jiný list, který připomíná list komonice, lze definovat rovnicí
r = 4 (1 + cos 3ϕ) – 4 sin23ϕ
(zde je nutno ignorovat negativní část). Obě rovnice jsou velmi podobné,
liší se jen ve znaménku u posledního členu. Zde si autor neodpustil „lichou
opovážlivost“, když vyslovil domněnku, že by znaménko mohlo souviset
s vlivem slunce, když šťavel roste ve stínu a komonice na slunci. Tento
úsudek pak citoval prof. Studnička v článku [2] a tak se tato spekulace stala
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možná tím nejznámějším, co se mezi českými matematiky z pojednání
Bodo Habenichta zachovalo.

Obr. 8: Vlevo šťavel, vpravo komonice

3 Závěr
Autor se ve své studii zabývá ještě dalšími typy funkce F (například lomená
funkce, druhá odmocnina atp.), výsledné obrázky se však bohatství reálných
přírodních tvarů příliš neblíží, natož aby je postihly. Navíc, tam, kde se jakási
podoba objeví, často se jedná o nepřesnost, kterou dokázal počítač nemilosrdně
odhalit. Za všechny lze jmenovat tvar listů s pilovitým okrajem, který rovněž
vychází jinak, než si jej autor představoval; zde by ovšem řešením mohlo být
použití absolutní hodnoty, jíž se autor jinak vyhýbá.
Přes uvedené nedostatky se jedná o zajímavé téma, kterému by slušel
systematičnější přístup. Zda by mohla tato metoda být i užitečná, posoudil by
spíše botanik. Dnes jsou ovšem takovéto přírodní struktury studovány více
z hlediska fraktální geometrie a souvislost mezi těmito přístupy není zjevná.
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Abstrakt. Od poloviny 19. století se velmi rychle rozvíjela teorie
geometrické pravděpodobnosti, z níž bezprostředně plynou základní
stereologické vztahy, které hrají velmi významnou roli v geologii,
biomedicíně, materiálovém inženýrství apod. Nicméně geologové své
praktické metody rozvíjeli téměř století zcela nezávisle, a ještě déle
trvalo, než se setkaly geometrická pravděpodobnost a metody geologů
s metodami používanými v biologii a dalších odvětvích.
Klíčová slova: Geometrická pravděpodobnost, stereologie.

1 Úvod
Příspěvek navazuje na autorčin článek [7] z minulé konference, věnovaný
významu geometrické pravděpodobnosti pro motivaci výuky matematiky.
V uvedeném článku byla rovněž zmínka o vývoji teorie geometrické pravděpodobnosti v druhé polovině 19. století. Na tomto místě jen připomeňme, že již v roce 1860 představil J.-É. Barbier [1] základní stereologické vztahy pro odhad délky křivky nebo plošného obsahu plochy pomocí
počtu průsečíků s testovacími sondami (izotropní křivka či plocha). Bohužel, Barbierův článek zůstal donedávna téměř nepovšimnut (viz [11]);
ostatní matematikové budující teorii geometrické pravděpodobnosti se příliš nezabývali jejími aplikacemi a na druhé straně se zejména v geologii
a později také v biologii rozvíjely různé praktické metody odhadu obsahů
či objemů. Bez znalosti geometrické pravděpodobnosti byly tyto metody
velice pracné a dnes se nám zdá až neuvěřitelné, že k odhalení toho, jak
lze zmíněné odhady zcela zásadně zjednodušit a zefektivnit pomocí geometrické pravděpodobnosti, geologové dospěli až ve 30. letech 20. století
a biologové ještě o desetiletí později.

2 Geologie – metody odhadu objemových podílů
Jedním z klíčových problémů v geologii je zjistit složení určité horniny.
K tomuto účelu se velmi dlouho používalo různých pracných a ne zcela ideálních metod. Je-li hornina tvořena jen dvěma minerály známých hustot,
lze poměr těchto minerálů určit z hustoty horniny; je zřejmé, že tato metoda je omezená jen na málo typů hornin. Jiný způsob spočíval například
v roztřídění jednotlivých minerálů ve zváženém množství rozrcené horniny pomocí kapalin o různých hustotách; tato metoda není příliš přesná
a také naráží na problém s minerály blízkých hustot. Před uvedením níže
popsaných metod dávala nejpřesnější výsledky chemická analýza, která je
však velmi náročná na čas.
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2.1 Achille Ernest Oscar Joseph Delesse (1817 – 1881)
Achille Delesse, francouzský geolog a mineralog, představil ve dvojici článků [3] a [4] z let 1847 a 1848 následující mechanickou metodu odhadu
objemového podílu jednotlivých minerálů v hornině, založenou na úvaze,
že v rovinném řezu horninou rovnoměrného složení jsou plošné obsahy
minerálních komponent ve stejném poměru jako jejich objemy v hornině.
Jinými slovy, Delesse ukázal, že pro odhad objemů není nutná kompletní
trojrozměrná rekonstrukce objektu.
K určení plošných obsahů Delesse používal jednoduše vypadající, ale
poměrně pracnou metodu: papír se promastí olejem, aby byl co nejprůhlednější, položí se na rovinný řez horninou, obkreslí se hranice jednotlivých minerálů a oblasti se vybarví různými barvami pro různé minerály,
pak se papír nalepí na cínovou fólii, mozaika se rozřeže a roztřídí podle
barev, po odlepení papíru se jednotlivé skupiny zváží; plošné obsahy minerálů v řezu jsou pak ve stejném poměru jako hmotnosti odpovídajících
skupin. Jak bylo zmíněno výše, ve stejném poměru jsou i objemové podíly
jednotlivých minerálů. Při známých hustotách komponent pak lze snadno
přejít i k hmotnostem.

Obrázek 1: Delesseova planimetrická metoda

Delesseovo původní zdůvodnění je následující: představme si, že vzorek
horniny umístíme do souřadnicového systému.
Objem daného minerálu
R
v hornině lze spočítat pomocí integrálu z fi dz, kde fi značí plošný obsah
tohoto minerálu v řezu rovinou rovnoběžnou s rovinou xy. Je-li složení
horniny rovnoměrné, vyjadřuje uvedený integrál objem válce s podstavou
o obsahu fi a výškou rovnou výšce zkoumaného vzorku. Objemy různých
minerálů jsou proto ve stejném poměru jako velikosti základen fi . My
bychom dnes dodali, že Delesseovo tvrzení ihned plyne z Fubiniovy věty.
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2.2 Modiﬁkace Delesseovy planimetrické metody
Je-li hornina jemnozrnná, je třeba řezy sledovat pod mikroskopem. Pak
samozřejmě není možné použít přímo popsanou metodu, ale je třeba nejprve získat zvětšený obraz daného řezu. K tomu původně sloužila tzv.
camera lucida, která spojuje obraz z mikroskopu a vedle položeného papíru a umožňuje tak zakreslit přesný obraz pozorovaného vzorku. Obraz
se pak opět vybarví různými barvami pro různé minerály, rozřeže a zváží;
tuto modiﬁkaci Delesseovy metody popsal jako první Henri Clifton Sorby
[15] (zpočátku byl v této souvislosti citován jen William Johnson Sollas
[14], srov. např. [12]). John Joly [10] místo řezání a vážení určoval obsahy
graﬁcky, Albert Johannsen [9] navrhl měřit plochy pomocí planimetru.

Obrázek 2: Camera lucida
Všechny zmíněné modiﬁkace jsou však podobně jako původní Delesseova metoda velmi náročné na čas i trpělivost; podle A. A. Glagoleva je
při počtu zrn větším než 1000 k dosažení dostatečné přesnosti (pod jedno
procento) potřeba minimálně 6 až 8 hodin (viz [6], str. 8).
2.3 August Rosiwal (1860 – 1923)
Rakouský geolog August Rosiwal si uvědomil, že úvahu, která umožnila
odhadnout objemy pomocí měření obsahů rovninných oblastí, lze použít
podobným způsobem k dalšímu zjednodušení a obsahy odhadnout pomocí
měření délek úseček. Svou metodu popsal v pojednání [12] z roku 1898.
Uvažoval takto: obsah oblasti fi , Rkterou v daném řezu zaujímá určitý
minerál, lze vypočítat jako integrál y xi dy, kde xi je funkcí y. Za předpoR
kladu rovnoměrného složení pak dostaneme fi = y xi dy = xi y. Protože
celková šířka řezu y je pro všechny komponenty stejná, jsou plošné obsahy
oblastí tvořených jednotlivými minerály ve stejném poměru jako součty
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Hykšová Magdalena

délek průniků přímek superponovaných s řezem a příslušného minerálu.
Určení objemů v trojdimenzionálním prostoru se tak redukuje na měření
délek, tedy na jedinou dimenzi.

Obrázek 3: Rosiwalova lineární metoda
Rosiwal dokládá, že přesnost jeho metody je tím větší, čím větší je celková délka systému přímek a čím menší je velikost zrn v hornině. Pomocí
rovinných útvarů známého obsahu ukázal, že pro rovnoměrné rozložení
a velikost zrn minerálů v hornině je k dosažení maximální chyby 1 procento
třeba, aby byla celková délka přímek alespoň stokrát větší než průměr zrn.
Na řadě konkrétních příkladů (včetně vzorků hornin z českých zemí) pak
Rosiwal ukazuje, jak metoda funguje a jaká jsou její bezprostřední praktická využití. Dodejme, že Rosiwal uvažoval nejen systém ekvidistantních
rovnoběžek ve dvou navzájem kolmých směrech, ale také systém přímek
umístěných zcela libovolně, a dokonce i systém libovolných křivek.
2.4 Modiﬁkace Rosiwalovy lineární metody
Rosiwalův článek [12] vyvolal velkou odezvu; byla publikována řada prací
věnovaných praktickému využití Rosiwalovy metody, dále práce rozebírající její přesnost a srovnávající ji s metodou Delesseovou, a konečně práce
popisující její modiﬁkace umožňující snazší aplikaci. Z nich na tomto místě
uveďme pouze následující: Samuel James Shand [13] představil speciální
mikrometr, který byl schopen nejen měřit délky, ale současně i provádět
jejich sčítání. Chester K. Wentworth [18] pak toto zařízení ještě vylepšil,
aby umožňovalo měřit a zaznamenávat údaje pro pět minerálů současně.
Ellis Thomson [16] vyšel z úvahy, že vyšší přesnosti lze docílit zvětšením obrazu, na němž se provádí měření. K tomu použil fotograﬁi, popř.
průsvitku, kterou promítl na tabuli či jinou vhodnou plochu. Tím také měření přesunul mimo mikroskop, takže bylo méně namáhavé na zrak, a tím
i méně náchylné k chybám pozorovatele; navíc přídavná zařízení k mikroskopou, zefektivňující měření, jako například Shandův či Wentworhův
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mikrometr, byla nákladná a většina laboratoří jimi nedisponovala. Obraz
řezu Thomson překryl průsvitkou se sítí rovnoběžek tvořících čtvercovou
síť, jejíž jeden čtverec měl obsah rovný jednomu procentu obsahu celého
řezu (výsledky pak vycházely přímo v procentech). Rovnoběžky pak použil
k odhadu obsahů Rosiwalovou metodou a pro srovnání obsahy odhadoval i přímým sčítáním čtverců nad daným minerálem.1 Dosažená přesnost
byla v obou případech až na výjimky (příliš nepravidelná struktura, příliš
malá zrna) téměř stejná. Thomson své výsledky doložil měřeními uměle
připravených směsí dvou minerálů (a vosku) se známou velikostí zrn.
2.5 Andrej Aleksandrovič Glagolev (1894 – 1969)
Jak již bylo zmíněno v úvodu, výše popsané odhady lze podstatně zjednodušit pomocí teorie geometrické pravděpodobnosti, která se rozvíjela od
60. let 19. století; připomeňme, že první monograﬁe věnovaná výhradně
geometrické pravděpodobnosti vyšla v roce 1884 (viz [2] ). Uvědomíme-li
si, že pravděpodobnost, že náhodně zvolený bod ležící v omezené oblasti
B (v rovině, resp. v prostoru) leží také v oblasti A ⊆ B, je rovna podílu
obsahů, resp. objemů těchto oblastí, P (X ↑ A | X ↑ B) = S(A)/S(B),
resp. P (X ↑ A | X ↑ B) = V (A)/V (B), snadno dospějeme k tomu, že
stačí za B zvolit oblast známé velikosti a pravděpodobnost odhadnout
experimentálně jako střední hodnotu podílu NA /NB počtu bodů zasahujících A, resp. B. Počty bodů lze přitom nejsnáze odhadnout pomocí
náhodně umístěné bodové mřížky. Je s podivem, že metoda založená na
této myšlence byla popsána až v roce 1933, a to v práci [6] ruského geologa
a významného badatele v oblasti aplikované a experimentální mineralogie
a petrologie, A. A. Glagoleva.2
Ve svém článku Glagolev nejprve popisuje do té doby používané geometrické metody odhadu objemu jednotlivých minerálů v hornině, založených na zkoumání rovinných řezů, a podrobně se zabývá jejich přesností.
Z výše zmiňovaných autorů jsou zde citováni A. Delesse [4], W. J. Sollas
[14], J. Joly [10], A. Johannsen [9], A. Rosiwal [12], C. K. Wentworth [18]
a E. Thomson [16] (ruský překlad). Pak ukazuje, že se celá kvantitativní
analýza podstatně zjednoduší, nahradí-li se měření délek počítáním bodů
umístěných s konstantní hustotou v hornině: Pravděpodobnost, že libovolný bod zasáhne zrno daného minerálu, bude rovna p = A/100, kde A
je procentuální podíl obsahu tohoto minerálu v hornině. Označíme-li celkový počet bodů v hornině symbolem n a počet bodů zasahujících daný
minerál m, pak poměr [m/n] se bude při dostatečněqvelkém počtu bodů


p(1−p)
blížit k p. Přitom chyba m
s pravděpon − p je menší než α = τ
n
1 Thomson je proto někdy spolu s Glagolevem označován za autora bodové metody
popsané v následující části; metodu zde však explicitně nepopisuje – a tím spíše zde
není popsáno její pravděpodobnostní zdůvodnění.
2 Práce byla připravena do tisku již v roce 1931.
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R +τ
2
dobností −τ √12π et /2 dt. Pro pravděpodobnost 99 % vychází τ = 2, 57;
např. pro n = 6000, m = 3000 a A = 50 % je maximální chyba δ = 1, 7 %
a pravděpodobná chyba δ1 = 0, 43 %.

Obrázek 4: Glagolevova bodová metoda
Glagolevova bodová metoda je při stejné přesnosti o mnoho rychlejší
než jiné metody – měření s přesností nižší než 1 % lze uskutečnit za 20 až
30 minut. Její použití při zkoumání tenkého řezu horninou pod mikroskopem probíhá tak, že se celý vzorek posouvá pomocí posuvného zařízení
a hledáček okuláru tak prochází vzorek po rovnoběžkách, jejichž vzdálenost je stejně jako vzdálenost dvou po sobě jdoucích poloh hledáčku při
počítání bodů stálá a je přibližně rovna střední hodnotě průměru zrn daného minerálu. Protože první přímka je zvolena náhodně, přestavují jednotlivé polohy hledáčku čtvercovou bodovou mřížku náhodně položenou
na řez. Na řadě příkladů pak Glagolev dokládá přesnost bodové metody
a její přednost před metodou Delesseovou a Rosiwalovou. Kromě přesnosti
metody pro horniny s rovnoměrně rozloženými zrny zkoumá i případy, kdy
je struktura nerovnoměrná a odvozuje vztahy pro odhady chyb pro různé
typy struktur. Stejně tak ukazuje použitelnost bodové metody pro analýzu sypkých směsí. V neposlední řadě pak ukazuje, jak lze z výsledků
geometrické analýzy odvodit chemické složení horniny, je-li známo chemické složení a hustota jednotlivých složek.

3 Stereologie a biomedicína
Všechny oblasti biomedicínského výzkumu se více či méně zaměřují na
změny v některém ze základních morfologických parametrů: objemu, povrchu, délky, počtu (například při zkoumání degenerace, atroﬁe či hypertroﬁe, chybného vývoje apod.). Jedním z prvních, kdo aplikoval metodu
sčítání bodů na histologické snímky, byl H. W. Chalkey [8]. K podstatnější
spolupráci odborníků z oblasti biologie, geologie a materiálového inženýr-
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ství však došlo až v 60. letech 20. století zásluhou biologa Hanse Eliase,
který v roce 1961 v německém Feldbergu zorganizoval setkání vědců z uvedených oblastí, aby spojili své síly ve zkoumání metod kvantitativní analýzy prostorových struktur, založených na sondách nižších dimenzí (dvourozměrných řezů, lineárních projekcí). Na tomto setkání Elias navrhl, aby
se souhrn těchto metod nazval stereologie. V následujícím roce se konal
první stereologický kongres, na kterém byla založena Mezinárodní stereologická společnost (International Society for Stereology), jejímž prezidentem byl zvolen Hans Elias. Kongres se pak konal každý druhý rok. Díky
těmto aktivitám biologové zjistili, že jejich ”stereologičtí kolegové” z různých oblastí vyvinuli praktické metody, které jsou užitečné i pro jejich
výzkum.
Dalším důležitým počinem H. Eliase byl článek [5], který vyšel v roce
1971 v Science a který objasnil různé chyby při odhadování 3D parametrů
z 2D řezů a upozornil na odchýlení, ke kterým může docházet. Kromě jiného upozornil na často používané, ale chybné předpoklady, že biologické
objekty mají klasické tvary, každá část trojrozměrné struktury má stejnou
pravděpodobnost, že bude vybrána, apod. Celkem lze říci, že teprve v 70.
letech dochází ke skutečné spolupráci stereologů s matematiky a k položení správných základů pro kvantitativní analýzu biologických objektů:
klasická geometrie vyžadující nejrůznější korekční koeﬁcienty byla nahrazena stochastickou geometrií a teorií pravděpodobnosti. Začal být kladen
důraz na správné vzorkování umožňující poměrně přesné odhady založené
na relativně malém množství měření. Z hlediska biomedicíny byl důležitý
článek Ewalda R. Weibela [17] z roku 1972, který poukázal na silnou závislost mezi strukturou a funkcí orgánů; tuto závislost demonstroval na
příkladu přenosu kyslíku v plicích.

4 Závěr
Při pohledu do historie jsme si mohli uvědomit, kolik práce a času by
se ušetřilo, kdyby inženýři, přírodovědci a lékaři více a s pochopením
studovali matematiku a dokázali její výsledky efektivně využít v praxi.
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Abstract. We present a system for real-time tracking and visualization of body motion in semi-immersive virtual environment. Several
parts of user’s body are tracked simultaneously. For each tracked part,
a so called “motion trail” is rendered in real-time. After capturing the
desired motion, the user can further customize the visualization of individual motion trails. Several types of visualization are available, based
on computed geometrical characteristics of motion trails. The whole
interaction between the user and the system takes place directly in the
virtual environment.
In this paper we introduce a concept of motion trails, their characteristics and visualization capabilities. We also describe our virtual
environment and used interaction techniques.
Keywords: Motion visualization, motion capture, virtual environment.

1 Introduction
Movement of human body is a subject of research in several fields –
medicine, sport and even criminology (gait analysis). Body movement is
also an essential part of many artistic activities such as dancing, theater,
performance art, etc. Motion itself is a dynamic and transient process,
and therefore the basis of any analysis or artistic representation is motion
capture and visualization.
There are several basic approaches to visualization of motion, both
static (like photography, pictures) and dynamic (film, animation). Our
work was inspired by a “Light writing” technique. The single photography captures the motion of a light source as a bright trail on a dark
background. See works of Gjon Mili and Pablo Picasso, or Pavel Korbička
(Figure 1) for more information.
Like in “Light writing”, our application also generates trails of movements. Instead of photography, we are using semi-immersive virtual environment (VE), where both motion capture and visualization is realized in
3D space and in real-time. VE provides an easier work-flow and enables
to create more interesting results.

2 Virtual Environment
User movements are tracked by an optical system with nine infrared cameras. Several parts of body can be tracked simultaneously, using small
reflexive marks attached to user’s body. Optical system provides high
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Figure 1: Light writing technique: “Dance calligraphy – series A”, Pavel
Korbička, 1996. Used with permission.
accuracy (in the order of millimeters) and speed (100 samples per second)
of tracking.
System control tasks (start/stop motion capture, menu items clicks,
manipulation with objects in VE, etc.) is realized by using a pair of
wireless hand-held devices. A stereoscopic projection wall with polarized
light is used as the system output.
Figure 2 illustrates the virtual environment. The only set-up the user
has to do before using our system is fastening tracking marks, putting on
stereoscopic glasses and grabbing control devices.
To create a motion trails, user takes a start posture, presses a button
on a control device, performs a desired motion and releases the button.
Processing of samples obtained from the tracking system as well as rendering of motion trails is performed in real-time. Therefore, user can see
motion trails immediately during movement.
Our VE application is build upon VRECKO – virtual reality framework [3]. Human-computer interaction is based on the “virtual hands”
technique [1]. One hand is dedicated for application control, second hand
for manipulation with a virtual scene. Utilizing this technique, a user can
simply manipulate (translate, rotate and scale) a virtual scene or change
settings of motion trails via context menu (see Figure 2) by moving his
hand and using buttons of the control device.
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(a)

(b)

Figure 2: Virtual environment: (a) the user wears reflexive marks, control
devices and polarized glasses for interaction with VE; (b) the context
menu of motion trail.

3 Motion Trails
We have implemented a concept of motion trails. One trail represents
the movement of one part of user’s body over a certain period of time.
Trails are rendered as swept volumes where both the control and the
cross-section curves are Catmull-Rom splines. Resulting virtual scene
may contain any number of motion trails, each one with its own settings.
3.1 Geometrical Characteristics
The basis of each trail is a set of samples – positions in 3D space received
from tracking device. These samples are used as control points of motion
trail’s leading spline. For each sample, the following is computed:
• Frenet-Serret frame [2],
• curvature and torsion,
• arc length, speed,

• priority.
Priority is a combination of arc length and curvatures, and determines
the influence of one point to the global shape of the curve. These characteristics are used during optimization and rendering of the motion trail.
3.2 Optimalization and Customization
Despite high accuracy of the motion tracking system, a jitter may occur
in the sampled data (e.g. when tracking marks are not fastened properly
or when user’s hand is shaking). To eliminate this jitter, we have implemented curve optimization algorithm based on repeated removal of points
with the lowest priority (see Figure 3).
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(a)

(b)

Figure 3: Motion trail with high jitter (a) without reduction, 170 points;
(b) with high reduction, 24 points.

Additional information may be visualized by coloring motion trails.
User may choose “constant color”, “start-end gradient” and “speed-based
gradient” for differentiation of individual trails, representing direction of
movement or indicating speed of motion, respectively. The color selection
is realized via a spatial color chooser widget.
The same gradients (from start to end, from slowest to fastest) may
be used for changes in diameter of cross-section. Different cross-section
shapes may also be used for distinguish individual motion trails. Figures
4 and 5 show examples of different visualization possibilities.

(a)

(b)

Figure 4: The same motion trail rendered with (a) constant diameter and
speed-based color gradient (green as slow, red as fast); (b) speed-based
diameter (the faster motion, the smaller diameter) and start-end color
gradient (light blue at start, dark blue at end).
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3.3 Rendering and Export
As already mentioned, trails are rendered as swept volumes. Given that
both leading and cross-section curves are Catmull-Rom splines, a triangulation of swept volume is straightforward. An orientation of cross-section
curve is defined by the Frenet-Serret frame (already computed for all control points). Therefore, rotation of the cross-section is minimal.
To increase the smoothness of rendering, Catmull-Rom splines may
be interpolated with arbitrary precision before triangulation. Outcome
of rendering is further improved by rendering capabilities of VRECKO
framework (Phong shading, soft shadow casting).
It is possible to export the resulting triangulation of motion trails in
obj file format. Thus, the user have possibility to post-process and render
motion trails in virtually any 3D modeling software.

4 Conclusion and Results
We have implemented an application for capturing and visualizing human
body motion in VE. Figure 5 shows several results of our application.
Real-time tracking and rendering allow us to quickly and easily display one
or more user movements in a single virtual scene. Stereoscopic rendering
and possibility of free manipulation with virtual scene greatly improves
spatial perception of motion trails in 3D space.
In the future, the application could be extended to a dynamic visualization tool. User would be able to “replay” his motions or display virtual
actor which will perform captured movements.
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Figure 5: Results: top row: snapshots from our application, bottom row:
rendering using Cinema4DTM .
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pavel.janecka@uhk.cz, karel.petranek@uhk.cz
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Abstrakt. Prezentace prostorové scény v sı́t’ovém prostředı́ se stává
nedı́lnou součástı́ sdı́lenı́ informace. Prostřednictvı́m webu již nechceme
předávat pouze texty nebo statické grafické obrazy, ale i prostorovou
scénu s možnostı́ interakce s uživatelem. Vı́ce než 10 let stará specifikace
jazyka VRML 97 již v řadě parametru nedostačuje potřebám tvůrců
vizualizacı́ prostorových scén v prostředı́ modernı́ho webu. Proto se v
současné době množstvı́ technologiı́ snažı́ nahradit již zastaralý VRML
formát. Přı́spěvek shrnuje dostupná řešenı́ a na praktických přı́kladech
ukazuje grafické možnosti vybraných technologiı́.
Klı́čová slova: vizualizace, WWW, VRML, X3D, WebGL, o3d,
X3DOM, Flash, Alternativa 3D, Unity 3D

1 Úvod
Internet, největšı́ celosvětová počı́tačová sı́t’, stavı́ od počátku na výměně
informacı́ převážně v textové podobě. Ta se postupem času v mnoha
směrech ukázala jako nedostatečná. Animace a obrázky se staly nedı́lnou
součástı́ webových stránek, stále však neposkytovaly potřebnou mı́ru interaktivity. Článek představuje technologie umožňujı́cı́ prezentaci prostorové scény na webu, ve kterých se prolı́ná jak požadavek na uživatelskou
nenáročnost, tak nezbytnost dostatečné rychlosti zobrazovánı́ složitých
scén.

2 Technologie pro prezentaci prostorové scény na webu
Prvnı́m pokusem o přiblı́ženı́ webových stránek k trojrozměrným vizualizacı́m se stal jazyk VRML (Virtual Reality Modeling Language) představený v roce 1994, který o tři roky později dosáhl ISO standardu VRML97
[1]. Jazyk VRML vycházı́ ze souborového formátu OpenInventor, který
umožňuje jednoduchý a lehce čitelný zápis trojrozměrných objektů a scén.
Ačkoli stářı́ VRML přesahuje desetiletı́ a navzdory jeho nedostatkům je
stále použı́ván nejen nadšenými autory, ale také v komerčnı́ sféře [2].
X3D, jako dalšı́ ISO standard, vytvořený v roce 2004 měl ambice nahradit
VRML, ale dı́ky své komplexnosti nikdy nedosáhl takové popularity [3].
Nutnost instalace rozšı́řenı́ prohlı́žeče pro zobrazovánı́ VRML a X3D
obsahu je jednou z přı́čin nedostatečného rozšı́řenı́ technologiı́ mezi obyčejné uživatele. Datová velikost rozšı́řenı́ přesahovala tehdejšı́ běžné ve-
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likosti souborů stahovaných z Internetu a rozšı́řenı́ ani nedosahovaly dostatečného výkonu pro zobrazovánı́ složitějšı́ch scén. Dalšı́ překážkou byla
i těžkopádnost a nedostatečná rychlost webových prohlı́žečů té doby. V
současnosti stále existuje množstvı́ VRML/X3D doplňků prohlı́žečů, které
se ale převážně orientujı́ na CAD vizualizace.

2.1 Kategorizace
Grafické aplikace vyžadujı́ řadu výpočtů potřebných pro vizualizaci prostorových informacı́, jejichž charakter je nevhodný pro zpracovánı́ na
CPU. Z toho důvodu byly grafické operace přesunuty na výkonné specializované čipy grafických karet GPU. Současné grafické karty jsou využı́vány
pokročilými algoritmy, které vyžadujı́ vysoký výpočetnı́ výkon pro zobrazovánı́ v reálném čase, napřı́klad při řešenı́ viditelnosti nebo dynamického
osvětlenı́. Následujı́cı́ kategorizace nahlı́žı́ na technologie pro zobrazenı́
prostorové scény webu prostředı́ Internetu z pohledu využitı́ dostupných
prostředků poskytovaných grafickou kartou, hlavně hardwarovou akceleraci vykreslovánı́.
Technologie využı́vajı́cı́ nativnı́ kód přı́mo převádı́ volánı́ aplikace běžı́cı́ ve webovém prohlı́žeči na grafický hardware. Napřı́klad pokud uživatel
provede akci vyvolávajı́cı́ změnu pozice kamery ve scéně, Internetový prohlı́žeč pošle požadavek na překreslenı́ obrazu grafické kartě přı́mo skrz
operačnı́ systém. Druhá kategorie náležı́ Flash technologii, jako současnému nejrozšı́řenějšı́mu doplňku webového prohlı́žeče, která doposud bohužel stále nedokáže využı́t hardwarové akcelerace k zobrazovánı́ jiného
obsahu než videa ve vysokém rozlišenı́ [4]. Proto Flashové aplikace zobrazujı́cı́ prostorové objekty a scény musı́ obsahovat vlastnı́ výpočetnı́ aparát,
který je zpracováván výhradně na CPU a tı́m značně zpomaluje zobrazenı́.
Poslednı́m typem jsou doplňky webových prohlı́žečů a přı́slušné technologie, které se převážně zaměřujı́ na zábavnı́ průmysl, a jsou v systémové
hierarchii posazené nad prohlı́žečem, což jim umožňuje vhodně využı́vat
výhod CPU i GPU.
Na takto kategorizované technologie lze nahlı́žet i z pohledu běžného
uživatele nebo tvůrce, at’ už se jedná o programátora či designéra webových
stránek. Uživatel ocenı́ předevšı́m jednoduchost použitı́ technologiı́ využı́vajı́cı́ nativnı́ kód, které jsou součástı́ webových prohlı́žečů. Na rozdı́l
od doplňků webových prohlı́žečů nenı́ nutná jejich instalace. Technologie využı́vajı́cı́ nativnı́ kód tvůrcům poskytuje nı́zkoúrovňový přı́stup, ale
vyžaduje vyššı́ znalosti a programátorské schopnosti. Na druhou stranu
doplňky webových prohlı́žečů využı́vajı́cı́ pokročilé grafické enginy, které
jsou často vı́ce orientovány na design samotné scény a aplikace.
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2.2 Technologie využı́vajı́cı́ nativnı́ kód
Mezi lety 2006 a 2007 společnosti Mozilla a Opera stojı́cı́ za webovými
prohlı́žeči Firefox a Opera zkoumaly možnosti zobrazenı́ prostorových scén
na webu pomocı́ HTML tagu Canvas 3D. Na základě tohoto výzkumu
počátkem roku 2009 pak Mozilla a Khronos Group, spravujı́cı́ specifikaci
OpenGL, založily WebGL Working Group. Cı́lem je vytvořenı́ specifikace
WebGL, jako nı́zkoúrovňového Javascript API, které propojuje standard
OpenGL ES 2.0 orientujı́cı́ se na mobilnı́ zařı́zenı́ a HTML5 tag Canvas,
což umožnı́ využitı́ výkonu současných grafických karet a hardwarové akcelerace vykreslovánı́ přı́mo na webové stránce. Během roku 2009 se do
skupiny WebGL Working Group přidaly všechny společnosti stojı́cı́ za nejpoužı́vanějšı́mi webovými prohlı́žeči (Apple, Opera, Google) s výjimkou
Microsoftu [5]. Společnost Google též představila projekt ANGLE (Almost
Native Graphics Layer Engine), který překládá volánı́ OpenGL (WebGL)
do Windows operačnı́ho systému nativnı́ho DirectX (Direct3D) [6].
WebGL je postaven na jazyce JavaScript, nativnı́m jazyce webových
prohlı́žečů, na jehož zrychlovánı́ kladou důraz všechny současné modernı́
prohlı́žeče. Ke psanı́ shaderů, programovatelných jednotek grafické karty,
se využı́vá jazyka GLSL, který je součástı́ specifikace OpenGL. WebGL
jako nı́zkoúrovňové API poskytuje pouze malé množstvı́ funkcı́ a datových
typů což vede ke vzniku frameworků, jako např. o3d, X3DOM, SpiderGL
[7], C3DL, GLGE a dalšı́, poskytujı́cı́ch programátorům WebGL aplikacı́
širšı́ možnosti využitı́.
Kód WebGL je přı́mo prováděn webovým prohlı́žečem, resp. přı́mo
odesı́lán ovladači grafické karty pro vykreslenı́, čı́mž docházı́ k minimalizaci dodatečných kroků nutných pro zobrazenı́ výsledného snı́mku. Standard je vyvı́jen konsorciem za přispěnı́ komunity a přı́tomnosti největšı́ch
webových prohlı́žečů. Využitı́ standardnı́ho tagu Canvas ze specifikace
HTML5 dává WebGL většı́ šanci na rozšı́řenı́ mezi tvůrci webových stránek oproti technologiı́m využı́vajı́cı́ch vlastnı́ nebo speciálnı́ tagy. Na druhou stranu je WebGL v současné době velice mladá technologie s doposud nedokončenou specifikacı́. Frameworky postavené nad WebGL se tak
musı́ vyrovnávat s jejı́mi neustálými změnami a dostatečně rychle je reflektovat. Z téhož důvodu lze vykreslovat scény pomocı́ WebGL pouze
ve vývojových verzı́ch webových prohlı́žečů. Vykreslovánı́ scény se pak
často lišı́ verzi od verze, některé verze dokonce vykreslujı́ scénu nekorektně
(Obrázek 1). Pro operačnı́ systém Windows je implementována podpora
WebGL v prohlı́žečı́ch Mozilla Firefox 4 a Chrome 6 a vyššı́ch verzı́ch.
Ačkoliv se rychlost zpracovánı́ JavaScript kódu v modernı́ch prohlı́žečı́ch
velmi zrychluje, jeho výkon se pro různé prohlı́žeče i verze lišı́ a je tudı́ž
stále nevhodný pro náročnějšı́ výpočty, jako je např. fyzikálnı́ simulace.
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Obrázek 1: Vykreslenı́ stejné scény v prohlı́žečı́ch Chrome 7 a Mozilla
Firefox 4 beta4
2.2.1 o3d
Společnost Google začala v roce 2009 vyvı́jet plugin do webového prohlı́žeče s názvem o3d (Obrázek 2), jehož cı́lem bylo poskytnutı́ vysokoúrovňového JavaScript API využı́vajı́cı́ akceleraci vykreslovánı́ modernı́ch
grafických karet. V květnu 2010 pak Google ukončil vývoj samotného
rozšı́řenı́ a přešel na implementaci pomocı́ WebGL. Kromě množstvı́ funkčnı́ch knihoven nabı́zı́ o3d podporu souborové formátu SketchUp stejnojmenné aplikace pro tvorbu modelů, využı́vané pro svou uživatelskou
přı́větivost hlavně začı́najı́cı́mi tvůrci. Framework je uvolněn pod licencı́
New BSD Licence, která poskytuje programátorům aplikacı́ značnou volnost při nakládánı́ s existujı́cı́m kódem.
2.2.2 X3DOM
Technologie X3DOM (Obrázek 2) si klade za cı́l představit a kompletně
popsat deklarativnı́ způsob zápisu prostorové scény využitelného ve vznikajı́cı́ specifikaci HTML5 tı́m, že do nı́ zahrne vybrané prvky jazyka X3D,
nástupce VRML. Pokud bude tento způsob popisu trojrozměrné informace součástı́ HTML specifikace, budou nuceny Internetové prohlı́žeče
umožňovat jeho vykreslovánı́ nativně. Do té doby spoléhá X3DOM na vykreslovánı́ pomocı́ WebGL a u nepodporovaných prohlı́žečů na rozšı́řenı́
Flash, čı́mž je zajištěna maximálnı́ dostupnost mezi uživateli [8]. Pokud se
technologii podařı́ prosadit jako součást HTML5 specifikace, bude možné
modifikovat scénu přı́mo tagy webové stránky a obráceně bez využitı́
dalšı́ch knihoven jazyka JavaScript zpomalujı́cı́ vykreslenı́ scény či stránky.
Framework je k dispozici pod duálnı́ licencı́ MIT/LGPL.
2.3 Adobe Flash
Flash je v současné době nejrozšı́řenějšı́ plugin webového prohlı́žeče pokrývajı́cı́ 97% uživatelů ve třetı́m kvartále roku 2010 [9]. Jeho oblı́benost
je založena hlavně na množstvı́ her, které lze dı́ky němu hrát ve webovém
prohlı́žeči a navı́c jako prvnı́ technologie umožňovala přehrávánı́ streamovaného videa. Největšı́ nevýhodu představuje absence hardwarové akce-
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Obrázek 2: ukázka frameworků o3d a X3DOM
lerace pro vykreslovánı́ trojrozměrných informacı́. Flash dokáže provádět
výpočty pouze na CPU, čı́mž značně vzrůstá doba výpočtu jednotlivých
snı́mků. Jeho rozšı́řenost mezi uživateli však dala vzniknout množstvı́ frameworků zaměřených na vykreslovánı́ jednoduchých trojrozměrných modelů, jako např. Alternativa 3D, Papervision 3D, Flare 3D, a dalšı́m. Za
nevýhodu lze považovat i absenci kvalitnı́ho nekomerčnı́ho vývojového
prostředı́ pro tvorbu webových aplikacı́ založených na technologii Flash.
2.3.1 Alternativa 3D
Ruštı́ vývojáři společnosti Alternativa Platform dokázali během třı́ let vytvořit technologii, která umı́ dı́ky pokročilým optimalizačnı́m algoritmům
zobrazovat malé a středně velké scény s dostatečnou rychlostı́ i při absenci hardwarové akcelerace vykreslovánı́ technologie Flash. Alternativa
3D (Obrázek 3) představuje vyspělý engine pro vykreslovánı́ trojrozměrných informacı́ umožňujı́cı́ využitı́ dynamických světel, LOD, animacı́ modelů a jiných technik. Součástı́ je také vestavěná interakce s objekty a
detekce kolizı́ načtených modelů. Alternativa 3D je tı́m pádem vhodná
pro menšı́ vizualizace, jako může být napřı́klad virtuálnı́ galerie, jednoduché simulace či prezentace výrobků. Autoři však sami dokazujı́, že
plné zvládnutı́ technologie dovoluje vývoj hry pro vı́ce uživatelů hrajı́cı́ch
současně v reálném čase zasazené do trojrozměrného prostředı́ [10]. Technologie je k dispozici v binárnı́ podobě volně ke staženı́ s podmı́nkou
vloženı́ odkazu na tvůrce při komerčnı́m využitı́.
2.4 Rozšı́řenı́ webových prohlı́žečů
Současná rozšı́řenı́ webových prohlı́žečů se značně lišı́ od těch určených
pro zobrazovánı́ VRML scén. Důraz je kladen hlavně na minimálnı́ datovou velikost, vysoký výkon a uživatelsky přı́větivou instalaci. Výhodou
modernı́ch pluginů webových prohlı́žečů je schopnost prováděnı́ výpočtů
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Obrázek 3: ukázka frameworku Alternativa 3D
podle potřeby na CPU i GPU. Vlastnı́ doplněk existuje mimo webovou stránku a využı́vá ji jen jako cı́lovou plochu pro vykreslenı́ obrazu.
Rozšı́řenı́ jsou jen částmi velkých proprietárnı́ch frameworků určených
hlavně pro vývoj počı́tačových her. K těmto frameworkům patřı́ vyspělé
editory značně zjednodušujı́cı́ práci designerům a programátorům aplikace
a také hotové knihovny pro práci s fyzikou, kolizemi, částicovými efekty
a mnoho dalšı́ch. Tvorba logiky aplikace je pak řešena pomocı́ skriptovacı́ch jazyků. Širšı́mu uplatněnı́ těchto rozšı́řenı́ ubı́rá jejich komerčnı́
zaměřenost. Ačkoli majı́ všechny i volně dostupné verze, jsou technicky
vı́ce či méně omezené. Mezi frameworky, jejichž součástı́ jsou rozšı́řenı́ do
webového prohlı́žeče, patřı́ Unity 3D, Shiva 3D, NeoAxis, 3DVia a dalšı́.
2.4.1 Unity 3D
Již prvnı́ verze grafického a hernı́ho enginu Unity 3D (Obrázek 4), uvedená v roce 2005 po čtyřech letech vývoje, zaznamenala velký úspěch mezi
komunitou hernı́ch vývojářů. Framework je primárně určen pro multiplatformnı́ vývoj her a proto obsahuje množstvı́ knihoven a modulů pro tvorbu
a práci s fyzikou, kolizemi objektů, zvukem, osvětlenı́m, terénem a dalšı́,
ale dı́ky silnému API pro skriptovánı́ enginu v jazycı́ch JavaScript, Moo
nebo C# je využitelný pro libovolné vizualizace a trojrozměrné simulace.
Tvorbu aplikacı́ zjednodušuje editor, který je součástı́ frameworku a dovoluje široké nastavenı́ enginu a jeho modulů bez nutnosti psanı́ jediné řádky
kódu. Kromě vybraných platforem jako Windows, Mac OS X, iPhone
a dalšı́ch lze vytvořenou aplikaci exportovat jako archiv pro rozšı́řenı́
webového prohlı́žeče, který má na současné poměry malou velikost (3MB)
a nevyžaduje restartovánı́ prohlı́žeče ani obnovenı́ stránky s aplikacı́. K nekomerčnı́m aplikacı́m lze zdarma využı́t Unity 3D s drobnými omezenı́mi,
mezi které patřı́ využitı́ dynamických stı́nů, vykreslovánı́ do textury a
dalšı́ specializované algoritmy a techniky.
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Obrázek 4: ukázka editoru a webového doplňku technologie Unity 3D
2.5 Ostatnı́ technologie
Téměř každá platforma použitelná pro tvorbu webových aplikacı́ poskytuje způsob, jak zobrazit trojrozměrné informace na webové stránce. Dosahovaná rychlost zobrazenı́ však bývá velice nı́zká a navı́c se často jedná o
experimentálnı́ technologie. Napřı́klad knihovny Pre3D, Balder a ORGE4J
mohou najı́t své využitı́ ve specializovaných vizualizacı́ch či v omezených
podmı́nkách, kde nenı́ možné nasazenı́ pokročilejšı́ch technologiı́. Knihovna Pre3D je psaná čistě v jazyce JavaScript a k vykreslovánı́ využı́vá
stejně jako WebGL tag Canvas ze specifikace HTML5, ale na rozdı́l od
něj nenı́ akcelerovaná grafickou kartou. Framework Balder, který je ve
velmi rané fázi použitelnosti, představuje současné možnosti vizualizace
prostorové informace na webu technologie Silverlight společnosti Microsoft. Programovacı́ jazyk Java lze také využı́t k vykreslenı́ trojrozměrné
scény pomocı́ appletu umı́stěného na stránce, ve kterém je spuštěn grafický hernı́ engine ORGE.

3 Testovacı́ scéna
K testovánı́ technologiı́ byly využity dvě scény kampusu Univerzity Hradec Králové skládajı́cı́ se ze dvou budov a přilehlých prostor (Obrázek 5).
Malý model, vytvořený v modelovacı́m software Google SketchUp, obsahuje 3,5 tisı́ce vrcholů pospojovaných do 2 tisı́ce ploch. Oproti tomu se
velký model kampusu skládá z 205 tisı́ců vrcholů a 190 tisı́ců ploch, k jejichž namodelovánı́ byl použit Autodesk 3DStudio Max. Autorem modelů
je student Univerzity Hradec Králové Marek Pěnička.

4 Výsledky
Podrobně testované technologie WebGL, Alternativa 3D a Unity 3D dokázaly všechny zobrazit malý model univerzitnı́ho kampusu. K testovánı́
byla využita karta nVidia GeForce 8600M GT, kterou lze považovat v
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dnešnı́ době za výkonově průměrnou a běžně dostupnou. Rychlost zobrazenı́ scény v prvnı́ testované technologii WebGL, se odvı́jı́ nejen od
použité knihovny, ale také od verze ovladačů grafické karty. Knihovna
o3d společnosti Google vykresluje scénu kampusu mezi 3 až 10 snı́mky za
sekundu. Výhodou knihovny je přı́mé načtenı́ modelu ve formátu použitého
modelovacı́ho software z důvodu existence konverzačnı́ utility formátu
SketchUp do WebGL nativnı́ho datového formátu JSON. Dalšı́ testované
WebGL knihovny SpiderGL a X3DOM se potýkaly s problémy načtenı́
velkého modelu. Ačkoli WebGL dokáže využı́t hardwarové akcelerace vykreslovánı́ grafické karty, jazyk JavaScript a knihovny samotné stále nejsou
dostatečně rychlé a přı́liš experimentálnı́. Technologie Alternativa 3D dělá
svojı́ rychlostı́ zobrazovánı́ dobré jméno platformě Adobe Flash a svému
vývojovému týmu. Malý model kampusu dokázala zobrazit mezi 20 –
50 snı́mky za sekundu v závislosti na složitosti zobrazované oblasti. Při
pohybu ve scéně klesal počet snı́mků na polovinu z důvodu složitosti
přepočtu ořezávánı́ scény pohledovým jehlanem. Nevýhodou technologie
je též jejı́ obrovská pamět’ová náročnost, která u malého modelu kampusu
dosahovala několika stovek megabajtů operačnı́ paměti. Poslednı́ testovaná technologie Unity 3D dokázala plně využı́t možnostı́ akcelerace na
GPU a zobrazovala malou scénu kampusu při konstantnı́ch 60 snı́mcı́ch,
představujı́cı́ch nastavené maximum frekvence zobrazovánı́. Jako jediná
dokázala načı́st a zobrazit velký model kampusu a to rychlostı́ mezi 20 – 50
snı́mky za sekundu. Unity 3D představuje vyspělou a dostatečně robustnı́
technologii pro zobrazovánı́ složitých prostorových scén na webu.

5 Závěr
Možnost vizualizace trojrozměrných informacı́ na webu odstartoval před
vı́ce jak deseti lety jazyk VRML, který je i přes svoji zastaralost využı́ván
dodnes. Technologie X3D, považovaná za jeho nástupce nedokázala z
důvodu přı́lišné komplexnosti oslovit komunitu webových vývojářů a tak
dala prostor vzniknout jiným technologiı́m. Téměř každá platforma umožňujı́cı́ vývoj webových aplikacı́ poskytuje možnost zobrazenı́ trojrozměrných scén, pouze několik jich ale lze využı́t v reálných implementacı́ch.

Obrázek 5: malý a velký model kampusu Univerzity Hradec Králové
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Velmi mladá technologie WebGL představuje možnou cestu vývoje prezentacı́ prostorových scén na webu, předevšı́m dı́ky zájmu ze strany majoritnı́ch prohlı́žečů a vývojářů webových her. Knihovna Alternativa 3D
postavená nad platformou Adobe Flash, nejrozšı́řenějšı́m doplňkem webového prohlı́žeče, je zajı́mavou variantou pro vizualizace malého rozsahu
s důrazem na uživatelskou dostupnost. Při potřebě prezentacı́ rozsáhlých
scén je v současné době nutné sáhnout po rozšı́řenı́ webového prohlı́žeče,
jako napřı́klad Unity 3D, které poskytne dostatečnou rychlost zobrazovánı́
a často také pohodlı́ tvorby za cenu proprietárnı́ho řešenı́.
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Abstrakt. Vizualizace dat je běžnou součástí prezentace informace. Vizuální
reprezentace umožňuje zdůraznit či potlačit určité vlastnosti prezentovaných dat.
Na druhou stranu nesprávně zvolené grafické znázornění může způsobit nechtěnou
a v některých případech i záměrnou desinterpretaci. Příspěvek ukazuje na
skutečných příkladech časté chyby při prezentaci dat.
Klíčová slova: Vizualizace informace, grafické znázornění, zpracování dat,
prezentace

1

Úvod

Prezentace dat v grafické podobě se stala běžnou součástí znázornění informací
či znalostí. Různé formy vizualizací nacházíme nejen v odborné literatuře, ale
především v řadě populárně vědeckých textů. Důvodem je obohacení běžného
textového nebo číselného vyjádření názornější grafickou formou, které pomůže
čtenáři či divákovi snadněji pochopit předkládanou informaci.
Vizualizaci informace lze definovat jako transformaci dat, informací nebo
znalostí do vizuální formy přizpůsobené přirozeným vizuálním schopnostem
lidského vnímání [1][2]. Cílem transformace je usnadnit interpretaci a
pochopení prezentovaného jevu, vlastností dat a případně jejich vzájemných
vazeb. Grafická forma znázornění informace je výhodná i z hlediska množství
lidským jedincem vnímané a zapamatované informace. Některé zdroje uvádí,
že až devadesát procent vnímané informace získáváme prostřednictvím
zrakového vjemu. Navíc informace získaná z grafické formy je pro nás daleko
lépe zapamatovatelná oproti údajům předávaným v textové nebo zvukové
podobě.
Cíle vizualizace dat lze rozdělit do tří kategorií. Prvním cílem je znázornění
či prezentování autorovi známého jevu či vlastnosti. V takovém případě jde
o nalezení vhodné grafické formy, například typu grafu, vhodného obarvení,
použitých ikon apod. Druhou skupinou tvoří cíle, jejichž snahou je upoutat či
zatraktivnit překládané informace. Zde se může jednat i o vizualizace, které
nemají přímou vazbu k textu a pouze dokreslují uváděný jev. Posledním
uváděným cílem je zdůraznění či pochopení jevů či vztahů, jež jsou dosud
neznámé, a vizualizace se stává nástrojem jejich odhalení. Ve všech výše
uvedených případech je třeba především dbát na vhodnou formu zobrazení, aby
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na straně příjemce, čtenáře nebo pozorovatele došlo ke správné interpretaci
sledovaného vjemu. Jinak by se mohlo stát, že vnímaná skutečnost bude
chápána nesprávně nebo dokonce v protikladu s uváděnými informacemi.
Příčinou nepravdivých či desinformačních znázornění je nejčastěji
neznalost/*čeho? neznalost obecně vzhledem k pokračování nezní dobře*/ či
neschopnost vhodně prezentovat předávanou informaci, například zvolením
nevhodné grafické formy či neuvedením některých důležitých údajů. V horším
případě může být záměrem i snaha o ovlivnění názoru čtenářů nebo úmysl
o vytvoření skutečných podvrhů.
V následujícím textu budou na jednoduchých příkladech ukázány časté
chyby, kterých by se měli autoři vizualizací vyvarovat. Zároveň budou uvedeny
metriky, které mohou některé chyby kvantifikovat a demonstrovat tak míru
nesprávnosti použité formy.

2

Metody vizualizačních lží

2.1

Osy grafu

Znázornění posloupnosti hodnot pomocí grafu je základní metodou vizualizace.
Existuje řada softwarových produktů pro vytváření různých typů grafů
umožňující množství nastavení vzhledu výsledného zobrazení. Jedním z často
používaných nástrojů je Microsoft Excel, který poskytuje nástroje pro rychlé
zpracování a prezentaci souboru dat. Následující příklad znázorňuje nevhodné
použití grafu (Obr. 1). Jednoduchá dvouhodnotová tabulka může při znázornění
sloupcovým grafem s implicitním nastavením vést k následující chybné
interpretaci: „hodnota A je více jak dvakrát větší než hodnota B“. Toto
nesprávné tvrzení je způsobeno umístěním vodorovné osy, která neprotíná
svislou osu v bodě 0. Nesprávná interpretace může být navíc umocněna, pokud
bude ve výsledku graf prezentován bez popisu hodnot na svislé ose.

Obr. 1: Použití sloupcového grafu v MS Excel s implicitním nastavením.
Kromě umístění průsečíku os je důležité i měřítko a rozmístění jednotlivých
hodnot na ose. Následující příklad ukazuje nepravdivé znázornění rostoucího
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charakteru posloupnosti hodnot. Nestejnoměrné úseky mezi vynášenými
hodnotami na vodorovné ose deformují výslednou závislost tak, že
exponenciálně rostoucí závislost je vnímána jako lineární nebo i jako závislost
s klesající derivací (Obr. 2). Opět dochází ke zkreslení skutečnosti.

Obr. 2: Nerovnoměrné rozmístění hodnot na vodorovné ose způsobuje
zkreslení prezentovaného jevu. (obrázky převzaty
z http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/)
Hodnoty znázorňované grafem je vždy třeba prezentovat ve
správném kontextu. Následující příklad ukazuje stejnou posloupnost hodnot na
třech různých grafech (Obr. 3). V každém případě mohou být data
interpretována jiným způsobem. Pokud by se jednalo například o trh akcií,
mohla by být situace chápána například, „cena se strmě hroutí“ (Obr. 3a), „cena
je poměrně stabilní“ (Obr. 3b), „cena má rostoucí trend“ (Obr. 3c).
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2.2 Dimenze
Dalším důležitým atributem vizualizace je dimenze prostoru použitá pro
grafické znázornění jevu, která by měla odpovídat původnímu charakteru dat.
Příkladem mohou být vizualizace aplikující změnu měřítka na dvourozměrné či
trojrozměrné ikony nebo zobrazení, použité pro názornější prezentaci.
Následující obrázky ukazují použití nesprávného koeficientu při změně
měřítka. Plocha objektu roste či klesá s druhou mocninou změny délky stran a
u objemu se dokonce mění s mocninou třetí. Pokud tuto skutečnost
neuvažujeme při zvětšování či zmenšování grafické ikony, můžeme
prezentovaný jev silně nadhodnotit (Obr. 3a a 3b). U prostorových scén
znázorněných pomocí perspektivní projekce je situace navíc komplikovaná
zkreslením vzdáleností (Obr. 3c).

a)

b)

c)
Obr. 4: Využití jiné dimenze pro zobrazení (obrázky převzaty
z http://my.execpc.com/~helberg/pitfalls)
Podobných nedostatků při zobrazení lze docílit nevhodným nastavením i
u profesionálních programů, jako je již zmiňovaný Microsoft Excel. V případě
použití prostorového grafu je možné využít nejen znázornění pomocí objemové
ikony, například ve tvaru základních prostorových těles, ale i nastavit projekci
s nevhodnou perspektivou. Výsledkem je opět vizualizace, která zkresluje

Jak nelhat při vizualizaci

139

skutečný charakter dat. Bez uvedení číselných hodnot jednotlivých údajů
dochází zcela k desinterpretaci.

Obr. 5: Prostorový graf v MS Excel

2.3

Poloměr není průměr

Časté a poměrně oblíbené jsou grafy kruhového tvaru. Umožňují znázornit
variabilitu dat pomocí velikosti výsečí nebo prstenců. Jedno z prvních použití
kruhového grafu pochází z období před 150 lety, kdy průkopnice srovnávací
lékařské statistiky Florence Nightingale [3] použila kruhový graf k znázornění
lidských ztrát během Krymské války v závislosti na ročním období a příčiny
úmrtí (Obr 6). Prezentované grafy pomohly iniciovat zlepšení podmínek
zdravotnické péče vojáků na frontě, ale byly později podrobeny kritice. Bylo
poukazováno na překrývání některých hodnot jinými a především znázornění
údajů pomocí měnícího se průměru kruhové výseče. Plocha kruhové výseče,
opět roste s druhou mocninou poloměru a proto byly některé hodnoty
zdůrazněny.

Obr. 6: Kruhové grafy Florence Nightingale znázorňující příčiny lidských
ztrát v průběhu Krymské války (obrázky převzaty z http://bytesizebio.net/
index.php/2010/03/24/florence-nightingale-medical-statistician/)
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Zdálo by se, že současná odborná veřejnost se podobných nedostatků
vyvaruje. Proto je s podivem, že vítězem prestižní soutěže The Design for
America se v roce 2010 stala vizualizace, která srovnává objem kontraktů
státních zakázek uzavřených v předcházejícím roce v různých oblastech a jejich
prezentace v médiích (Obr. 7a). Bohužel se autoři nevyvarovali stejné chyby a
jednotlivé údaje prezentují změnou poloměru kruhového grafu a znemožňují
tak objektivní srovnání. Navíc se jednalo o kontrakty, z nichž řada bude
financována až v dalších letech. Na základě upozornění na nedostatky byla
zveřejněna oprava (Obr. 7b).

Obr. 7: Původní i opravená vizualizace srovnávající objem finančních
prostředků a jejich prezentace v médiích (obrázky převzaty
z http://www.pitchinteractive.com/usbudget/ a
http://www.politicalmathblog.com/?p=506)

2.4

Vizualizace není omalovánka

Velmi důležitý faktor při prezentaci dat pomocí grafu je použití vhodných
barev a způsobů výplní ploch. V některých případech se autoři nechávají unést
a snaží se o zdůraznění použitého grafického stylu na úkor prezentovaných
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údajů. Vytvořené vizualizace obsahují příliš mnoho nesourodých a pro lidské
oko často rušivých prvků, jsou nepřehledné a předávané informace zanikají
(Obr. 8). Tento jev označován anglickým termínem chartjunk přeložitelným
jako grafový brak či kýč/*překlad je to docela dobrý, byť trochu volný, junk je
nepořádek, smetí, chartjunk je tak vlastně grafové smetí*/. V takových grafech
se objevují zbytečné barevné přechody, nevhodné textury, výrazné barevné
pozadí nebo neopodstatněné použití 3D efektů.

a)

b)

c)
Obr. 8: Příklady nevhodného grafického vzhledu (obrázky převzaty
z http://en.wikipedia.org/wiki/Chartjunk a
http://www.evl.uic.edu/aej/491/week03.html)

3

Metriky

Hodnocení kvality či věrnosti znázornění údajů a jejich závislostí nemusí
probíhat pouze subjektivně. Existuje řada metrik kvantitativně srovnávajících
správnost či názornost jednotlivých vizualizací [4].
Faktor lži LF, z anglického Lie Factor, je definován jako podíl velikosti
efektu znázorněného v grafu a efektu obsaženého v datech.

LF =

velikost efektu (účinku ) znázorněného v grafu
velikost efektu obsaženého v datech
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V případě vizualizace počtu lékařů je efekt znázorněný grafem (Obr. 4a)
vypočten jako relativní změna plochy ikony lékaře. Výsledný faktor lži
dosahuje hodnoty 2,94, což znamená, že grafický vjem je téměř trojnásobně
nadhodnocen. U vizualizace spotřeby (Obr. 4c) je LF=14,8 a v případě
objemové ikony u znázornění ceny ropy (Obr. 4b) je to dokonce 65,3. Pro
běžné vizualizace by LF neměl překročit hodnotu 2.
Poměr Data-Inkoust DIR, z anglického Data-Ink Ratio, využívá k srovnání
grafické formy spotřebu toneru vyjádřenou plochou nebo počtem pixelů ve
výsledném rastrovém obrazu. Výsledná hodnota je dána podílem toneru
použitým k znázornění datových hodnot a doplňující grafiky.

DIR=

toner použitý k znázornění dat
toner použitý k znázornění grafiky

U nevhodně vizuálně zpracovaných grafů nabývá hodnota DIR=0,08 (Obr.
8a) a DIR=0,02 (Obr. 8b). To znamená, že pouze velmi malé procento vytištěné
barvy je využito k znázornění dat.
Kvalitu vizualizace lze porovnat i jednoduchým poměrem počtu
zobrazených datových položek vzhledem k ploše použité ke grafickému
znázornění. Metrika DDG, z anglického Data Density of a Graphics, vyjadřuje
hustotu údajů na vytištěnou plochu. U této metriky nemá význam její absolutní
velikost, ale vzájemné srovnání různých grafických forem.

DDG=

4

počet datových položek
plocha ke grafickému znázornění

Závěr

Vedle uvedených příkladů bychom našli řadu nevhodných vizualizací i
v dalších oborech [5]. Například zobrazování rovinných projekcí
u geografických dat, obarvování dat rastrových obrazů získaných
z medicínských skenerů, srovnávání nominálních hodnot u ekonomických
časově závislých dat a podobně. Ve všech případech by autoři grafického
znázornění měli sledovat základní cíl vizualizace informací, tedy prezentovat
odlišnosti či závislosti v datech, nikoli různorodost ve vzhledu a grafické
formě. Velmi dobře to vystihuje citát autora řady publikací o vizualizaci a
grafické prezentaci dat Edwarda Tufteho: „Elegance zobrazení je často
nalezena v propojení jednoduchosti designu a složitosti dat.“
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Abstrakt. Přı́spěvek se zabývá problematikou předzpracovánı́, indexace a vyhledávánı́ v rozsáhlé kolekci obrazových dat. Konkrétně se
jedná o fotografie mincı́, tedy objekty, u kterých je nutno vzı́t v úvahu
problém rotacı́ a různých deformacı́. Je shrnut aktuálnı́ stav a jsou diskutovány jednotlivé možné přı́stupy k řešenı́ tohoto problému. Značná
část je věnována klientské katalogové webové aplikaci, prostřednictvı́m
které se bude systém ovládat. Obsaženy jsou jak klasické katalogové
funkce, tak obrazové vyhledávánı́ či vyhledávánı́ podle specifických
oblastı́ v hierarchické struktuře.
Klı́čová slova: Vyhledávánı́, katalog, mince, důležité oblasti

1 Úvod
Mince patřı́ mezi nejdéle použı́vaná platidla na světě. Prvnı́ zmı́nky o mincı́ch pocházejı́ už z doby dávno před našı́m letopočtem a i když se v poslednı́ době stále vı́ce prosazujı́ bezhotovostnı́ platebnı́ metody, mince jsou
stále neodmyslitelnou součástı́ našeho každodennı́ho života.
Cı́lem tohoto projektu je vytvořit komplexnı́ internetový katalog oběžných, pamětnı́ch i historických mincı́ a medailı́, který bude umožňovat
jednak klasickou katalogizaci a vyhledávánı́, ale také identifikaci mincı́ na
bázi metod rozpoznávánı́ obrazů. Smyslem celého projektu je mı́t k dispozici nástroje pro snadnou identifikaci neznámých mincı́, katalog může
také sloužit pro odhalovánı́ padělků.

2 Aktuálnı́ stav
V současnosti neexistuje žádná aplikace, která by souhrnně zastřešovala
funkce katalogu a funkce vyhledávánı́ založeném na rozpoznávánı́ obrazů.
Samostatných internetových katalogů, tedy katalogů bez možnosti obrazového vyhledávánı́, existuje spousta. Většinou majı́ vybudovanou velkou databázi mincı́, mnohé spolupracujı́ s aukčnı́mi sı́němi, které jim dále
pravidelně rozšiřujı́ databázi a podobně. Z těch nejznámějšı́ch projektů
stojı́ určitě za zmı́nku NumisMaster1 nebo CoinArchives2 .
Co se týče identifikace mincı́ založené na rozpoznávánı́ obrazů, tak taková služba aktuálně neexistuje vůbec. K dispozici je několik nástrojů pro
předzpracovánı́ a management obrázků, který vznikl v roce 2008 v rámci
1 http://www.numismaster.com/
2 http://www.coinarchives.com/
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projektu The COINS Project [1] na Technické univerzitě ve Vı́dni. Funkčnı́
služba ale nenı́ nikde na Internetu k dispozici.
Z pohledu vyhledávánı́ řešı́me následujı́cı́ problém. Vyhledáváme mince, což jsou objekty tvaru kruhu. Zvláštnı́ důraz musı́me přikládat rotaci,
která může být u uživatelských vstupů pokaždé jiná. Způsobu normovánı́
rotace se dopodrobna zabývá článek Aplikace k hromadnému předzpra”
covánı́ obrazových dat pro účely vyhledávánı́“ v tomto sbornı́ku.
K samotné identifikaci obrázků mincı́ se dá přistupovat několika směry.
Rozpoznávat se dá pomocı́ textů na mincı́ch metodou optického rozpoznávánı́ znaků (OCR). Tato metoda se však nedá použı́t univerzálně,
jelikož existujı́ i mince bez textových informacı́, popřı́padě s těmito informacemi v neznámém či již nepoužı́vaném jazyce. OCR metoda je tudı́ž
vhodná pouze jako doplňková metoda k zpřesněnı́ výsledů vyhledávánı́.
Dalšı́ metoda, kterou jsme se vydali my, je založena na motivech dané
mince. Motivy lze charakterizovat jejich obrysy neboli hranami. Přı́stupů
k detekci hran existuje vı́ce [2], my jsme zvolili Cannyho hranový detektor [3].

3 Předzpracovánı́
Předzpracovánı́m se podrobněji zabývá článek Aplikace k hromadnému
”
předzpracovánı́ obrazových dat pro účely vyhledávánı́“ v tomto sbornı́ku.
Stručně by se tato část dala shrnout následovně. Barva ani velikost obrázků pro nás nenı́ přı́liš důležitá, proto pracujeme s obrazy, které jsou
převedeny do šedé škály a majı́ velikost 255 x 255px. Dále následuje již
zmı́něná metoda pro normovánı́ natočenı́ mincı́. V takto předzpracovaných
obrázcı́ch se následně provede detekce hran, která ukončuje prvnı́ skupinu
předzpracujı́cı́ch metod.
Předzpracované obrazy se dále rozdělı́ na segmenty speciálnı́ch tvarů,
které respektujı́ vlastnosti motivů mincı́. V každém z těchto segmentů se
spočı́tá počet hranových bodů. Výsledkem celého předzpracovánı́ obrazu
je tak vektor hodnot, který reprezentuje počty hranových bodů v jednotlivých segmentech. Na základě analýzy těchto hranových bodů se poté
počı́tá podobnost mezi mincemi.

4 Katalog
Hlavnı́ požadavek na systém byl, aby fungoval jako internetová aplikace.
Z toho vyplývajı́ nároky hlavně na rychlost. Velký důraz je kladen na rychlost samotného vyhledávánı́. Rychlost vygenerovánı́ vzorů jednotlivých
mincı́ a medailı́ do databáze naopak přı́liš důležitá nenı́.
Na implementaci jsou použity standardnı́ prostředky. Samotný katalog je vytvořen pomocı́ skriptovacı́ho jazyka PHP s frameworkem Nette,
vizuálnı́ stránka je nakódovaná v HTML s použitı́m JavaScriptu. Na Obr. 1
je vidět hlavnı́ stránka katalogu. Backend systému, který provádı́ samotné
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Obrázek 1: Náhled hlavnı́ stránky katalogu

zpracovánı́ obrazů, je z rychlostnı́ch důvodů implementován jako externı́
aplikace v jazyce Java. Tato externı́ aplikace je rozdělena na dvě části.
Prvnı́ provádı́ hromadné zpracovánı́ obrázků při budovánı́ a rozšiřovánı́
databáze. Druhá část se pak využı́vá pouze pro zpracovánı́ uživatelských
vstupů při vyhledávánı́. Tyto externı́ programy se z prostředı́ PHP volajı́
pomocı́ přı́kazu passthru().
Katalog obsahuje všechny běžné katalogové funkce, je možno vyhledávat podle textových informacı́, zemı́ původů a podobně. Jednotlivé mince
lze filtrovat podle zemı́ původů, materiálů, obdobı́ a podobně. Obrazová
identifikace je možná na základě jednoho či dvou (rub-lı́c) obrázků. Relevantnost výsledků lze zvětšit kombinacı́ obrazového a fulltextového vyhledávánı́.

Obrázek 2: Aplikace pro výběr důležitých oblastı́
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Kašpar Petr, Šurkovský Martin, Fasuga Radoslav

Mince majı́ nadefinovány důležité oblasti v několika úrovnı́ch, které
jsou využı́vány ke zpřesněnı́ vyhledávánı́ [4]. Výběr těchto důležitých oblastı́ se dá provést několika způsoby z hlediska uživatelského rozhranı́.
Prvnı́ varianta je výběr těchto oblastı́ pomocı́ obecného polygonu, který
se následně převede na dané segmenty. Tato metoda má nevýhodu v přesnosti, nebot’ někdy se může polygon převést na i segmenty, u kterých to je
nežádoucı́. Výhodnějšı́ je vybı́rat přı́mo samotné segmenty. Na předchozı́m
obrázku (Obr. 2) je vidět widget pro definici těchto důležitých oblastı́,
které se definujı́ na třech úrovnı́ch.

Obrázek 3: Stránka s výsledky vyhledávánı́ v minulé verzi katalogu
Na Obr. 3 je vidět reálná stránka s výsledky vyhledávánı́. Tento obrázek pocházı́ z předchozı́ verze katalogu, proto se vzhledově lišı́ od hlavnı́
stránky na Obr. 1. Na stránce jsou vidět 2 fotografie mincı́. Prvnı́ mince
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je uživatelský vstup, druhá je výsledek vyhledávánı́ spolu s podrobnostmi
o vyhledávánı́.

5 Experimentálnı́ výsledky
Úspěšnost vyhledávánı́ byla ověřena následujı́cı́m testem. K dispozici máme testovacı́ sadu obrázků A. Jedná se o sadu 50 obrázků, z nichž každý je
otočený o náhodný úhel v intervalu 0◦ až 359◦ (oproti vzorům v databázi).
Obrázky pocházejı́ náhodně ze dvou různých zdrojů (skenerů). Vyhledává
se v databázi s celkovým počtem 358 mincı́. Použity jsou 4 testovacı́ typy
masek. Pro výpočet nejpodobnějšı́ch mincı́ je zvolen algoritmus City Block
Distance [5] (1):
CBD = |seg1 − tseg1 | + . . . + |segn − tsegn |

(1)

Porovnáváme náš vstupnı́ vektor S = (seg1 , . . . , segn ) s vektory všech
vzorů v databázi T = (tseg1 , . . . , tsegn ).
Maska
4×4
8×8
63
39

1.
64%
76%
78%
76%

2.
2%
2%
2%
2%

3.
6%
2%
0%
4%

4.
4%
4%
4%
2%

5.
2%
0%
0%
0%

Mı́sto
6.
0%
0%
0%
0%

7.
0%
0%
2%
0%

8.
2%
0%
2%
4%

9.
2%
0%
2%
0%

10.
0%
0%
0%
0%

>
18%
16%
10%
12%

Tabulka 1: Výsledky testu vyhledávánı́ pomocı́ masek

Experimental results – Segmentation method
90%
80%
70%

Frequency

60%
50%

Matrix 4x4

Matrix 8x8

40%

Mask 63
30%

Mask 39

20%
10%
0%
1st

2nd

3rd

4th
5th
6th
7th
8th
Position of input coin in search results

9th

10th

> 10th

Obrázek 4: Výsledky vyhledávanı́ podle použitých masek
V Tabulce 1 jsou uvedeny výsledky pro jednotlivé typy masek. Z výsledků vyplývá, že při použitı́ všech typů masek byla v minimálně 80%
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přı́padů nalezena požadovaná mince do 10 mı́sta ve výsledcı́ch vyhledávánı́.
Při použitı́ rovnoměrné masky o 63 segmentech byla úspěšnost nalezenı́
správné mince do 10 mı́sta dokonce 90%. Na předchozı́m obrázku (Obr. 4)
jsou výsledky znázorněny graficky.

Sada
A
B

1.
14%
60%

2.
4%
10%

3.
2%
2%

4.
2%
2%

5.
4%
2%

Mı́sto
6.
7.
2% 2%
0% 6%

8.
0%
2%

9.
0%
4%

10.
2%
0%

>
68%
12%

Tabulka 2: Výsledky testu vyhledávánı́ pomoci metody SVD
Pro srovnánı́ byl proveden ještě test vyhledávánı́ SVD metodou (výsledky v Tab. 2). Autorem SVD algoritmu je Petr Kotas [6]. Jedná se o
staršı́ verzi tohoto algoritmu, která ještě nenı́ optimalizovaná. Testovalo
se na dvou testovacı́ch sadách obrázků. Každá obsahovala 50 fotografiı́
mincı́ různé kvality a pocházejı́cı́ch z různých zdrojů (odlišné skenery).
Testovacı́ sada A měla každý vstupnı́ obrázek otočený o náhodný úhel v
intervalu 0◦ až 359◦ . Testovacı́ sada B měla všechny obrázky přibližně
ve stejném natočenı́ jako předzpracované obrázky v databázi. Celkově
databáze obsahovala 358 mincı́.
Experimental results – SVD method
80%
70%

Frequency

60%
50%
40%

Test set A
Test set B

30%
20%
10%
0%
1st

2nd

3rd

4th
5th
6th
7th
8th
Position of input coin in search results

9th

10th

> 10th

Obrázek 5: Výsledky vyhledávanı́ za pomocı́ metody SVD
Z výsledků je patrné, že ačkoliv by měla být metoda SVD nezávislá
na rotaci, tak ve skutečnosti podává přesně opačné výsledky. Pokud jsme
vyhledávali na základě fotografiı́ mincı́ s přibližně stejnou rotacı́ jako měly
vzory předzpracované v databázi (Testovacı́ sada B), tak v 88% nalezneme
požadovanou minci do 10. mı́sta výsledků. Při použitı́ testovacı́ sady B,
která má každý vstup otočený o náhodný úhel jsme do 10. mı́sta nalezli
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požadovanou minci jen v 32% přı́padů. Na předchozı́m obrázku (Obr. 5)
jsou vidět výsledky vyhledávánı́ pro obě testovacı́ sady ve formě grafu.
Z výsledků vyplývá, že v aktuálnı́ podobě nenı́ tato metoda vhodná
pro naše využitı́. At’ už z hlediska kvality vyhledávánı́, tak z hlediska
časového. Kvalita vyhledávánı́ by šla zlepšit zařazenı́m algoritmu normujı́cı́ho natočenı́ mincı́. Tak bychom se přiblı́žili výsledkům testovacı́
sady B, avšak stále by zůstala nevýhoda tohoto algoritmu velká náročnost
na výpočet.

6 Závěr
V tomto přı́spěvku byl prezentován projekt internetového systému katalogu mincı́ s podporou obrazového vyhledávánı́. Na začátku byl krátce
shrnut aktuálnı́ stav, zbytek článku se již věnoval samotnému katalogu
a jeho funkcı́m. V samotném závěru byly ještě zmı́něny výsledky malého
testu vyhledávánı́.
Navzdory prezentovaným informacı́m je systém stále ve vývoji. Pro
reálné nasazenı́ v produkčnı́m prostředı́ je nutné spoustu věcı́ dále dopracovat a rozšı́řit. Po odladěnı́ a dopracovánı́ systému bude katalog zpřı́stupněn veřejnosti.
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Apolloniovy a jiné kružnice
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Abstrakt. Z vlastností Apolloniových kružnic odvodíme konstrukci
hyperbolického a eliptického svazku kružnic. Tyto svazky tvoří kartograﬁckou síť na mapách v příčné stereograﬁcké projekci. Apolloniovy
kružnice jsou deﬁnované pomocí vzdáleností od dvou pevných bodů.
Pomocí vzdáleností, jednoduchou úpravou, dostaneme konstrukce
dalších kružnic.
Klíčová slova: Apolloniova kružnice, hyperbolický svazek kružnic,
eliptický svazek kružnic, Euklidova věta.

1 Úvod
Zvolíme-li v rovině dva různé body P, Q a kladné číslo k 6= 1, pak množinou všech bodů X (v této rovině), jejichž poměr vzdáleností od pevných bodů P, Q je roven k, je kružnice. Tato kružnice se nazýva Apolloniova kružnice. Úloha je připisována Apolloniusovi z Pergy, který žil ve 3.
stol.př.n.l.

2 Apolloniovy kružnice
Abychom popsali vlastnosti Apolloniových kružnic, zvolíme kartézskou
soustavu souřadnic tak, že body P, Q jsou na ose x ve vzdálenosti a od
počátku O, tj. P = [−a, 0], Q = [a, 0].
2.1 Vlastnosti Apolloniových kružnic
Pro druhé mocniny vzdáleností bodu X od pevných bodů P, Q platí
(x + a)2 + y 2 = k 2 ((x − a)2 + y 2 )).
Po úpravě
(1 − k 2 )x2 + 2ax(1 + k 2 ) + (1 − k 2 )y 2 = a2 (k 2 − 1).
Protože jsme předpokládali k různé od jedné, (pro k = 1 bychom dostali
osu úsečky P Q, tj. osu y) vydělíme rovnici výrazem 1 − k 2
x2 + 2ax
a upravíme

1 + k2
+ y 2 = −a2
1 − k2


2
1 + k2
4a2 k 2
2
x+a
+
y
=
.
1 − k2
(1 − k 2 )2
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i
h 2
2ak
+1
, 0 a poloměr rk = |1−k
Apolloniova kružnice má střed Sk = a kk2 −1
2| .
Pro 0 < k < 1 je souřadnice sk bodu Sk menší než −a, Apolloniovy
kružnice leží v polorovině yP .
Pro k > 1 je sk > a, Apolloniovy kružnice leží v polorovině yQ.
Středy Sk Apolloniových kružnic leží mimo úsečku P Q., (obr. 3.)
S osou y, tj. s osou úsečky P Q (pro k = 1, které jsme vyloučili) nemá
Apolloniova kružnice žádný reálný společný bod.
Nyní zjistíme, jakou podmínku musí splňovat čísla k1 , k2 ,
0 < k1 < 1 < k2 , aby odpovídající Apolloniovy kružnice byly souměrné
podle osy y. Pro jejich středy bude platit
−

k12 + 1
k22 + 1
=
k12 − 1
k22 − 1

a po úpravě dostáváme podmínku k1 k2 = 1. Pro poloměry těchto kružnic
platí
k1
k2
= 2
2
1 − k1
k2 − 1
a po úpravě dostáváme k1 k2 (k1 + k2 ) = k2 + k1 , tj. k1 k2 = 1.
Dvě Apolloniovy kružnice s koeﬁcienty k1 , k2 jsou souměrné podle osy
úsečky P Q právě když k1 k2 = 1.
Apolloniova kružnice protíná osu x ve dvou bodech , obr. 3, pro které
platí
2ak
1 + k2
x=
−a
,
2
|1 − k |
1 − k2
a tedy





k+1
k−1
Ak = a
, 0 , Bk = a
,0 .
k+1
k−1

Souřadnici středu Sk můžeme dále upravit na tvar
sk = a +

2a
.
−1

k2

Z tohoto tvaru je zřejmé, že vzdálenost bodu Sk od bodu Q = [a, 0] je
menší než poloměr rk (analogicky pro bod P ), obr. 3.
Body P, Q tudíž leží uvnitř Apolloniových kružnic.
2.2 Konstrukce Apolloniových kružnic
Zvolme na ose y bod R = [0, a]. Přímky RQ, RP jsou osy úhlů Ak RBk .
Jednotkové vektory přímek RA a RB jsou
1
1
~a = (k − 1, −k − 1) p
, ~b = (k + 1, 1 − k) p
.
2
2(k + 1)
2(k 2 + 1)
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Obrázek 1: Konstrukce Apolloniovy kružnice.

Obrázek 2: Apolloniovy kružnice - hyperbolický svazek kružnic.
Jejich součet (resp. rozdíl)
r
r
2
2
~b =
~a + ~b = k
(1,
−1),
~
a
−
(−1, −1)
k2 + 1
k2 + 1
určuje vektor os úhlu Ak RBk . Osy procházejí body P, Q.
Sestrojíme-li kružnici nad průměrem OR, jsou úhly Ak RQ a QRBk
shodné obvodové úhly ke shodným tětivám A′ Q′ a Q′ B ′ . Tudíž tětiva
A′ B ′ , rovnoběžná s osou y se promítá do průsečíků A, B Apolloniovy
kružnice s osou x, tj. do jejího průměru, obr. 1.
Apolloniovy kružnice tvoří svazek kružnic, které mají společné dva
izotropické (komplexně sdružené) body na ose y. Takový svazek se nazývá hyperbolický svazek kružnic, obr. 2. Sestrojíme je konstrukcí z obr.
1, tj. promítáním tětiv kružnice nad průměrem OR, s tímto průměrem
rovnoběžných, na přímku P Q, obr. 2.
2.3 Další vlastnosti Apolloniovy kružnice
Z libovolného bodu U = [0, u] osy y lze k Apolloniově kružnici sestrojit
dvě tečny. Bod dotyku jedné z nich označme T a střed kružnice S, obr. 3.
Pro délku úsečky U T platí
 2
2
k +1
4a2 k 2
2
2
2
2
2
|U T | = |U S| − r = a
+
u
−
= a2 + u2 = |U Q|2 .
k2 − 1
(k 2 − 1)2
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Obrázek 3: Další vlastnosti Apolloniovy kružnice.

Obrázek 4: Hyperbolický a eliptický svazek kružnic.
Odtud dostáváme, že body Q, T mají od bodu U osy úsečky P Q stejnou vzdálenost. Body P, Q, T leží na kružnici, která kolmo protíná Apolloniovy kružnice. Protože bod U byl libovolným bodem osy y, tuto vlastnost
mají všechny kružnice jdoucí body P, Q. Svazek těchto kružnic se nazývá
eliptický svazek kružnic, obr. 4.
Oba svazky můžeme najít na mapách, které jsou příčnou stereograﬁckou projekcí referenční koule. Obrazy poledníků jsou na kružnicích eliptického svazku s osou P Q (obrazy pólů). Obrazy rovnoběžek jsou na kružnicích hyperbolického svazku.

3 Pět kružnic
V základním kurzu matematiky deﬁnujeme kružnici jako množinu všech
bodů v rovině, které mají konstantní vzdálenost od pevného bodu. My si
nyní ukážeme několik pět příkladů kružnice jako množiny bodů daných
vlastností. K jejich určení také použijeme vzdálenosti bodů.
3.1 První kružnice
Jsou dány dva pevné různé body A, B. Určíme množinu všech bodů X
v rovině, které mají od bodů A, B součet čtverců vzdáleností roven da-

Apolloniovy a jiné kružnice
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Obrázek 5: První kružnice.
nému číslu k > 0.
Označíme-li A = [a1 , a2 ], B = [b1 , b2 ], X = [x, y], daná podmínka má
tvar
(x − a1 )2 + (y − a2 )2 + (x − b1 )2 + (y − b2 )2 = k.
V rovnici umocníme, sečteme
2x2 − 2x(a1 + b1 ) + 2y 2 − 2y(a2 + b2 ) + a21 + a22 + b21 + b22 = k
a upravíme na tvar

2 
2

a1 + b 1
a2 + b 2
k
1
x−
+ y−
= −
(a1 − b1 )2 + (a2 − b2 )2 .
2
2
2 4

Dostali jsme rovnici kružnice,
jejíž střed je středem úsečky AB a poloměr
p
pro k > |AB|2 /2 je r = k/2 − |AB|2 /4.
√
Pro A = [−1, 0], B = [1, 0] a k = 10 je r = 2, pro k = 6 je r = 2,
obr. 5.
3.2 Druhá kružnice
Určíme množinu všech bodů X v rovině, pro které platí α|XA|2 +
+β|XB|2 = k, kde A, B jsou pevné různé body, α, β, k > 0.
Za stejného označení jako u první kružnice, má podmínka tvar
α(x − a1 )2 + α(y − a2 )2 + β(x − b1 )2 + β(y − b2 )2 = k.
Po delší úpravě dostaneme

2 
2
αa1 + βb1
αa2 + βb2
k
αβ
x−
+ y−
=
−
|AB|2 .
α+β
α+β
α+β
(α + β)2
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Obrázek 6: Druhá kružnice.
Pro k > αβ|AB|2 /(α + β) je to rovnice kružnice, jejíž střed S dělí úsečku
AB v poměru β : α.
Pro A = [0, 0], B = [5, 0], β = 3, α = 2, k = 35 je r = 1 a S = [3, 0],
obr. 6.
3.3 Třetí kružnice
V rovině jsou dané tři pevné různé body A, B, C, které neleží na jedné
přímce. Určíme množinu všech bodů X v rovině, které mají od bodů
A, B, C součet čtverců vzdáleností roven danému číslu k > 0.
Označíme-li navíc C = [c1 , c2 ], má daná podmínka tvar
(x − a1 )2 + (y − a2 )2 + (x − b1 )2 + (y − b2 )2 + (x − c1 )2 + (y − c2 )2 = k.
V rovnici umocníme a sečteme
3x2 −2x(a1 +b1 +c1 )+3y 2 −2y(a2 +b2 +c2 )+a21 +b21 +c21 +a22 +b22 +c22 = k
a upravíme na tvar

2 
2

a1 + b 1 + c1
a2 + b 2 + c2
k 1 2
x−
+ y−
= −
a + b 2 + c2 ,
3
3
3 9

kde jsme označili a = |BC|, b = |AC|, c = |AB|.
To
p je rovnice kružnice, jejíž střed je těžiště tří bodů A, B, C a poloměr
r = k/3 − 1(a2 + b2 + c2 )/9 pro k > (a2 + b2 + c2 )/3.
Pro A = [−2, 0], B = [4, 0], C = [0, 3] a k = 25 je r = 1/3 a pro
k = 83/3 je r = 1, S = [2/3, 1], obr. 7.
3.4 Čtvrtá kružnice
V rovině jsou dány tři různé body A, B, C, které neleží na jedné přímce.
Určíme
množinu
všech
bodů
X
v
rovině,
pro
které
|AX|2 + |BX|2 = |CX|2 .
Při stejném označení jako v předchozích úlohách, má daná podmínka
tvar
(x − a1 )2 + (y − a2 )2 + (x − b1 )2 + (y − b2 )2 = (x − c1 )2 + (y − c2 )2 .
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Obrázek 7: Třetí kružnice.

Obrázek 8: Čtvrtá kružnice.
V rovnici umocníme a sečteme
(x − (a1 + b1 − c1 ))2 + (y − (a2 + b2 − c2 ))2 = a2 + b2 − c2 ,
kde jsme označili a = |BC|, b = |AC|, c = |AB|. Pro a2 + b2 = c2 , tj.
trojúhelník ABC je pravoúhlý, je dán právě jeden bod S = A + B − C.
Pro a2 + b2 > c2 , tj. trojúhelník ACB
√ je ostroúhlý, je rovnicí dána kružnice o středu S a poloměru r = a2 + b2 − c2 . Čtyřúhelník ACBS je
rovnoběžník.
√
Pro A = [−2, 0], B = [4, 0], C = [0, 3] je r = 2 a S = [2, −3], obr. 8.
3.5 Pátá kružnice
Na ose y je dán bod B = [0, b]. Po přímce x se pohybuje bod A. Určíme
množinu všech bodů X úsečky BA takových, že |BX| · |BA| = a2 , a 6= 0.
Z trojúhelníku ABO je |BX| : (b−y) = |BA| : b a |BX|2 = x2 +(y−b)2 .
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Obrázek 9: Pátá kružnice.
Do dané podmínky dosadíme za |DA|, tj.
|BX|2 =

a2 (b − y)
,
b

potom dostáváme rovnici kružnice
x2 + (y − b)2 +

a2 (y − b
= 0,
b

kterou upravíme na tvar

2
2b2 − a2
a4
x2 + y −
= 2.
2b
4b
Jednotlivé body můžeme konstruovat pomocí Euklidovy věty o odvěsně
a v pravoúhlém trojúhelníku o přeponě AB. Kružnice k = (B, a) protíná
kružnice nad průměrem AB ve vrcholu C pravého úhlu. Bod X je patou
výšky z vrcholu C, resp. průsečík X1 přepony A1 B a odvěsny C1 X1 .
Pro B = [0, 1], a = 3 je r = 9/2 a S = [0, −7/2], obr. 9.

4 Závěr
Ve starých učebnicích můžeme hledat inspiraci pro zpestření výuky geometrie. Je škoda, že na našich školách se vesměs odděluje syntetický a analytický přístup k řešení úloh. Šest uvedených příkladů naopak ukazuje na
výhody tohoto spojení.
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Abstrakt. Izoperimetrická nerovnost popisuje vztah mezi obvodem a obsahem
rovinného n-úhelníku. V příspěvku se zabýváme jedním z možných důkazů této
nerovnosti, který využívá pouze elementárních vztahů mezi geometrickými útvary
v rovině, především metodu symetrizace, dále také vyšetřování průběhu
polynomické funkce. Současně je tento důkaz východiskem k zostření
izoperimetrické nerovnosti, které je rovněž dokázáno.
Klíčová slova: Izoperimetrická nerovnost, obvod n-úhelníka, obsah n-úhelníka,
zostření izoperimetrické nerovnosti

1

Úvod

Mějme dán rovinný uzavřený n-úhelník A1 A2 .....An A1 . Nechť L je jeho obvod
a F jeho obsah. Potom platí tzv. izoperimetrická nerovnost

L2 − 4n tg

π

n

F ≥ 0,

ve které rovnost platí právě tehdy, když n-úhelník je pravidelný.
Existuje větší množství důkazů uvedené nerovnosti. Např. v [1] je uveden
důkaz, v němž autor užívá trigonometrických řad. Další prací, která se
problematikou izoperimetrické nerovnosti, konkrétně jejím zostřením pro
trijúhelník, zabývá, je příspěvek [2]. Důvodem hledání dalšího důkazu byla
skutečnost, že samotné tvrzení izoperimetrické nerovnosti je dobře názorné, ale
uváděné důkazy vyžadují komplikovanější matematický aparát. Naší snahou
tedy bylo k důkazu použít elementární vztahy a postupy.
Budeme se zabývat speciálně případem n = 3 , tedy izoperimetrickou
nerovností pro trojúhelník. Uvedeme její elementární důkaz, ve kterém
použijeme symetrizaci trojúhelníku. To nám umožní zostření
izoperimetrické nerovnosti.
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2 Užití symetrizace trojúhelníku
Izoperimetrická nerovnost uvedená v úvodní části příspěvku má pro n = 3 tvar

L2 − 12 3 F ≥ 0 ,

(1)

ve které znamení rovnosti platí právě tehdy, jestliže A1 A2 A3 je rovnostranný
trojúhelník.
Nerovnost (1) dokážeme symetrizací trojúhelníku A1 A2 A3 . Označení
vrcholů a stran trojúhelníku je zachyceno v obr. 1.

Obr. 1: Označení vrcholů a stran

A1 A2 A3 utvoříme
rovnoramenný trojúhelník B1B2 B3 , který má stejný obvod L , ale větší obsah
F1 . Pak platí nerovnost
Symetrizace

spočívá

v tom,

že

z trojúhelníku

L2 − 12 3 F ≥ L2 − 12 3 F1 ,
a tak k důkazu nerovnosti (1) stačí dokázat nerovnost

L2 − 12 3 F1 ≥ 0 .

(2)

Zvolme pevně jednu stranu trojúhelníku A1 A2 A3 , např. A2 A3 . Nechť k je
elipsa, která má ohniska A2 , A3 a

2a = a2 + a3

(3)

je velikost její hlavní poloosy. Všechny trojúhelníky A2 A3 X , kde X je
libovolný bod elipsy k , který není hlavním vrcholem, mají stejný obvod L . Je
zřejmé. že ze všech těchto trojúhelníků má největší obsah ten, jehož vrchol X
je vedlejší vrchol elipsy k , viz obr. 2.
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Z trojúhelníkové nerovnosti v trojúhelníku A1 A2 A3 plyne

a 2 + a3 > a1

⇒ 2a > a 1

⇒

a 1
> .
a1 2

(4)

Obr. 2: Symetrizace trojúhelníku
Obvod a obsah trojúhelníku B1B2 B3 jsou:

L = 2a + a1
F1 =

(5)

1
2
a1 4a 2 − a1
4

Po dosazení ze vztahu (5) do (2) dostaneme nerovnost

(2a + a1 )2 − 3

2

3a1 4a 2 − a1 ≥ 0 .

(6)

Nerovnost (6) upravíme na tvar
2

3

4

4a 4 + 8a 2 a1 − 21a 2 a1 + 2a a1 + 7 a1 ≥ 0 . (7)
a
1
a použití substituce x =
má
Po vynásobení nerovnosti výrazem
4
a1
a1
nerovnost (7) tvar

4 x 4 + 8 x3 − 21x 2 + 2 x + 7 ≥ 0 .

(8)
Polynom na levé straně nerovnosti (8) rozložme v součin kořenových
činitelů. Takto upravená nerovnost má tvar

7 
1

2
4 x +  x + (x − 1) ≥ 0 .
2 
2


(9)
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7 
1
2
 x + (x − 1) protíná osu x soustavy
2 
2
 7   1 
souřadnic v bodech o souřadnicích − ,0 , − ,0 a v bodě [1,0] se
 2   2 
dotýká osy x . Snadno se přesvědčíme, že nezáporných hodnot nabývá funkce f
1 

7
na intervalech  − ∞, −
a − , ∞  . Graf funkce je zachycen na obr. 3.
2 
2

Graf funkce f ( x ) = 4 x +

Obr. 3: Graf funkce f
Ze vztahu (4) plyne, že z hlediska důkazu izoperimetrické nerovnosti pro
trojúhelník jsou relevantní pouze hodnoty funkce f pro x >

1
. Pro tyto
2

hodnoty proměnné x nabývá funkce f nezáporných hodnot. Tím je dokázána
nerovnost (9) a z ní vyplývající nerovnost (2). Proto platí i nerovnost (1), tedy
izoperimetrická nerovnost pro trojúhelník.
Rovnost nastane pro x = 1 , tedy pro

a
= 1 , a tedy pro a = a1 . To
a1

znamená, že B1B2 B3 a A1 A2 A3 jsou rovnostranné trojúhelníky.

3 Zostření izoperimetrické nerovnosti pro trojúhelník
Z předcházejícího odstavce víme, že mezi obsahy F a F1 trojúhelníků

A1 A2 A3 a B1B2 B3 platí nerovnost
F1 − F ≥ 0 ,

(10)

ve které rovnost nastane právě tehdy, když trojúhelníky A1 A2 A3 a B1B2 B3
jsou shodné.
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To nás vede k domněnce, zda nebude platit zostřená izoperimetrická
nerovnost

L2 − 12 3 F ≥ F1 − F .

(11)

Tato nerovnost skutečně platí, jak následně dokážeme.
Uvažujme množinu trojúhelníků A2 A3 X , kde bod X je bod elipsy k,
který není hlavním vrcholem, tedy při stejném označení jako v obr. 2. Označme

1
2
4a 2 − a1 velikost vedlejší poloosy elipsy k. Nyní zvolme kartézskou
2
x2 y 2
soustavu souřadnic tak, aby elipsa měla rovnici
+
= 1 . Z důvodů
a2 b2
souměrnosti elipsy podle obou jejích os a jejího středu uvažujme bod X v 1.
kvadrantu, obr. 4. Bod X má potom souřadnice
 b 2 2
(12)
 x, a a − x , x ∈ 0, a ) .
b=

Obr. 4: Umístění elipsy v soustavě souřadnic
Obsahy trojúhelníků A2 A3 X pro x ∈ 0, a ) jsou hodnoty funkce

F (x ) =

1 b 2 2
a −x .
a1
2 a

(13)

Po dosazení ze vztahu (13) do (11) a po úpravě dostaneme nerovnost

L2 − F1 − (12 3 − 1) F ( x ) ≥ 0, x ∈ 0, a ) .

(14)

Označme G funkci proměnné x na levé straně nerovnosti (14). Po
dosazení ze vztahu (13) je pro x ∈ 0, a )
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1
ab
G ( x) = L2 − F1 − (12 3 − 1) 1 a 2 − x 2 .
2
a
1
Hodnota G (0) = L2 − (12 3 − 1) F1 je nezáporné číslo. Tato skutečnost byla
2
dokázána v předchozím odstavci. Nyní vypočtěme pro x ∈ 0, a ) derivaci
ab
d G ( x) 1
x
d G ( x)
. Platí
.
= (12 3 − 1) 1
2
dx
2
dx
a a − x2
d G (0)
d G ( x)
Protože
= 0 a pro x ∈ (0, a ) je
> 0 , má funkce G pro
dx
dx
x = 0 globální minimum.
Pro x = 0 je bod X vedlejším vrcholem elipsy k . Tím jsme dokázali
nerovnost (14), a tedy i nerovnost (11).Ze vztahů (3) a (5) plyne, že obsah
trojúhelníku B1B2 B3 je

F1 =

1
a1
4

(a2 + a3 )2 − a12 .

(15)

Stejný postup při důkazu izoperimetrické nerovnosti pro trojúhelník uvedené ve
tvaru (2) i jejího zostření vyjádřeného vztahem (11) můžeme použít, zvolíme-li
za pevnou stranu trojúhelníku A1 A2 A3 také stranu A1 A3 nebo stranu A1 A2 .
Potom pro obsahy příslušných rovnoramenných trojúhelníků B1B2 B3 jsou

1
a2
4
1
F3 = a3
4
F2 =

(a1 + a3 )2 − a2 2

a

(16)

(a1 + a2 )2 − a32 ,

(17)

které dostaneme z (15) cyklickou záměnou.
Kromě nerovnosti (12) tedy platí i nerovnosti

L2 − 12 3 F ≥ F2 − F a

(18)

L − 12 3 F ≥ F3 − F .

(19)

2

Sečtením nerovností (12), (18)
izoperimetrickou nerovnost ve tvaru

a

(19)

pak

dostaneme

zostřenou

1
(20)
(F1 + F2 + F3 ) − F ,
3
která je symetrická ve velikostech a1 , a2 , a3 stran trojúhelníku A1 A2 A3 , jak
L2 − 12 3 F ≥

vidíme ze vztahů (15) – (17).
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Z odstavce 2 plyne, že znamení rovnosti v (20) nastane právě tehdy,
jestliže je trojúhelník A1 A2 A3 rovnostranný.

4

Závěr

Pro možnost použití izoperimetrické nerovnosti ve výuce hovoří následující
fakta:
• tvrzení izoperimetrické nerovnosti je názorné
• k jejímu důkazu včetně zostření je možné využít
jednoduchých prostředků a metod (ve výše uvedeném důkazu
se používá kromě symetrizace trojúhelníka pouze definice
elipsy a její analytický popis v kartézské soustavě souřadnic
v základním tvaru a hledání extrému funkce jedné
proměnné)
• při důkazu se kombinují různé oblasti matematiky (analytická
geometrie a diferenciální počet), které bývají studenty
chápány izolovaně
• izoperimetrická nerovnost pro trojúhelník může být motivací
pro přechod k n-úhelníku a dále pak k úvahám o obsahu
rovinné oblasti s konstantní délkou její hranice.
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Application of B-spline in nanometrology
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Abstract. In nanometrology, the common tools of metrological software are not
sufficient to obtain the correct shape characteristic of measured details because the
shape deviations can be comparable with the dimensions of measured detail.
Therefore, the new methods for measured data processing are developed to obtain
more detailed description of the measured shape. In this contribution, the method
based on B-spline representation of measured data is described. This method has
been developed and applied in the cooperation with Czech Metrology Institute.
Key words: B-spline, shape deviation, shape identification, measured data
processing.

1

Introduction

In metrological software, the discrete least squares method (DLSM) is
commonly used to fit the known shape through the measured points. When
measuring the details of common dimensions, this approach is satisfactory. In
nanometrology, the shape of real object can be very different from the nominal
shape given by technical documentation and the DLSM is often insufficient. In
nanometry, there is necessary to obtain more detailed information of the shape
of measured object.
In this contribution, the method for data processing measured by optical
measured probe on an axis aligned square is described. In case of real square
measuring, the measured object is ideally considered to be a quadrilateral and
the desired output of measured data processing is represented by coordinates of
reference point (the centre of the square, in ideal case) and coordinates of
quadrilateral vertices. The result of DLSM is a square in general position with
respect to the coordinate system only. On the contrary, the suggested method
allows each square edge take into account individually. Therefore, the
measured object can be described as a quadrilateral.

2

Measured data processing

The example of measured data is shown in Fig. 1. First, the sequence of
measured points is considered to be a set of control vertices for closed uniform
cubic B-spline curve which is expressed. The reference point S of the measured
object is given by centroid of the area bounded by this cubic B-spline curve, see
Fig. 2.
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Fig. 1: Input data

S

Fig. 2: B-spline curve and reference point
As the reference point is determined, the sequence of measured points is
divided into four sub sequences [1]. Each sub sequence represents input data
for the corresponding edge of parallelogram. Consequentially, the closed
B-spline curve is divided into four parts. Each part of B-spline curve is then
supposed to be a continuous representation of measured points corresponding
to one edge of parallelogram.
After that, for each part of B-spline curve the average tangent vector t is
determined; see Fig. 3 where the upper sub sequence, corresponding B-spline
curve and its average tangent vector are depicted.
The direction of average tangent vector determines the direction of
corresponding quadrilateral edge.

t

S

Fig. 3: Average tangent vector
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To obtain the position of quadrilateral edge, the surface area of the region
bounded by: part of B-spline curve, straight line p parallel to average tangent
vector and passing through reference point S and straight lines m, n
perpendicular to p and passing through end points of B-spline curve, see grey
region R in Fig.4.
m

t

n
R
S
p

Fig. 4: Surface area of region
Then, the surface area of region R is recalculated on the rectangle of the
same surface area, see Fig. 5. Length of this rectangle is equal to the distance
between m and n straight line, high of this rectangle determines the position of
straight line which is the representation of quadrilateral edge, see Fig. 6.

m

t

n
R
S
p

Fig. 5: Rectangle

S

Fig. 6: Quadrilateral edge
The above described procedure is repeated for each part of B-spline curve,
see Fig. 7 where the obtained quadrilateral is shown. Vertices of this
quadrilateral are calculated as the intersection of quadrilateral edges, see Fig. 8.
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S

Fig. 7: Quadrilateral edges

S

Fig. 8: Quadrilateral

3

Conclusion

The new approach to measured data processing is described in this paper. This
approach is based on B-spline representation of measured data and
determination of characteristic dimensions of the measured object from this
B-spline curve. The suggested method is suitable for nanometrology where the
detailed information about the shape of measured object is important.
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Využití Blenderu při výuce počítačové grafiky
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Abstrakt. Cílem příspěvku je shrnout získané znalosti při výběru programu pro
doplnění výuky základu počítačové grafiky. Během výběru byl zvolen
profesionální nástroj Blender, který vyšel ve výsledku jako velmi vhodný nástroj,
který se začíná poslední dobou velmi rozšiřovat a se kterým jsou studenti velmi
spokojeni.
Klíčová slova: Blender, modelování, animování

1 Úvod
Cílem prezentace je popis výběru, základní charakteristiku a použití
modelovacího nástroje Blender při výuce počítačové grafiky. Prvním impulsem
byl vznik požadavku na předmět, který by prakticky doplňoval předmět
Základy počítačové grafiky, který je v postatě zaměřen na teorii.
Cílem předmětu mělo být rozšíření teoretické výuky o praktické zkušenosti
v některém z dostupných profesionálních modelovacích nástrojů.

2 Dostupný software
Na trhu existuje již velké množství programů, které se zabývají
modelováním a animováním. Proto bylo nutné jeden z těchto programu zvolit.
Základní podmínkou byla dostupnost programu. Protože je určen pro
studenty, byly automaticky vyřazeny programy, které nelze používat bezplatně
(3D studio MAX, Rhinoceros, Maya apod.). Sice je většinou možnost získat
EDU licence, ale i ty jsou zpoplatněny a omezeny.
Cílem bylo získat profesionální nástroj, který by studenti mohli využívat
neomezeně a zdarma. Proto přicházely v úvahu programy jako je POV-Ray
apod.

3 Blender a jeho výhody
Výsledkem byla volba programu Blender [1], který je šířen nejen jako open
source nástroj, ale který hlavně nabízí profesionální prostředí a možnosti v
oblasti modelování, animování a obecně 3D grafiky na úrovni komerčních
programů jako je 3D Studio MAX, Maya apod.
Mezi další obrovské výhody Blenderu je fakt, že je multiplatformní a
aktuálně je dostupný pro operační systémy (Windows, Linux, Mac OS X,
Solaris, Irix). Lze jej tedy využívat bez omezení operačního systému.
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Obr. 1: Ukázka úvodní stránky aktuální verze Blender
Blender je velmi silný nástroj umožňující nejen 3D modelování a
animování, ale obsahuje další částí rozšiřující jeho použití, např. game engine,
fyzikální engine, částicové systémy, video editor apod.
Součástí Blenderu a jednou z jeho dalších silných stránek, je podpora jazyka
Pytnon a možnost tvorby a spouštění skriptů. Můžeme tak velmi lehce
rozšiřovat stávající možnosti o své nebo dostupné rozšíření Blendeu.
Aktuálně je k dispozici alfa verze blenderu 2.5, která přináší oproti starším
verzím přepracování celého vzhledu a spoustu dalších vylepšení.
Výsledkem by pak měla být nová verze s označením 2.6 přinášející mnohá
zdokonalení a vylepšení.

4 Výsledky při výuce
Předmětem od jeho vytvoření prošla asi stovka studentů a jejich reakce jsou
velice pozitivní. Lehce je překvapí větší časová náročnost tohoto předmětu, ale
po tom co si jsou schopni vytvořit vlastní scénu, jsou překvapeni, co všechno
lze za pomocí Blenderu vytvořit.

Využitı́ Blenderu při výuce počı́tačové grafiky.
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Obr. 2: Ukázka studentských prací
Hlavním cílem však není studenty naučit uživatelsky ovládání programu,
ale demonstrovat použitelnost základních algoritmů v praktickém použití.
Pokud si jsou schopni při výuce spojit probíranou teorii s praktickým použitím,
bývá výsledná odezva a pochopení ze strany studentů mnohem větší.
Během výuky jsou studenti většinou překvapeni např. z časové náročnosti
výsledného renderování.

Obr. 3: Ukázka studentských prací

5 Co vše Blender obsahuje
Blender je velmi komplexní nástroj a probrat jej v celé šíři je během
jednoho semestru nemožné. Cílem je zejména ukázat možnosti, co vše lze
v profesionálních nástrojích vytvářet a alespoň naznačit, jak toho dosáhnout.
Zároveň se snažíme pomoct studentům v začátcích v tom, aby se vyvarovali
základním chybám jako je špatná topologie těles, velký počet polygonů apod.
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Během semestru se zaměřujeme na hlavní části nástroje Blender, které by se
daly rozdělit do logických celků, popsané v následujících podkapitolách.

5.1

Modelování a tvorba scény

Základem je samozřejmě popis postupů při modelování scény, kde je nutné
studentům naznačit a popsat základní části velmi variabilního prostředí
programu Blender. Dále je nutné rozebrat základní tělesa a části scény (mesh
objekty, křivky, plochy, světla, kameru, metaballs apod.).
Nezbytnou součásti je popis možnosti renderování, ovládání jednotlivých
části, popis věcí spojené s modelování kam patří transformace těles, způsob
zobrazování, modifikátory apod.

Obr. 4: Ukázka základních objektů
Důraz je kladen na dodržování základních kritérii jako je vhodná topologie
mesh těles, použití rozumného počtu polygonů v závislosti na pozici objektu ve
scéně apod.

5.2

Materiál a textury

Vymodelováním scény a případným nasvícením bude pořád výsledek velmi
nepřirozený. Abychom zvýšili výslednou realističnost, musíme jednotlivým
objektům ve scéně přiřadit vhodný materiál.
Za pomocí samotného nastavení materiálů a jeho vlastností ještě
nedokážeme ve většině případů vytvořit realistický vzhled. Proto Blender
umožňuje nadefinovat textury, které ovlivňují výsledný vzhled a umožňují
dosáhnout realističtějšího vzhledu.

Obr. 5: Ukázka zobrazení těles

Využitı́ Blenderu při výuce počı́tačové grafiky.
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Animace

Velmi silnou částí Blenderu je tvorba animací a ve spojení s fyzikálním
modelem lze v Blenderu vytvářet zdařilé výsledky. Proto se v této části
zaměřujeme na popis časové osy, klíčových snímku a tvorby různých typů
animací.
Součástí je zaměření se na animační křivky a jejich použití. Dále během této
části testujeme změně tvaru těles v závislosti na časové ose.

5.4

Game engine, fyzika a další systémy

Blender obsahuje také game engine, který umožňuje Blender využívat při
tvorbě her a na internetu lze dohledat velmi zdařilé výsledky. Mimo jiné je
součástí také simulátor látky, kapalin, kouře a částic. Lze tedy animace
doplňovat o jednotlivé části jako je tekoucí voda nebo vlající látka.

Obr. 6:Ukázka fluidní dynamiky

5.5

Node Editor

Jedná se o editor, který umožňuje ovlivňovat podobu jednotlivých materiálů
a textur, ale především slouží ke komplexnímu komponování scény. Jako je
například úprava jasu a kontrastu, barevnosti, ostrosti, prolínání objektů s
využitím alpha nebo Z-kanálu, atd.
Pomocí Node Editoru můžeme dotvářet přirozený vzhled výsledné scény
jako je například rozmazání vzdálenějších objektů.

5.6

Programování v jazyce Python

Nedílnou součástí Blenderu a jeho velkou výhodou je podpora
programovacího jazyka Python. Pomocí tvorby skriptů lze v Blenderu nejen
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generovat různá tělesa, vytvářet další modifikátory a generátory, ale jsme
schopni upravovat i tvar a vlastnosti celé aplikace.
V dnešní době již existuje velké množství skriptů, umožňující např
generovat rostliny a stromy. Pomocí těchto skriptu lze velmi jednoduše dotvářet
tělesa, která by při ručním modelování byla zbytečně náročná na čas.

Obr. 7: Ukázka úvodní stránky aktuální verze Blender
ext druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text
druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly. Text druhé podkapitoly.

6 Závěr
Snahou je přiřadit jednotlivé části co nejvíce k teoretickým základům, které
jsou probírané v předmětu Základy počítačové grafiky. Patří sem např. křivky a
plochy, viditelnost, osvětlení a stínování apod.
Zájem o tento předmět je velký a aktuálně se do předmětu hlásí více
studentů, než je možné kapacitně pokrýt. To, že se většině studentů modelování
v Blenderu líbí je patrné z jejich výsledků, které i přes to, že studenti na začátku
nemají skoro žádné znalosti, vypadají velmi zdařilé.
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Abstract. There is a new approach to analyze greater sciatic notch
shape using methods from digital image analysis and computer
geometry. Notch contour is a 2D curve which needs to be represented
mathematically to achieve the best possible statistical discrimination
power. This paper describes the most significant methods involved in
joint project of MFF UK, PřF UK and National Museum in Prague.
The actual underlying anthropological study was: sexual dimorphism
of greater sciatic notch, material used: 114 digital photographs from
documented collection of Maxwell Museum in Albuquerque, NM, USA.
Keywords: Geometric morphometrics, curve representation, circular harmonics, normal polyline, sexual dimorphism, greater sciatic notch

1 Introduction
Geometric morphometrics is a part of physical anthropology studying variation and changes in size and shape of living organisms. Various quantitative geometric measures are used together with statistical procedures
such as principal component analysis (PCA) or linear discriminant analysis (LDA) to formulate and evaluate hypotheses about concerned shapes.
There are several general sources about geometric morphometrics, some
of the most popular ones are [1, 2, 3, 4], applied statistics is covered by
[5] or any textbook on statistics.
A traditional approach in geometric morphometrics is to place so called
landmarks on studied shapes. Biologically important and well defined
points are often used but sometimes the actual placement is subject of
inter-observer variance. Landmark positions are then processed by detailed statistical analyses such as PCA or LDA. Inter-observer variance
increases natural variance of the shape, in extremal cases it can significantly degrade statistical conclusions. That is why we are trying to reduce
it as much as possible, in our research by substituting some of the manual
inputs by automatically (i.e. mathematically) computed parameters.

2 Case study
An anthropological study of sexual dimorphism of human pelvis was main
motivation of this research, specially attempts to use shape of greater
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sciatic notch (incisura ischiadica major) from the hip bone to estimate
sex of unknown specimens. Such decision – if it is reliable enough – could
be used in forensic anthropology in cases when no soft tissue is available
for DNA analysis and other parts of the pelvis are not available or severed
too much for proper reconstruction.

Figure 1: Typical female and male notch shapes.
Geometrically, each notch is reduced to a 2D curve (note there are two
hip bones, left and right, in two mirrored geometric spaces). An expert
has to look at a bone image and define two landmarks – curve endpoints.
The rest of the work will be done by our proposed procedure using digital
image processing, computer geometry and statistics.
Our main goal is to design semi-automatic process able to determine
sex of an unknown specimen after training a classifier on well documented
training set. We need a robust mathematical curve representation to do
this, as well as good-quality algorithm for automatic contour segmentation
from digital images.
The rest of the paper discusses some of the previous approaches, describes our proposed method in more detail, discusses results obtained
from a real dataset and defines future research directions.

3 Previous work
The shape of the greater sciatic notch was first assessed on the basis of
five landmarks [6, 7]. Another approach is based on the analysis of two
landmarks and 19 semi-landmarks of the left greater sciatic notch [8]. The
usual approach is to define semi-landmarks by equally dividing the curve
angle (see figure 2) – semi-landmarks as 2D points are subject to further
statistical analysis.
To get comparable coordinates, we have to use some kind of normalization transform. Procrustes transform (see [1]) is one of the most popular
normalizations for general set of landmarks, because it treats all landmarks equally. It turns to be a disadvantage in our case, since curve
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Figure 2: Semi-landmarks by equally dividing curve angle.

endpoints have special meaning and should remain in fixed positions (see
figure 3).

Figure 3: Procrustes and Bookstein curve normalization.
Another drawback of using classical semi-landmarks obtained from angular division consists in numerical redundancy: each semi-landmark is
defined by a coordinate pair [xi , yi ] but only one value is independent (the
second one can be easily computed using the associated angle). Most of
the studies use semi-landmark pairs together with Procrustes normalization, which is not optimal by our opinion.
Previous studies concerning sex determination using the greater sciatic
notch achieved between 89% and 91% of correctly identified individuals
([9, 10, 11]). They had used various approaches from discrete landmarks,
automatic semi-landmarks to analyzing volumetric CT data. No significant results about studying multiple population data were published yet
(this is our plan – see section 8).
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4 Our approach
We are going to describe main parts of our method in this section. The
methodology was primarily designed for sex dimorphism studies of the
grater sciatic notch but could be used for analyzing any 2D curves.
We have a set of digital photographs on input, one picture per one hip
bone. An acquisition process was done with respect to these important
points:
• the actual notch arc exists in 3D space, photography should project
it to the plane as exactly as possible, fortunately there was a natural
horizontal position of the hip bone which was very convenient for
taking pictures
• image background – dark cloth – was chosen to obtain as much
contrast as possible
Example of a good picture of the whole left hip bone is shown on
figure 4.

Figure 4: The whole left hip bone (female).
The first step of our workflow involves expert interaction – the actual
anthropologist should define curve endpoints (base landmarks A and B) on
the digital image of the hip bone. There is an exact anatomical definition
of the correct landmark placement but we will not bother you with it.
Only the potential variance introduced in this step would be of concern
to us. But even this aspect of our study is beyond scope of this paper –
see future plans in section 8 or reference [12].
Next subsections describe three main steps which are executed automatically after settling endpoint positions. Final result for one curve is in
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form of tuple of real numbers [a1 , a2 , . . . an ] which can be easily processed
by desired statistical methods.
4.1 Contour segmentation
Automatic contour segmentation is the first important condition for successful precise curve representation (see figure 5). Algorithms from digital
image analysis are able to track bone contour exactly, robustly and reasonably fast. Accuracy expected in this part of data processing is around
one pixel and is comparable to input variance (image noise). Note that
some subsequent computation steps are not sensitive to high frequency
noise at all, for example circular harmonics or wavelet methods.

Figure 5: Result of precise contour segmentation.
After several attempts we have chosen following procedure which has
proven to be robust enough, even in case of picture with bad exposure,
poor contrast or vignette:
1. edge detection filtering using directional Sobel filters ([13])
2. erosion filter in a 3 × 3 window

3. Gaussian blur in a 5 × 5 window
4. shortest path from A to B

Note that the two essential (original) steps are 1 (maximum of absolute
values of four Sobel directional filters) and 4 (breadth-first shortest path
algorithm). Intermediate steps were included to improve robustness and
reduce result noise.
Final polyline smoothing step uses simple Gaussian filter applied to
three consecutive vertices. Result data are in the form of many-vertex
polyline going from A to B.
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4.2 Shape normalization
We are using simple Bookstein fitting (see [14]) instead of more popular
Procrustes transform. We need both endpoints to be fixated in certain
standard coordinates, thus Procrustes was not an option for us. Only
isometric scaling, mirroring and translation are used in our normalization,
see example on the right side of figure 3.
4.3 Curve representations
Six different curve representations were used to represent sciatic notch
shape. Semi-landmarks by angle (already mentioned in section 3), radii by
angle, semi-landmarks by curve arc, normal polyline (subdivision scheme)
and two variants of circular harmonics: Fourier coefficients and Legendre
coefficients.
Radii by angle is a fair variant of semi-landmarks defined by equally
dividing the curve arc, because there is no apparent redundancy in result
coefficient tuples. Only the distances from the center point to the curve
samples is recorded; we can consider this method as a regular sampling
of the curve in polar space. See figure 6.

Figure 6: Radii by equally dividing curve angle.
Semi-landmarks by curve arc is another approach using semilandmarks (samples) placed on the curve. In this case we divide the whole
curve arc into N +1 equal segments and semi-landmarks are the boundary
points of these segments. Coordinate pairs of the inner semi-landmarks
form the result tuple. See figure 7.
Normal polyline is a subdivision scheme able to represent a curve
hierarchically. Recursive procedure takes a curve segment with a chord
XY , constructs an axis of the chord and computes intersection Z of the
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Figure 7: Semi-landmarks by curve arc.

curve with the axis. Relative distance of the intersection from the chord is
taken into account including the sign. The original curve is then divided
into two parts – chords are XZ and ZY respectively. The procedure is
applied to both parts recursively. Size of a result tuple is restricted to
2H − 1 while H denotes the recursion depth. See example on figure 8.

Figure 8: Normal polyline (H = 5).
Circular harmonics use curve representation in polar coordinate
space and express the shape using an orthogonal function basis. We tried
two different bases: classical Fourier one and Legendre polynomials.
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Fourier circular harmonics use well known Fourier basis. Transcription for real functions and source periodicity [0, 2π) is:

∞ 
X
sin(kα)
1
cos(kα)
+ bk √
F (α) = a0 √ +
ak √
π
π
2π k=1
While representing non-closed sciatic notch curve we have to work
with different periodicity ([0, π)). That is why half of the original Fourier
coefficients is zero by definition. Only the odd coefficients (a2l , b2l for
l = 0, 1, . . .) can be non-zero and thus are included in a result tuple.
Legendre polynomials form an orthogonal system in L2 [−1, 1]. One
of the popular recursive definitions (originated from Bonnett, see [15]) is:
P0 (x)

= 1

P1 (x)

=

x

(n + 1)Pn+1 (x)

=

(2n + 1)xPn (x) − nPn−1 (x)

The first six base functions are shown in figure 9.

Figure 9: Legendre polynomial basis.
We have used both mentioned variants of circular harmonics, although
their results does not differ much. They both fulfill our expectations about
good shape-generalization property and low sensitivity to data noise. Up
to 31 first coefficients were used in our case study. Expressing power of
Fourier circular harmonics is illustrated on figure 10.
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Figure 10: Fourier circular harmonics using first 2, 4, 8 and 16 coefficients.

5 Statistical processing
Our underlying project was analyzing sexual dimorphism of human sciatic
notch shape. We are using bivariate linear discriminant analysis (LDA,
see other case studies in [4]) to determine if an average female shape is
significantly different from a male one.
LDA is able to determine if the given two data classes (groups) are
actually statistically different, it even gives the quantitative measure of
such dissimilarity (p-value). LDA could be used – after proper training –
as standalone sex predictor evaluating unknown data.
We used only simple assessment of the sex discrimination – we did
auto-validation on the data set with known sex. Success rates (in percents)
express the ability of our models to determine sex on the training set.
LDA distribution graphs show how well the two given groups (females
and males) are separated. Numerical and graphical results are included
in the next section.
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6 Results
Our case study uses following data set: pelvic bones from documented
collection of Maxwell Museum in Albuquerque, NM, USA. The set contains 114 specimen (57 female and 57 male adults) selected from rather
compact population. Digital photographs of the pelvic bones were taken
using Nikon E5000 camera, most of the pictures have excellent quality
(contrast, focus) with only a few exceptions. Individual methods for curve
representation were set up to use 31 or 32 real numbers as a result.
Main assessment involves LDA analyses: every curve representation
was evaluated separately, LDA distributions, p-values and success rates
were computed. There would be no point in showing complete results,
we just focus on sex determination expressed as success rate (see table 1)
and example of poor and good group separation (see figure 11).
Method
Semi-landmarks by angle
Semi-landmarks by arc
Radii by angle
Normal polyline
Circular harmonics - Fourier
Circular harmonics - Legendre

Accuracy
90.4%
97.4%
96.5%
96.5%
96.5%
96.5%

Table 1: Success rate of curve representations.

Figure 11: LDA distributions (poor and good sex separation).
We did also a principle component analysis (PCA) of the notch shapes
– just for illustration purposes. It turned out that the first two PCA com-
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ponents represent more than 3/4 of shape information. Interactive PCA
plot can be used for visualizing major shape changes between ”female”
and ”male” regions. See figure 12 with emphasized averages and extremal
shapes.

Figure 12: PCA plot of two main components.

6.1 Software used
In-house developed software Morphome3cs was used for curve segmentation, representation and subsequent statistical processing. Morphome3cs
was a ”Student software project” at Charles University in Prague, Faculty of Mathematics and Physics. Project is still in further development,
see [16] for details.

7 Conclusion
We were successful in applying digital image processing and computer
geometry to shape analysis of sciatic notch shape. All parts of our approach (curve segmentation from digital image, curve normalization and
representation) seem to work well and produce good results in sexual dimorphism study.
Especially using Bookstein normalization instead of popular Procrustes
transform gives very good base for applying relevant statistical methods
– principle component analysis and linear discriminant analysis in this
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case. On the test set (114 specimen from Maxwell Museum in Albuquerque, NM) we are able to classify sex correctly with 97% accuracy,
which is better than previous studies.
No particularly interesting results were obtained in comparing efficiency of six different curve representations. The only result worth mentioning is a poor performance of ”semi-landmark by angle” representation,
but this was expected since landmark data are redundant in this context
(”radii by angle” should be used instead).

8 Future work
There are many ideas still in progress. One of the most important ones is
construction of a standalone sex predictor. It could be based on trained
LDA predictor, for training purposes we intend to use as many various
populations as possible.
Other already started study is evaluation of method robustness. We
are going to analyze influence of inter-observer variance (error in placement of endpoints A and B) to validity of sex determination results. We
need to know how the described curve representations behave under such
stress conditions. For the first results see [12].
Proper cross-validation study, probably using K-fold cross-validation
and more diverse population is the next item on our list.
Can we determine optimal coefficient vector size? How many dimensions should we consider in sciatic notch shape analysis? These two natural and related questions will be solved in the future as well.
And, last but not least, we could apply our methodology to different
problems in geometric morphometrics concerning 2D curve shapes.

Acknowledgements
This study was supported by research grant MSM 0021620843, by Centralized development project C37/3 from the Ministry of Education, Youth
and Sports of the Czech Republic and by VZ PM MK00002327201.

References
[1] Lele S. and Richtsmeier J.T. An invariant approach to statistical analysis of shapes. Interdisciplinary statistics. Chapman &
Hall/CRC, 2001.
[2] MacLeod N. and Forey P.L. Morphology, shape and phylogeny. Systematics Association special volume. Taylor & Francis, 2002.
[3] Zelditch M. Geometric morphometrics for biologists: a primer. Elsevier Academic Press, 2004.
[4] Slice D.E. Modern morphometrics in physical anthropology. Developments in primatology. Kluwer Academic/Plenum Publishers, 2005.

Sciatic Notch Curve Representation in Morphometrics

193

[5] Small C.G. The statistical theory of shape. Springer series in statistics. Springer, 1996.
[6] Steyn M., Pretorius E. and Hutten L. Geometric morphometric analysis of the greater sciatic notch in South Africans. Homo, 54:197–206,
2004.
[7] Pretorius E., Steyn M. and Scholtz Y. Investigation into the usability of geometric morphometric analysis in assessment of sexual
dimorphism. American Journal of Physical Anthropology, 129:64–70,
2006.
[8] Gonzalez P.N., Bernal V., Perez S.I. and Barriento G. Analysis of
dimorphic structures of the human pelvis: its implications for sex estimation in samples without reference collections. Journal of Archeological Science, 34:1720–1730, 2007.
[9] Takahashi H. Curvature of the greater sciatic notch in sexing the
human pelvis. Anthropological Science, 114:187–191, 2006.
[10] Gonzalez P.N., Bernal V. and Perez S.I. Geometric morphometric
approach to sex estimation of human pelvis. Forensic Science International, 189:68–74, 2009.
[11] Biwasaka H., Aoki Y., Tanijiri T., Sato K., Fujita S., Yoshioka K.
and Tomabechi M. Analyses of sexual dimorphism of contemporary
Japanese using reconstructed three-dimensional CT images – curvature of the best-fit circle of the greater sciatic notch. Legal Medicine,
11:260–262, 2009.
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Abstrakt. Jedním z problémů počítačového vidění je separace sledovaných objektů
od pozadí scény. Příspěvek se věnuje problematice detekce a odstranění pozadí
u scény, která je snímána stereoskopicky prostřednictvím dvou a více kamer.
Na rozdíl od algoritmů, které detekují pozadí pouze na základě snímání z jedné
kamery, lze při stereoskopickém snímání rekonstruovat a využít informaci
o hloubce, a detekovat tak objekty v popředí scény. Zároveň je možné díky více
zdrojovým snímkům omezit množství šumu, který je způsobován snímači kamer.
Klíčová slova: stereoskopie, pozadí, rekonstrukce prostorové informace, počítačové
vidění

1 Úvod
Odstranění pozadí je jedním z často řešených problémů v oblasti počítačového
vidění. Cílem těchto algoritmů je co nejpřesněji detekovat body obrazu patřící
do oblastí, které jsou z hlediska dalšího zpracování nepodstatné.
Je-li scéna zabírána pouze jednou kamerou, musí algoritmy rozhodovat
o příslušnosti každého pixelu k pozadí snímané scény na základě několika
posledních snímků. Tento přístup je obvykle velmi efektivní, je-li pozadí scény
stacionární a objekty v popředí se pohybují [1]. Pokud se však v pozadí
vyskytují pohybující se objekty (např. stromy, jedoucí auta, vlající záclony,
stíny apod.) dochází často k chybné detekci.
Při snímání scény ze dvou a více kamer lze využít větší množství vstupních
snímků, rekonstruovat informaci o hloubce a pomocí prahování odstranit
pixely, které jsou příliš vzdálené od pozorovatele. Rekonstrukce hloubky
ze dvou snímků je intenzivně zkoumanou oblastí a existuje několik algoritmů,
které se liší kvalitou výsledné hloubkové mapy a rychlostí výpočtu. Porovnání
existujících metod je provedeno v [2] a [3].
Detekce hloubky je založena na identifikaci a párování vzájemně si
odpovídajících bodů ve zdrojových snímcích. Vzdálenosti mezi odpovídajícími
si body (disparity) jsou nepřímo úměrné vzdálenosti bodu od kamery.
Algoritmy pro detekci hloubky lze rozdělit na dvě kategorie: globální
a lokální. Globální algoritmy předpokládají plynulost ve změně disparit
a provádějí detekci disparit pro všechny obrazové body najednou pomocí
metod minimalizace celkové energie (např. dynamické programování [4], belief
propagation [5] či řezy grafem [6]). Globální algoritmy mají vysokou přesnost
detekce disparit, zachovávají ostré hrany a správně detekují málo texturované
oblasti, avšak za cenu vysokého počtu potřebných výpočtů, které nelze
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na současném hardware realizovat v reálném čase. Lokální metody využívají
malé bloky, které zahrnují hledaný pixel a jeho okolí, a snaží se o nalezení
odpovídajícího bloku v druhém obraze. Díky lokální optimalizaci jsou tyto
algoritmy rychlejší a použitelné i pro detekci v reálném čase [2]. Lokální
algoritmy však nezachovávají plynulost hran mezi jednotlivými body obrazu
a mají potíže se správnou detekcí disparit v oblastech bez textur.
Důvodem oddělení pozadí je jednoznačná detekce jednotlivých objektů
a jejich hran. Protože odstranění pozadí je obvykle pouze přípravnou fází
pro algoritmy vyšší úrovně, je nutné, aby probíhalo v reálném čase.
V příspěvku je navržen algoritmus, který využívá rychlých lokálních metod
v kombinaci s hranovým detektorem, aby byly korektně zachovány hrany
a souvislé oblasti bez textury.
Vstupem do algoritmu jsou dva epipolárně rektifikované snímky.
Algoritmus provede detekci hran ve vstupních obrazech a pomocí blokové
lokální metody nalezne odpovídající disparity pro hranové pixely.
Mezi hranami poté provede interpolaci, což zajistí korektní disparity pro oblasti
s nevýraznou texturou. Výstupem jsou detekované disparity, které lze přímo
použít k odstranění pozadí.

2 Rektifikace
Epipolární rektifikace vstupních snímků je transformace, která zajistí
rovnoběžnost epipolárních linií s horizontální (případně vertikální) osou
snímku. Disparity na rektifikovaných snímcích je tak možné detekovat pouze
na odpovídajících si řádcích, a tím výrazně snížit výpočetní náročnost [7].
Předpokladem pro provedení rektifikace je korektní kalibrace páru kamer,
tzn. zjištění vnitřních a vnějších parametrů každé kamery.
Při výpočtu transformačních matic je použit model jednoduché pinhole
kamery. Obr. 1 představuje modelové nastavení dvou kamer – S1, S2
představují optické středy kamer, A je libovolný bod v prostoru viditelný
z obou kamer, R1, R2 jsou obrazové roviny kamer, A', A'' průměty bodu A
do obrazových rovin, E1 je průmět optického středu druhé kamery do obrazové
roviny první kamery a podobně E2 je průmět optického středu první kamery
do obrazové roviny druhé kamery. Přímky v obrazových rovinách, které spojují
průměty bodu A s body E1 a E2, jsou epipolární linie a body E1 a E2
představují epipóly. Epipóly jsou průsečíky všech epipolárních linií.
Rektifikace transformuje obrazové roviny R1 a R2 tak, aby byly
rovnoběžné se spojnicí C1 a C2. Tím dojde k posunu epipólů do nekonečna
a epipolární linie budou vzájemně rovnoběžné.
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Obr. 1: Ukázka modelové konfigurace kamer se znázorněním epipolárních
linií a epipólů.

3 Detekce hran ve vstupních obrazech
Pro detekci hran je využit Sobelův hranový operátor [8]. Sobelův operátor
pracuje na principu výpočtu gradientu pro horizontální a vertikální směr
v každém bodě vstupního obrazu. Operátor je aplikován pomocí konvoluce
s využitím Sobelových konvolučních jader pro horizontální a vertikální směr
(viz Obr. 2).

Obr. 2Ukázka detekovaných hran v obraze. Vlevo referenční snímek,
vpravo výsledek aplikace Sobelova operátoru.

4 Vyhledání disparit pro detekované hrany
Pro každý hranový pixel v levém snímku je pomocí blokového vyhledání
nalezen odpovídající pixel v pravém snímku. Nejprve je načten referenční blok
z levého snímku, který je poté porovnáván s bloky okolo každého pixelu
na odpovídajícím řádku v pravém snímku. Blok v pravém snímku, který je
nejpodobnější referenčnímu bloku, je označen jako párový. Jako metriku
podobnosti bloků lze využít např. součet absolutních odchylek či směrodatnou
odchylku. V implementaci byla použita metrika NCC (Normalized CrossCorrelation) [9]:
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 =

∑
1
∙ ′
 − 1 ∑  ∙ ∑ ′

kde ci je třísložkový RGB vektor referenčního bloku, c'i je třísložkový RGB
vektor porovnávaného bloku a n je počet pixelů bloku. Operátor tečka značí
skalární součin. Hodnota metriky NCC se s rostoucí podobností bloků zvyšuje.
Po nalezení odpovídajícího bloku je vypočtena disparita jako rozdíl
horizontálních souřadnic referenčního a párového bloku.

5 Interpolace mezi hranami
Aby byla zvýšena úspěšnost detekce v oblastech bez výrazné barevné
informace (jednolité oblasti), je použita pouze informace o disparitách z hran
a interpolována do oblastí mezi hranami. Jako disparita pixelu, který se nachází
mezi hranami, je vybrána disparita, která má menší absolutní hodnotu, a tedy
odpovídá vzdálenější hraně. Toto pravidlo zajišťuje, že pixely mezi hranami
dvou objektů, které jsou různě vzdáleny od kamery, mají přiřazenu korektní
disparitu. Pixely mezi hranami, které patří témuž objektu, mají rovněž korektně
přiřazené disparity, protože hrany jednoho objektu mají ve většině případů
shodnou disparitu.

6 Postprocessing
Poté, co jsou detekovány disparity všech pixelů, jsou odstraněny pixely s příliš
nízkou hodnotou metriky podobnosti bloků. Tyto pixely obvykle odpovídají
oblastem, které jsou viditelné pouze z jedné kamery a z pohledu druhé kamery
jsou skryty. Pixely v těchto oblastech jsou dopočítány jako medián
ze 4 okolních platných pixelů.

7 Výsledky a závěr
Algoritmus byl implementován v komponentním frameworku SPA (Simple
Plugin Architecture) [10] za využití hardwaru grafické karty a technologie
Microsoft DirectX. Pro dvojici snímků o rozlišení 640×480 pixelů dosahuje
algoritmus na grafické kartě ATI Radeon HD4790 rychlosti 50 snímků
za sekundu, což dostačuje pro zpracování v reálném čase.
Navržený algoritmus byl testován na souboru Middlebury Stereo Test Bed
[3]. Obr. 3 a Obr. 4 jsou výsledky algoritmu aplikovaného na testovací pár
„Tsukuba“.
Díky aplikaci hranového detektoru dosahuje navržený algoritmus dobrých
výsledků na hranách objektů. Málo texturované oblasti jsou díky interpolaci
mezi hranami detekovány výrazně lépe než u srovnatelných blokových
algoritmů.
Nevýhodou algoritmu je vysoká citlivost na chybně detekované disparity
na hranách. Chybně detekovaná disparita na hraně objektu se díky interpolaci
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mezi hranami může šířit i do oblastí uvnitř objektu. Protože algoritmus
vyhledává odpovídající pixely po řádcích, není zajištěna spojitost mezi řádky.

Obr. 3: Výsledná mapa disparit pro referenční snímek Tsukuba
(viz Obr. 2).

Obr. 4: Snímek s odstraněným pozadím na základě disparit z Obr. 3
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Abstract. The paper briefly introduces quaternions and dual quaternions to represent rotation and translation parameters and then derives
the formulae to compute rotation, translation and scale parameters
in the Bursa–Wolf geodetic datum transformation model from two
set of co–located 3D coordinates. The following part is devoted to
practical application of dual quaternions with numerical case study to
demonstrate the application of derived formulae.
Keywords: Quaternion, dual quaternion, datum transformation.

1 Introduction
Different types of coordinate systems, ellipsoids, cartographic projections
have been widely used in geodesy, cartography, mapping or geographic
information systems. For example, we need processing coordination data
from another state territory, as well as we need to transform coordinates
from the digitizer to the world geodetic coordinate system or, conversely,
the conversion of coordinates obtained by GPS (Global Positioning System).
As we have mentioned various states or groups of states use local coordinate systems by selecting the reference area and the type of projection
best conform to that area. In recent years a trend is to introduce also a
global coordinate systems, allowing easier cooperation between neighboring countries to exchange their information. These include for example
UTM (Universal Transverse Mercator) and WGS 841 (World Geodetic
System).
In the datum transformation case, we need to compute seven transformation parameters, namely three rotations, three translation and scaling.
In some papers scale parameter is associated with the transformation between coordinates and not with the transformation between coordinate
systems. We can find this alternative approach without scale parameter in [VANÍČEK et al., 2002]. This can also be adopted with the dual
quaternion presented here.
William Kingdon Clifford (1845–1879) invented a dual quaternions in
the nineteenth century [CLIFFORD, 1882] to represent rigid transformation. There is a close connection with a classical result of spatial kinematics known as Chasles’ theorem, see [MURRAY et al., 1994] for more
1 Dating

from 1984 and last revised in 2004.
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details. Chasles’ theorem states that any rigid transformation can be described by a screw, i.e. rotation about an axis followed by translation in
the direction of that axis. So, dual quaternions are convenient to describe
rotations and translations.
In this paper we will show how to represent datum transformation by
using dual quaternions.

2 Preliminaries
Dual quaternions can be considered as quaternions whose elements are
dual numbers. The structure of these dual quaternions is convenient
for rigid transformation, which is a composition of rotation and translation. Let us therefore start our discussion with this simpler algebra, see
e.g. [DAM et al., 1998].
2.1 Quaternions and rotation
A quaternion Q can be defined as follows
Q = q0 + i q1 + j q2 + k q3 ,

(1)

where 1, i, j, k are basis elements called quaternion units satisfy the relations i2 = k2 = j2 = ij k = −1, ij = k, j i = −k and q0 , q1 , q2 , q3 are
real numbers. Otherwise can it be written as comprising scalar and vector
parts q0 and q = q1 i+q2 j+q3 k, and we write Q = (q0 , q). Pure quaternion
is quaternion with zero scalar part i.e. Q = (0, q). The corresponding
conjugate quaternion is denoted as
Q∗ = q0 − i q1 − j q2 − k q3 .
The norm of quaternion is defined as
q
√
kQ k= q02 + q12 + q22 + q32 = QQ∗ .

(2)

(3)

Product of two quaternions Q and P is

QP = [q0 p0 − q · p, q × p + q0 p + p0 q],

(4)

where symbols · and × are dot product and cross product in R3 . Quaternion is called unit quaternion if kQ k= 1. If Q is unit quaternion, than
exists unit vector n, angle θ ∈ h−π, πi and we can write unit quaternion
as
Q = (cos θ, n sin θ).
(5)
The special orthogonal group is defined to be
SO(3) = {A ∈ GL(3, R) | AT A = I ∧ det A = 1}.

(6)
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A matrix A represents a rotation in R3 about the origin if and only
if A ∈ SO(3). In the following statement we can easily see, how unit
quaternions can represents rotation.
A unit quaternion Q = (cos θ, n sin θ) represents the rotation of the
vector p through the angle 2θ about the axis defined by n. Vector p is
represented by pure quaternion P = (0, p). Rotated vector, represented
as a pure quaternion, is
Pb = QPQ∗ .
(7)
We can find an elegant proof of this in [DAM et al., 1998]. First is shown
how a vector p is rotated θ degrees about n, using sine, cosine and the
scalar and the vector products. Then is shown that the same result is
obtained through rotation with quaternions. Each element in SO(3) can
we express with using quaternions as (7), see for instance [GALLIER,
2001].

2.2 Dual numbers and dual quaternions
This section provides a brief introduction to dual numbers and dual quaternions. We focus only on the basics of this algebra.
2.2.1 Dual numbers
A dual number was invented by Clifford in 1873, see [CLIFFORD, 1873]
for more details. It is similar to complex numbers, because any dual
number zd can be written as
zd = a + εaε ,

(8)

where a is the non-dual part, aε the dual part and ε is a basis element
called dual unit. The condition for dual unit is ε2 = 0. The dual conjugate
is analogous to the complex conjugate, i.e.
zd = a − εaε .

(9)

Multiplication of two dual numbers is given as
zd ẑd = aâ + ε(aaˆε + aε â).

(10)

Finally, note that pure dual numbers, i.e. dual numbers with a = 0,
do not have an inverse. This is a fundamental difference from complex
numbers, because every non-zero complex number has an inverse.
2.2.2 Dual quaternions
A dual quaternion Qd can be written as the sum of two ordinary quaternions
Qd = Q + εQε ,
(11)
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where Q and Qε are real quaternions
Q = q0 + q1 i + q2 j + q3 k and Qε = q0ε + q1ε i + q2ε j + q3ε k,

(12)

where 1, i, j, k are usual quaternion units. The dual unit ε commutes with
quaternion units, for example i ε = εi. Dual quaternions are associative,
distributive, but not commutative. Dual quaternion can also be considered as an 8-tuple of real numbers, or as
Qd

= q0d + q1d i + q2d j + q3d k
= (q0 + εq0ε ) + (q1 + εq1ε )i + (q2 + εq2ε )j + (q3 + εq3ε) k, (13)

where q0d is the scalar part (dual number), (q1d , q2d , q3d ) is the vector part
(dual vector), see [STACHEL, 2004]. The product of two dual quaternions
bd is
Qd and Q
bd = Q
b + ε(QQ
bε + Qε Q).
b
Qd Q
(14)
Conjugation of a dual quaternion is defined using classical quaternion
conjugation
Qd ∗ = Q∗ + εQ∗ε .
(15)
However, dual number conjugation (9) also applies to dual quaternion
conjugation and we get dual conjugate dual quaternion
Q∗d = Q∗ − εQ∗ε .
The norm of a dual quaternion is a dual scalar and is defined as
p
k Qdk= Q∗d Qd .

(16)

(17)

Dual quaternions of norm unity are called unit dual quaternions. Note
that dual quaternion Qd is unit if and only if
k Q k= 1

∧

Q · Qε = 0.

(18)

If we have a vector p = (p1 , p2 , p3 ), we define associated unit dual quaternion as
Pd = 1 + ε(p1 i + p2 j + p3 k),
(19)
which satisfy previous statement.
A new method to represent rigid transformation are dual quaternions.
Dual quaternions capture the basic information that is, the axis of rotation
and the value of the rotation angle about the axis and the translation along
it. Composition of this transformations corresponds to multiplication of
dual quaternions.
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Suppose that p = (p1 , p2 , p3 ) is a position vector of a point P , t =
(t1 , t2 , t3 ) is a translation vector and Q = (cos θ, n sin θ) is unit quaternion.
Then we can express image of the point P after translation and rotation
as
P̂d = Qd Pd Q∗d ,
(20)
where Pd , Qd are unit dual quaternions and T is pure quaternion with
properties
Qd

TQ
, T = t1 i + t2 j + t3 k
2
Pd = 1 + ε(p1 i + p2 j + p3 k).

Q+ε

=
and

(21)

As expected, unit dual quaternions naturally represent rotation when the
dual part Qε = 0, see (7).

3 Dual quaternion datum transformation model
Datum transformation models contain seven or six parameters, it depends
if we want to know scale parameter. We want to estimated required
parameters from co–located coordinates on two different datums. Bursa–
Wolf similarity transformation model can be written as
si = t + kRpi ,

(22)

where si = (s1i , s2i , s3i )T ∈ R3 , pi = (p1i , p2i , p3i )T ∈ R3 , i = 1 . . . n
are two sets of co–located coordinates in two different systems, t =
(t1 , t2 , t3 )T ∈ R3 denotes three translation parameters, k denotes scale
parameter and R ∈ SO(3) is rotation matrix contains three rotation
parameters. In order to determine seven parameters, the number of co–
located coordinates si , pi must be greater than or equal to three. We will
proceed similar way to optimization problem as in [SHEN et al., 2008].
First define centrobaric coordinates △si = (△s1i , △s2i , △s3i )T , △pi =
(△p1i , △p2i , △p3i )T , i = 1 . . . n for sets of co–located coordinates as
n

△si = si −

1X
si ,
n i=1

n

and △pi = pi −

1X
p.
n i=1 i

(23)

If we substitute (23) into (22), we obtain
n

△si

=

1X
t + kR △pi +
p
n i=1 i
n

where △t = t + kR

!

n

n

−

1X
1X
pi −
si .
n i=1
n i=1

1X
si = △t + kR△pi
n i=1
(24)
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Prošková Jitka

Equation (24) is over–determined therefore we denote the residual vector
vi ∈ R3 , i = 1 . . . n as
vi = △si − △t − kR△pi .

(25)

Now we get a following optimization problem to solve required parameters
n
n
X
X
min
vTi vi = min
(△si − △t − kR△pi )T (△si − △t − kR△pi ).
k,△t,R i=1
k,△t,R i=1
(26)
It is possible to express residual vector vi in form of dual quaternion.
First modify (25). Scale parameter k ∈ R is a constant therefore

vi

=
=
where

△si − △t − kR△pi = △si − △t − Rk△pi

−(△li + R△ri ),
△li = △t − △si

and △ri = k△pi .

(27)

Equation (27) expresses rotation of vector △ri and then translation about
translation vector △li . We can express this equation according to (20) by
dual quaternion as
Vdi = −Qdi Rdi Q∗di ,
(28)
where Rdi is unit dual quaternion

Rdi = 1+ε(△r1i i+△r2i j+△r3i k) = 1+kε(△p1i i+△p2i j+△p3i k), (29)
and Qdi is unit dual quaternion
Qd i

=

and

Li

Li Q
, where Q = q0 + q1 i + q2 j + q3 k
(30)
2
= (△t1 − △s1i )i + (△t2 − △s2i )j + (△t3 − △s3i )k. (31)

Q+ε

Quaternion Q is unit quaternion and L is pure quaternion. Since Qdi is
unit dual quaternion we must apply conditions (18), i.e.
kQk= 1

∧

Q · Qε = 0,

(32)

From equation (28) we get unit dual quaternion of the form Vdi = 1 +
ε(v1i i + v2i j + v3i k), corresponding to vector vi = (v1i , v21 , v3i )T , where
terms v1i , v21 , v3i contains seven parameters to be solved q0 , · · · , q3 , △t1 ,
· · · , △t3 , k. Further, the transformation parameters can be determined by
solving this optimization problem
min

q0 ,···,q3 ,△t1 ,···,△t3 ,k

n
X

vTi vi

=

(v1i , v21 , v3i )T (v1i , v21 , v3i ),

kQk

=

1

(33)

i=1

∧

Q · Qε = 0.

(34)
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We can use nonlinear method to solve this minimization problem i.e. Lagrange multipliers. This method can also accommodate multiple constraints. Therefore, the rotation matrix R is


R = q02 − (q1 , q2 , q3 )T (q1 , q2 , q3 ) I + 2[(q1 , q2 , q3 )(q1 , q2 , q3 )T +
q0 C(q1 , q2 , q3 )],

(35)

where I denotes the 3 × 3 identity matrix and


0
−q3 q2
0
−q1  .
C(q1 , q2 , q3 ) =  q3
−q2 q1
0

(36)

Rotation angles can be computed by using
θx = arctan

r23
,
r33

θy = arcsin(−r13 ),

θz = arctan

r12
,
r11

(37)

where rij is the element of the rotation matrix R in the i–th row and j–th
column and θx , θy , θz are rotation angles around relevant axes. Finally,
translation vector t can be determined by using (24) as
n

t = △t − kR

n

1X
1X
pi +
si .
n i=1
n i=1

(38)

The dual quaternion transformation algorithm can be computed in the
following steps:
Algorithm 1 Dual quaternion transformation algorithm
Input: Cartesian coordinates of n stations given in local and global reference system.
1: Compute centrobaric coordinates △si = (△s1i , △s2i , △s3i )T and
△pi = (△p1i , △p2i , △p3i )T by using (23).
2: Express
unit
dual
quaternion
Vd i
with
parameters
q0 , · · · , q3 , △t1 , · · · , △t3 , k by using (28) and determine corresponding
vector vi = (v1i , v2i , v3 i)T .
3: Compute required parameters q0 , · · · , q3 , △t1 , · · · , △t3 , k by (33) with
conditions (34).
4: Compute rotation matrix R with using (35) and then rotation angles
θx , θy , θz by using (37).
5: Compute translation vector t by using (38).
Output: Three rotation parameters θx , θy , θz , three translation parameters t1 , t2 , t3 and scale parameter k.
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Prošková Jitka

4 Example
Numerical example is presented to demonstrate the application of derived
formula. We consider Cartesian coordinates of seven stations given in
local and global reference system (WGS 84) as shown in Table 1 and
Table2, adopted from [AWANGE and GARFAREND, 2008].

Station name
Solitude
Buoch Zeil
Hohenneuffen
Kuehlenberg
Ex Mergelaec
Ex Hof Asperg
Ex Kaisersbach

System
X(m)
4157870.237
4149691.049
4173451.354
4177796.064
4137659.549
4146940.228
4139407.506

A
Y (m)
664818.678
688865.785
690369.375
643026.700
671837.337
666982.151
702700.227

Z(m)
4775416.524
4779096.588
4758594.075
4761228.899
4791592.531
4784324.099
4786016.645

Table 1: Coordinates for local system.
Station name
Solitude
Buoch Zeil
Hohenneuffen
Kuehlenberg
Ex Mergelaec
Ex Hof Asperg
Ex Kaisersbach

System
X(m)
4157222.543
4149043.336
4172803.511
4177148.376
4137012.190
4146292.729
4138759.902

B
Y (m)
664789.307
688836.443
690340.078
642997.635
671808.029
666952.887
702670.738

Z(m)
4774952.099
4778632.188
4758129.701
4760764.800
4791128.215
4783859.856
4785552.196

Table 2: Coordinates for WGS–84.
Now we compute the transformation parameters θx , θy , θz , t1 , t2 , t3 , k
from local geodetic system to WGS–84. We use application Mathematica
to find transformation parameters, where is useful express dual quaternion
in 8 × 8 matrix form. The optimization problem was solved with Lagrange
multipliers.

q0
q1
q2
q3

Quaternion Q
−0.9999999987474
−0.0000024204319
0.0000021663738
0.0000024073178

Translation △t
△t1 −6.649 × 10−10
△t2
−3 × 10−13
△t3
2.658 × 10−10

Table 3: Quaternion and translation parameters.

209

Geodetic datum transformation using dual quaternions

The values of quaternion Q and translation △t are shown in Table 3.
Rotation matrix R computed from (35) is in (39). Final list of result
given from (37), (38) and Lagrange multipliers are in Table 4.


0.9999999974 4.8146 × 10−6 −4.3327 × 10−6
R =  −4.8146 × 10−6 0.9999999974 −4.8408 × 10−6 
(39)
4.3327 × 10−6 4.8408 × 10−6
0.9999999974
Rotation angles
θx −0.99850′′
θy
0.89370′′
θz
0.99309′′

Translation t
t1 641.8908m
t2
68.6570m
t3 416.4101m

Scale k
k

1.0000055825199

Table 4: Final results of dual quaternion transformation algorithm.
In addition to this transformation we compute error matrix E, i.e. difference between coordinates of system A and new coordinates of system
A′ . Coordinates of system A′ are determined with using computed transformation parameters R, t, k and substitution in (22). The transformation
parameters and transformed coordinates are equal to parameters reported
by [AWANGE and GARFAREND, 2008] and [SHEN et al., 2008].
Residual matrix E(m)
Station name
X(m)
Y (m)
Solitude
0.0940
0.1351
Buoch Zeil
0.0588 −0.0497
Hohenneuffen
−0.0399 −0.0879
Kuehlenberg
0.0203 −0.0221
Ex Mergelaec
0.0919
0.0139
Ex Hof Asperg −0.0118
0.0065
Ex Kaisersbach −0.0294
0.0041

Z(m)
0.1402
0.0137
−0.0081
−0.0875
−0.0055
−0.0546
0.0017

Table 5: Residual matrix of transformation parameters.

5 Conclusion
There is a strong motivation for dealing with the problem of finding parameters of transformation two coordinate systems, the local and the
world. Datum transformation is widely used in geodesy and this paper describes one of the methods for determination of the datum transformation
parameters. We use a nonlinear transformation model. In this model we
can easily use description by dual quaternions. Dual quaternions allows
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us to describe any rigid transformation, i.e. a composition of rotation and
translation. Main advantages of this approach are the simplification of the
original solution of the datum transformation and its very elegant form.
The maximal error of the method can be estimated by error matrix and is
similar to other methods based on e.g. quaternions. This paper presents
one numerical example to demonstrate the introduced formula describing
the datum transformation. Another advantage of the novel approach that
there is no need for linearization of the nonlinear transformation model.
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Abstract. An alternative method for determining number of left cosets
of the sectional layer group J1 j based on analysis of simple forms associated
with symmetry groups F1 and J1j is presented.
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1

Introduction

A planar domain wall, as a thin transient region connecting two domains with
domain states S1 and S2, can be considered as a layer lying between them. If the
wall is parallel to the plane with a normal vector n ( n =[ABC] in Carthesian
coordinate system), the symbols [S1[n] S2], [S1[A,B,C] S2] or [S2|S1] will
be used for such a wall.
W12

S1

n12

n21

F1

S2

groups of symmetry
W12 = T12

F2

Fig. 1: Domains and a domain wall
The symmetry properties of the wall [S1[n] S2] are described by a layer group.
Let it be T12( S1[n] S2 ) =T12( S1[A,B,C] S2) = T12, expressing that the planar
wall connects domain states S1 and S2 and is perpendicular to the normal
vector n.
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Two operations of symmetry acting on the domain wall can be distinguished:

Side-preserving operations
o An operation u = f12 that neither changes the normal n nor the domain
states S1 and S2. It obviously keeps the wall [S1|S2] unchanged. Such
operations are called trivial symmetry operations of a domain wall [6].
o An operation u = r*12 that exchanges domain states S1 and S2 but does
not invert the normal n , i.e. it keeps the half-spaces on both sides
of the wall in their initial positions. It transforms the initial domain
wall into a reversed wall [S2|S1] with respect to the initial wall [S1|S2]
with S1 and S2 on the opposite sides.

Side-reversing operations
o An operation u = s12 that inverts the normal n and thus exchanges the
half-spaces on the left and right sides of the wall. Since these halfspaces are occupied by domain states S1 and S2 this exchange of halfspaces is accompanied by an exchange of domain states on both sides
of the wall. The operation s12 thus transforms the initial wall into
a reversed wall [S2|S1].
o An operation u = t*12 that exchanges the half-spaces (inverts the
normal n) and independently exchanges domain states S1 and S2.
It means it transforms the wall into itself. This operation t*12 is,
therefore, a symmetry operation of the wall. Such operations are
called non-trivial symmetry operations of a domain wall.
Fig. 2 summarizes the action of these four types of the layer operations on the
normal n, on both domain states S1 and S2 , and on the domain wall [S1[n] S2].
u
f12
r*12
s12
t*12

un
n
n
-n
-n

uS1
S1
S2
S1
S2

uS2
S2
S1
S2
S1

u [S1[n] S2]
[S1[n] S2] = [S1[ - n] S2]
[S2[n] S1] = [S2[ - n] S1]
[S1[ - n] S2] = [S1[ n] S2]
[S2[ - n] S1] = [S2[ n] S1]

wall
initial wall
reversed wall
reversed wall
initial wall

Fig. 2: Action of the four types of an operation u on a domain wall
Then the layer group T12( S1[n] S2 ) =T12( S1[A,B,C] S2 ) = T12 that describes
the symmetry of the wall [S1[n] S2] consists of all trivial and non-trivial
symmetry operations of the wall.
Further we shall confine our consideration most of all to domain walls that
arise from completely transposable domain pairs for which F1 = F2 holds. The
procedure that enables one to find the group T12, for a given completely
transposable domain pair {S1, S2} and the wall determined by a plane with the
normal n, consists of the following steps [2, 3, 4,5]:
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A) Find the sectional layer group of F1 = F2 along the plane with the normal n.
Its symmetry consists of all operations of the group F 1 that leave invariant the
normal n of the plane bisecting the domain state S1 with symmetry F1. This
sectional layer group will be denoted F1 .
The sectional layer group F1 must contain all trivial symmetry operations
f12 of the domain wall. The set of all these operations forms a face layer group

F1 which is a subgroup of the general sectional layer group F1 , [3].
If s12 is a side-reversing operation of F1 then the left coset s12 F1 comprises all
such side-reversing operations and the sectional layer group F1 can be
expressed in the form F1 = F1 + s12 F1 . Thus, the trivial part F1 of the wall
symmetry can be deduced from the sectional layer group F1 as its halving face
subgroup.
B) Determine the symmetry group J 12 of the non-ordered domain pair {S1, S2}
as J12 = F1 + j*12F1, where F1 is the symmetry of the domain states S1 and S2,
and j*12 an operation exchanging these states, j*12 S1 = S2 and j*12 S2 = S1. It was
shown that the sectional layer group J12 along the plane with the normal vector
n has the form [3, 4]
(1)
J12 = F1 + t*12 F1 + r*12 F1 + s12 F1 ,
*
*
where the operations t 12, r 12 and s12 are defined in Fig. 2, and the subgroup F1
is the face sectional layer group of F1 determined in the preceding step.
In this left cosets decomposition t*12 F1 contains all side&state reversing
operations and r*12 F1 all state reversing operations. Then the symmetry of the
wall T12 can be derived from the sectional layer group J12 of the symmetry
group J12 of the domain pair {S1, S2} as its first two left cosets

T12 = F1 + t*12 F1 .

(2)
The first two left cosets of (1) assemble all operations that leave the domain
wall invariant in two ways, not exchanging domain states or exchanging them.
We can define
symmetrical walls for which T12 > F1
asymmetrical walls for which T12 = F1
The last two left cosets of (1) assemble all operations that transform the domain
wall into the reversed wall with opposite order of the domain states. We can
define
reversible wall for which J12 > T12
irreversible wall for which J12 = T12
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Geometric approach to the wall symmetry

The property "symmetry-asymmetry" and "reversibility-irreversibility"
of a domain wall is closely related to a geometrical representation of
groups describing a domain pair, F1 and J12.
A set of faces {ρ,G }f = {ρ}f obtained from assigned crystallographic plane
ρ = (hkl) = [A,B,C] by application of all the symmetry operations of group G
to it and cutting each other along the intersection lines. (If A is a subgroup
of B, then {ρ,A}f
{ ρ,B}f). These planes generate a convex polyhedron
which is called a simple form [1]. If a set of planes of a simple form does not
close a space, it is called open. If the space is closed, a convex polyhedron is
formed, which is a closed simple form.
Because of the structure, the high symmetry group J12 = F1 + g*12 F1 can be
treated as a dichromatic group (e.g. black and white or red and blue). Then
a simple form associated with a group J12 can be decomposed into two
geometrically equal polyhedra which represent a simple form sf (F1, ρ)
associated with the left coset F1 (faces are red ) and a simple form-like
polyhedron sf*(g*12F1, ρ ) associated with the second left coset g*12F1. (faces are
blue ). The notation sf*(g*12F1, ρ ) was used in order to express the fact that
g*12F1 is not a group. If a plane, which determines the sectional layer group J12
is parallel to one face of the simple form associated with J 12, then using
geometrical symmetry of the corresponding polyhedron and colour symmetry
of its faces we can determine very easily which left coset of J12 is (non)empty,
see Fig. 3.

left coset

F1

corresponding faces of a simple form
single, one colour face (red or blue)

r*12 F1

single, two colour faces (red and blue = violet)

s12 F1

two parallel faces having same colour (red or blue)

t*12 F1

two parallel faces having different colours
(red or blue)

Fig. 3: Left cosets and corresponding faces of a simple form
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Comparing simple forms associated with symmetry groups F 1 and J1j, we can
distinguish five different cases:.
(1)

sf (F1, ρ) = sf (J12, ρ), there are parallel faces
We can see that there must be present operations
reversing normals and keeping colours (s), reversing
normals and changing colours (t*), and changing colours
and keeping normals (r*). The layer group J12 has four
nonempty left cosets and therefore corresponding
domain wall is symmetrical and reversible.

(2)

sf (F1, ρ) = sf (J12, ρ), there are no parallel faces
There is no operation reversing normals, it means the
layer group J12 has only two cosets

J12 = F1 + r*12 F1 .
Corresponding domain wall is asymmetrical but
reversible.

(3)

sf (F1, ρ)

sf (J12, ρ) , sf (J12, ρ) has parallel faces
There are only operations reversing normals and
leaving colours unchanged (s). The layer group J12
has only two left cosets,

J12 = F1 + s12 F1
Corresponding domain wall is asymmetrical and
reversible.
(4)

sf (F1, ρ)

sf (J12, ρ) , sf (J12, ρ)has parallel faces, sf (F1, ρ) has not
We can find only operations reversing both normals
and colours t*. The layer group has again only two
left cosets,

J12 = F1 + t*12 F1
and corresponding domain wall is symmetrical and
irreversible.
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sf (F1, ρ)

(5)

sf (J12, ρ) , sf (J12, ρ) has no parallel faces
In this case there are no s, r* and t* operations, the layer
group J12 can not be decomposed into left cosets,

J12 = F1
and corresponding domain wall is asymmetrical and
irreversible.

These results are summarized in Fig. 4.
number
of faces in
sf (F1, ρ)

number of
faces in
sf (J12, ρ)
2k

left cosets
in J12

k

F1 + r*12 F1 .

k

2k ||

F1 + t*12 F1

k ||

2k ||

F1 + s12 F1

k ||

F1 + t*12 F1 + r*12 F1 + s12 F1

F1

symmetry
of a domain
wall
asymmetrical
irreversible
asymmetrical
reversible
symmetrical
irreversible
asymmetrical
reversible
symmetrical
reversible

Fig. 4: Dependence of a domain wall symmetry on transition
sf (F1, ρ) → sf (J12, ρ), || is used when a simple form has parallel faces

3

Conclusion

Number of crystallographically equivalent planes for all point groups can
be found in Crystallographic Tables [8]. Comparing simple forms related with
groups of symmetry F1 and J12 provides quick information about symmetry
of a domain wall without knowledge of left cosets of sectional layer group
of symmetry of the given orientation of a domain wall.
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Abstract. This contribution addresses the problem of curve and surface evolution.
We explain a general framework for the evolution-based approximation of a given
set of points by a curve. Then we apply this method to surfaces. We show the
sequential evolution of curves and surfaces on some concrete examples. We apply
the curve evolution as a solving method in statistical data analysis. Our aim is to
use closed B-spline curves for the description of data sets related to the local
density of the data sample. The result is a contour fulfilling some predefined
statistical criterion. We also explain the notion of data depth. We also use the
surface evolution for the surface reconstruction from point clouds. We describe the
digital reconstruction problem and the methods of surface reconstruction. For the
implementation of evolution algorithms we use the interactive environment
MATLAB.
Key words: curve and surface evolution, surface reconstruction, data depth, Bspline

1

Introduction

Shape fitting is useful tool in many scientific branches. There is a wide range of
possible applications of the shape fitting methods. In our research we deal with
the digital reconstruction problem and the methods of surface reconstruction,
see [8]. We explore the steps which are necessary to convert a physical model
or some real object into a computer model. The surface reconstruction is a
natural extension of the curve reconstruction. We want to develop some new
methods of surface reconstruction especially in the context of the architectural
objects. We focus on methods which are based on the sequential evolution.
Both – curve and surface evolution is available. Of course, curve evolution is
simpler case so that we explain this problem for curves then we apply it to
surfaces.
We also apply a curve evolution as a solving method in statistical data
analysis. 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 the 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 the curve evolution to 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
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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. One of the strength of
this method is the possibility of obtaining both convex and non convex shapes
of contours.
The remainder of this paper is organized as follows. The section 2 is
devoted to the curve and surface fitting based on the sequential evolution. The
notion of data depth and various definitions of statistical depth are given in
section 3. In the section 4 we introduce our method for statistical data analysis
and describe the implementation of the algorithm. Finally we present some
examples of depth contours obtained using closed B-spline curve evolution –
convex and non convex shapes.

2

Shape fitting

The specific task we solve is given by unorganized finite set of points in the
space (point cloud). The output is the reconstructed surface so that the points of
the input set lie on or close to surface. We assume that the input set corresponds
with the real surface, no other information are given.
The input data can consist of a large number of points. Real data may contain
over million points. Ideally, these data are precise coordinates of points on the
surface of the object. But in real applications there will be measurement errors,
we have to deal with. In the point cloud there may be redundant data, some
points are useless, don’t contain any new or important information or some
points are very close to one another. For that reason these redundant data points
will be removed. There exist several removal criteria which depend on the
underlying application; more detailed information are in [3].
In the subsequent polygon phase, a triangle mesh is computed that
approximates the given data points. This procedure is very difficult and no
general method is available. In the polygon phase we obtain a first surface
representation of the object. Several known algorithms for computing triangle
mesh are for example alpha-shapes, crust algorithm, cocone algorithm which
are based on spatial subdivision (on the dividing of the three-dimensional
space). More detailed information can be found in [2, 6].
The final shape phase isn’t necessary for the pure visualization but it will be
crucial for architecture. We have to convert the triangle mesh into a CAD
representation which is appropriate for further processing. This phase includes
edge and feature line detection and decomposition into parts of different nature
and geometry – for example planar parts, cylindrical patches, conical patches,
freeform patches. This process is called segmentation. Then we have to
approximate the data regions using surfaces of the correct type which we
identified in the segmentation. For example, a region identified as being planar
in the segmentation phase will be approximated by part of a plane. Computing
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such an approximation plane is simple task. This process is known as surface
fitting. More detailed information can be found in [7].
We introduce some new methods of surface reconstruction which are based
on the sequential evolution. We explain generally the principle of the curve and
surface evolution.

2.1

Curve evolution
s(t0 )   s1 (t0 ), s2 (t0 ),..., sn (t0 ) 

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

s(t2 )   s1 (t2 ), s2 (t2 ),..., sn (t2 ) 

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

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

Fig. 1: Curve evolution in time. First picture shows initial position and
shape of the curve and the input set of points, last picture shows the final
curve
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The principle of curve evolution is sequential modifying of planar parametric
curve from some initial position and shape. The evolution will be stopped if
some condition is satisfied. In our case if the final curve has minimal distance
(in theory) or sufficiently small (in practical implementations) from the given
data.
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 )   i (u )  Vi ,

(1)

i 0

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

(2)

 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 ) where

s j denotes the coordinates of control points. It means that we are looking for
the vector of shape parameters that defines the curve. We let the shape
parameters
depend smoothly on an evolution parameter t ,
s
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. Figure 1
shows the curve evolution in time.
For each point { p j } j 1..N we compute the closest points f j  c(u j ) on the
initial curve. During the evolution of a curve cs (t ) (u) each point f j travels with
the velocity
n c (u )
s
j
vs (u j )  cs (u j )  
si
(3)
si
i 1
or with the normal velocity
Τ

 c (u ) 
(4)
 vs (u j )  ns (u j )    s s j si  ns (u j ) .
i 1 
i

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

n

denotes the unit normal of the curve in the point cs (u j ) . We set d j : p j  f j .
If the closest point is one of the two boundary points then we consider the
velocity (3). We can compute for each point f j the velocity or normal velocity
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on the one hand and the expected velocity on the other hand. The following
condition has to satisfy

  v (u )  d 
N

(5)

j 1
u j {a ,b}

s

j

j

T

2

ns (u j ) 

  v (u )  d 
N

j 1
u j {a ,b}

s

j

j

2

 min .
s

We compute  s1 , s2 ,..., sn  and update the vector of shape parameters using
the Euler-steps

 s1   s1 , s2   s2 ,..., sn   sn  .

More detailed information can

be found in [1].

2.2

Surface reconstruction

We can indeed the methods of shape evolution to surfaces. The principle of the
surface evolution is the same. We assume that a set of data points { p j } j 1.. N in
the space is given, see Figure 2. We identify a surface that approximates a
given set of data points in the least square sense. Surface evolution in time is
shown in Figure 3.

Fig. 2: The input set of data points in the space
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Fig. 3: Surface evolution in time. First picture shows initial position and
shape of the surface and the input set of points, last two pictures show the
final surface and the final surface with control points which are modified
in time
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Example of the curve evolution

In this part we demonstrate curve fitting based on the sequential evolution.
We apply curve evolution to closed B-spline curves. We consider closed Bspline as a planar parametric curve which is modified by the evolution process.
Our implementation is applicable to both convex and non convex shape.
We choose MATLAB for implementation of this algorithm. Figure 4
illustrates the outputs of our algorithm.

Fig. 4: Examples of curve fitting based on the sequential evolution

3

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 given theoretical
distribution of a set of data points in the plane. The concept of data depth is
based on ordering of points. The principle of ordering is intuitively very simple.
In general, the greater the depth of a point, the more densely it is surrounded by
other points of the input set. But in some examples the deep point is not itself in
a dense region, but if we travel from infinity to the point we are forced cross
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regions with high density. 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
and we will keep this name. We can also find the regions of all
points with depth greater than some assigned value k . These regions are
sometimes called tolerance regions. It is quite natural to suppose that their
boundaries are isolines of the density function. The way we add the real
numbers (the data depth) to points is described by so called depth function.
There are many different definitions of data depth measure, each
approaching the problem in different way. These definitions vary in their
efficiency and applicability to more or less general data or distributions.
Typically, they restrict themselves to the cases where the depth contours are
convex. Usually the following properties are required (see [4, 5, 10])
1. affine invariance,
2. maximality at centre,
3. monotonicity relative to deepest point,
4. vanishing at infinity.
While the first and the last properties are very general and acceptable, the
conditions 2 and 3 suggest the convexity of the data and uniqueness of the
depth centre.
The most well known are convex hull peeling, simplicial depth, half-space
depth. This depth measures were introduced in our contribution last year.
See [9].

4

Statistical data analysis

In this part we present our method for statistical data analysis and show some
examples produced by our algorithm. We apply a curve evolution to finding the
depth contours. The input is in principle a two dimensional statistical
distribution, which is practical examples represented by a sampled data set.
We consider closed cubic B-spline as a planar parametric curve which will
be modified by the evolution process. The evolution is guided by two forces
acting simultaneously on the curve. First one forces the curve to enclose a
prescribed Euclidean area. The area can be computed from the control point via
the well known integral formula. It is not linear, but similarly to the shape
fitting, the derivative of this formal is linear with respect to the derivatives of
the control points. This force will act on the curve with a rather great weight
coefficient. Consequently, the curve during it evolution will almost keep the
prescribed enclosed area.
Second force is given by the principle which is very similar to the one used
for the shape fitting. For a sequence of points (sensors) along the moving curve
we estimate a real number which represents the force by which should be the
corresponding point attracted to the interior of the curve. The force is evaluated
in every step of curve evolution and is inverse proportional to the density
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function. For concrete probability statistical data we estimate the density
function and the force from the number of points lying in a suitable
neighborhood of the sensor. It means, the more densely the point on the curve
is surrounded by other points of the input set, the smaller the force of point on
the curve. The part of the curve on which the points have great data density
moves less. The evolution is stopped when it reaches a stationary position, in
practice when in last steps its modification was very small. As a result we
obtain a region of a prescribed Euclidean area which has (locally) maximal
probabilistic measure (in practice number of data points). Then we can define
some new value of the prescribed Euclidean area continue the evolution
towards a new depth contour.
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Fig. 5: Input data (left) consisting of 1000 points and computed contours
(right) which are convex (top) or non-convex (bottom).
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The shape of these contours can be convex or non convex. Our method is
already reliable for convex shape. For non convex shapes of the contours we
obtained some promising first results. Due to the higher degrees of freedom we
have to do more experiments with setting the coefficients guiding the evolution
in order to obtain more reliable results. The implementation was realized in the
program MAPLE.

5

Conclusion

Our contribution focused on various applications of the shape evolution. We
explained the general framework for the evolution-based approximation of a
given set of points by a curve. Then we applied it to surfaces. We suggested the
algorithm for curve fitting based on the sequential evolution and showed
several examples of the outputs of our algorithm. We also applied curve
evolution as a solving method to finding the depth contours in statistical data
analysis. In our future work we will focus on the improvement of the
implementation of our algorithms, which we apply to real data.
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Abstrakt. Článek se zabývá problematikou vhodného předzpracování
velké kolekce obrazových dat, konkrétně obrázků pamětních a oběžných
mincí, pro účely vyhledávání v této specifické kolekci. Je shrnut aktuální
stav řešení, představeny jednotlivé přístupy vč. srovnání jednotlivých
metod. Jelikož jednotlivé postupy se stále vyvíjejí, optimalizují a
testují. Rozhodli jsme se vytvořit aplikaci, která nám tyto testy umožní
provádět formou sestavování výsledného postupu z dílčích kroků v
podobě orientovaného grafu a možnosti průběžného doplňování nových
modulů. Jsou představeny její možnosti a práce s ní.
Klíčová slova: Normování rotace, předzpracování velkého množství
obrazových dat.

1 Úvod
Příspěvek se zabývá problematikou vhodného předzpracování rozsáhlé kolekce obrazových dat, konkrétně obrazů pamětních a oběžných mincí, pro
účely následného vyhledávání v databázi. Je zde představen způsob normování natočení obrazu, který je stěžejním krokem celého postupu. Dále
je naznačen způsob ukládání už normovaného obrazu do databáze (touto
částí se ale zabývá více do podrobna příspěvek Petra Kašpara).
V další části je představena aplikace, kterou používáme k hromadnému
předzpracování obrazů. Je popsán aktuální stav, ve kterém se nachází, její
možnosti a nakonec nastíněn nový koncept aplikace, na které v této době
pracujeme.

2 Předzpracování obrazu
Nejdůležitějším krokem přezpracování je normovat natočení obrazu, kvůli
efektivnějšímu ukládání vzorů do databáze. V původní verzi jsme ukládali ke každé minci 72 vzorů [3] (natočení; krok 5◦ ). V poslední verzi
ukládáme průměrně tři až pět vzorů ke každě minci [4]. Jednotlivé kroky
jsou znázorněny na následujícím obrázku (obr. 1).
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Změna velikosti
(255 x 255)

Převod do
odstínu šedi

Polární transformace

Prahování

Vyrovnání
histogramu

Cannyho hranová detekce

Normování
rotace

Obrázek 1: Průběh předzpracování

3 Normování rotace
Jak již bylo výše řečeno, normování natočení obrazu mince je jeden z
nejdůležitějších kroků předzpracování. V této části jsou popsány dva přístupy. Původní verze algoritmu a nová verze, která ještě více minimalizuje
počet natočení.
3.1 Původní verze
Původní metoda [5] fungovala na principu hledání N maxim (modře vyznačené sloupce) v histogramu četností hranových bodů (obr. 3) a výběru
referenčního maxima (červeně vyznačený sloupec), podle kterého se normovalo natočení.

Obrázek 2: Obraz těsně před normováním rotace

Aplikace k hromadnému předzpracovánı́ obrazových dat . . .
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Obrázek 3: Histogram četnosti hranových bodů

3.2 Aktualní verze
Aktuální metoda, kterou nyní používáme, pracuje na principu hledání
největší oblasti v histogramu. Proto, abychom mohli v histogramu hledat nějaké oblasti musíme je v něm nejprve zdůraznit. Výpočet tohoto
rošířeného histogramu ukazuje algoritmus (alg. 1).
Algoritmus 1: Výpočet rozšířeného histogramu
f o r x := 0 to width of t h e image do
begin
histogram [ x ] = 0 ;
f o r x1 := x to x + s i z e do
f o r y := h e i g h t of t h e image to 0 do
begin
i f image [ x1 ] [ y ] i s edge p i x e l them
h i s t o g r a m [ x]++;
end ;
end ;
Nyní z rozšířeného histogramu určíme úhel natočení pomocí následujícího postupu:
1. Určení mezní oblasti (85% z histogramu),
2. rozdělení do jednotlivých oblastí,
3. eliminace příliš malých oblastí,
4. nalezení největší oblasti,
5. výpočet úhlu natočení.
3.3 Výsledky normování
S novou metodou se nám podařilo stabilizovat normování rotace v rámci
různých natočení mince pořízené z jednoho zdroje. Výsledky ukazují že se
daří obrazy mincí s 95% úspěšností normovat do jednoho natočení.
Normování natočení obrázků pořízených z různých zdrojů ale přináší
další problém. Tím jsou příliš velké rozdíly v detekci hran mezi jednotlivými zdroji. Problém se snažíme řešit optimalizací hranového detektoru
pro naše účely. Zde jsme ale zatím nepokročili a tak používáme standardní
Cannyho hranový detektor [1]. Ovšem i s ním se daří mezi jednotlivými
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85% histogramu
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Obrázek 4: Rozšířený histogram hranových bodu

zdroji nacházet skupiny se stejným úhlem natočení. To demonstruje následující obrázek (obr. 5) kde je jeden typ mince pořízený různými zdroji
a ve výsledku se vytvořily dvě skupiny natočení.

Obrázek 5: Ukázka normování obrazů mince pořízené z různých zdrojů

Nutno také říci, že pracujeme s obrázky v minimálním rozlišení na
vstupu 255 × 255px. U obrázků, které mají menší rozlišení výrazně klesá
úspěšnost detekce stejného normativního úhlu natočení.
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4 Ukládání v databázi
Pro vytvoření vektoru, který ukládame do datábaze používáme dvou masek (obr. 6). Před převodem obrazu na vektor je třeba v normovaném obrázku znovu detekovat hrany a zprahovat je. Vysledný vektor vyjadřuje
procentuální zastoupení hranových bodů v jednotlivých segmentech [2].

Obrázek 6: Masky, vlevo 39 segmentů, vpravo 69 segmentů
Masky se navíc používájí k zvýšení významnosti jednotlivých segmentů. O tom, ale podroběji pojednává příspěvek Petra Kašpara.

5 Aplikace
Tato kapitola popisuje jednak aplikaci, kterou aktuálně používáme a jednak představuje nový koncept aplikace, kterou v současné době vyvíjíme.
5.1 Aktuální verze
Aktuální verze aplikace, kterou používáme, je dělána formou průvodce. V
prvním kroku se nastaví cesty k souborům, vybere se testovací obrazek a
nastaví další parametry (obr. 7). Ve druhém kroku se vybere ze seznamu
dostupných funkcí posloupnost metod, které se budou následně vykonávat
(obr. 8). Po druhém kroku následují okna s možnostmi nastavení jednotlivých metod. Jedno z těchto oken je vidět na obrázku (obr. 9).

Obrázek 7: Obra- Obrázek 8: Výběr Obrázek 9: Ukázka
zovka s prvnotním posloupnosti funkcí nastavení jedné z
nastavením
funkcí
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Velkou nevýhodou toho konceptu je sériové řazení metod. Původně
mělo jednat pouze o konzolovou aplikaci, kde se měly jednotlivé metody
předávat jako parametry. To s přibývajícím počtem metod začínalo být
natolik uživatelsky nepříjemné, že se dodělala grafická nádstavba. Postupem času jsme si nakonec uvědomili, že spíše více potřebujeme nástroj
pro testování a odlazení jednotlivých postupů. To by měla splňovat nová
aplikace, jejíž koncept je představen v následující kapitole.
5.2 Nový koncept
Nová aplikace by měla eliminovat některé neduhy předchozích verzí. V
těch šlo hlavně o to nastavit nějaký postup předzpracování a spustit to
dávkově na velké množstí dat. V nové verzi půjde hlavně o sestavení samotného postupu, možnostech jeho testování a snadného přidávání nových
metod.
Jméno aplikace
Soubor Nastavení Náhled

...

Prostor pro deﬁnované nástroje
Moduly
Kategorie 1
Kategorie 2
Změna velikosti
IKONA

OUT

IN

Změna velikosti

IKONA

IN

OUT

Natočení
IKONA

IN

OUT

Kategorie N
Vlastnosti (nastavení)

Plocha, kde se budou
zobrazovat vlasnosti a
nastavení jednolivých
prvků

Obrázek
Vektor

Uložení do databáze

IKONA

IN

OUT

Prostor pro zobrazování náhledů pří krokování navrženého postupu

Obrázek 10: Návrh nové aplikace

Nový koncept aptlikace je znázorněn na obrázku (obr. 10). Jak je z
obrázku vidět, postup bude tvořen orientovaným grafem, jehož uzly budou
jednotlivé operace. Použítí grafu pro znázornění postupu přinese jednu
velkou výhodu, a to možnost paralelizace některých kroků.
Další výhodu, kterou nová verze přinese, bude simulace postupů. Jednotlivé postupy bude možné krokovat, sledovat průběh celého zpracování
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a v neposlední řadě spouštět aplikaci na více vstupů a tak pohodlně sledovat drobné rozdíly ve zpracování např. dvou stejných mincí pořízených
z různých zdrojů.
V návrhu aplikace počítáme s dvěma typy uzlů.
1. Operace,
2. adaptér.
Operace jsou funkce provádějící nějakou změnu. Jsou tvořeny obdelníkovým tvarem (obr. 11). Každá funkce v něm má znázorněn svůj název,
ikonu, seznam vstupních a výstupních parametrů. Ty jsou vyznačeny malými barevnými čteverečky, kdy po najetí myši na daný čtvereček se zobrazí popisek s informací o typu parametru. Navíc každá funkce je odlišena
barvou orámování.
Každá operace bude odlišena
rozdílnou barvou orámování

JMÉNO OPERACE
IKONA

IN

Vstupní typ

OUT

Výstupní typ
Ikona dané operace

Nabízené výstupy
Požadované vstupy

Obrázek 11: Komponentna operace Obrázek 12: Komponenta adaptér
Adaptér je funkce, která převádí jeden typ na druhý, pokud je to
možné. Je tvořen kruhovou značkou s dvěma barevnými půlkruhy (obr. 12).
Barvy půlkruhů jsou shodné s barvami čtverečků označující daný typ.
Horní půlkruh označuje vstupní typ a spodní výstupní typ.
Pro vývoj jsme se rozhodli použít jazyk Java. Celé prostředí bude tvořeno modulárně, tak aby bylo možné kdykoliv dodat novou funci ve formě
jar balíku. My tak vlastně vytváříme pouze prostředí s několika málo základními funkcemi a ostatní funkce budou dodávané třetími stranami.
Nakonec ještě nesmíme zapomenout na dávkové zpracování. Aplikace
bude umět spustit již odlazený postup na velké množství dat. Ale jak již
býlo výše řečeno, hlavní důraz bude kladen na vytvoření daného postupu.

6 Závěr
V článku byla představena aktualizovaná metoda normování rotace. Bylo
uvedeno srovnání úspěšností obou metod. Dále byla ukázána aktuální aplikace, se kterou nyní pracujeme. A nakonec představen nový koncept, který
je ve vývoji.
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Abstract. The aim of this paper is to prove Lagrange theorem and
Jacobi theorem known from classical mechanics within the framework
of hyperbolic geometry.
Keywords: Lagrange theorem, Jacobi theorem, hyperbolic geometry,
moment of inertia.

1 Introduction
By a material point in a set S we mean a couple (A, m), where A ∈ S and
m ∈ R, m > 0. In this paper we shall recall the classical case S = Rn and
develop the case S = Hn , where Hn denotes the n-dimensional hyperbolic
space. If X ∈ Rn is a reference point and (A, m) is a material point in
Rn , then we define a moment of (A, m) with respect to X by the formula
IX (A, m) = m|AX|,
where |AX| denotes the euclidean distance between A and X. Next we
introduce the notion of centroid of a finite system of material points. We
start with two material points (A1 , m1 ) and (A2 , m2 ). Their centroid C
is defined to be a unique point C on the segment AB such that
m1 |A1 C| = m2 |A2 C|

or equivalently IC (A1 , m1 ) = IC (A2 , m2 ).

This definition is not satisfactory, because we want the centroid to be
a material point. The requirement which we shall use here says that if
(C, m) is the centroid of (A1 , m1 ) and (A2 , m2 ), then the momenta of any
two of these three points with respect to the third one, taken as a reference
point, are the same. With this requirement in mind we find easily that
m = m1 + m2 . This enables us to introduce on the set of all material
points in Rn a binary operation
(A1 , m1 ) ∗ (A2 , m2 ) = (C, m1 + m2 ).
This operation is commutative and associative. Therefore, for a finite
system of material points (A1 , m1 ), (A2 , m2 ), . . . , (Ak , mk ), we define its
centroid by the formula
(C, m) = (A1 , m1 ) ∗ (A2 , m2 ) ∗ · · · ∗ (Ak , mk ).
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Of course, this definition is unnecessarily complicated, because we know
that the centroid can be defined by the formulas
C=

1
(A1 + A2 + · · · + Ak ),
m1 + m2 + · · · + mk

m = m1 + m2 + · · · + mk .

But this complicated approach will be very useful in the hyperbolic space.
We follow here [2]. Let Hn be an n-dimensional hyperbolic space, and
let (A, m) be a material point in Hn and X ∈ Hn a reference point. We
define a moment of (A, m) with respect to a reference point X by the
formula
IX (A, m) = m sh |AX|,
where |A, X| denotes the distance between A and X in the Hn . If (A1 , m1 )
and (A2 , m2 ) are two material points in Hn we define their centroid as a
point C lying on the segment A1 A2 such that
m1 sh |A1 C| = m2 sh |A2 C| or equivalently IC (A1 , m1 ) = IC (A2 , m2 ).
If we impose the same condition as in the euclidean case, we find the centroid to be a material point (C, m), where m = m1 ch |A1 C|+m2 ch |A2 C|.
Obviously, we have always m ≥ m1 + m2 . Again we define on the set of
all material points in Hn a binary operation
(A1 , m1 ) ∗ (A2 , m2 ) = (C, m).
It was proved in [2] that this operation is commutative and associative.
This enables again to define a centroid of a finite system of material points
(A1 , m1 ), (A2 , m2 ), . . . , (Ak , mk ) in Hn by the formula
(C, m) = (A1 , m1 ) ∗ (A2 , m2 ) ∗ · · · ∗ (Ak , mk ).

2 Lagrange theorem and the Jacobi theorem
For the proof of the Lagrange theorem and the Jacobi theorem we shall
use the hyperboloid model of the hyperbolic space. Here we use a G. A.
Galperin’s paper [1]. In this paper Galperin presents various definitions
of centroid and shows that all these definitions are equivalent.
Let us start with the space Rn+1 = R ⊕ Rn . Its points we shall write
in the form X = (u, x), where u ∈ R and x ∈ Rn . We shall endow this
space with a regular symmetric bilinear form
b(X, Y ) = b((u, x), (v, y)) = uv − hx, yi,
where hx, yi denotes the standard scalar product in Rn . In other words,
we start to work in a Lorentz space. The corresponding quadratic form
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we denote q(X) = b(X, X). We can introduce subsets
M + = {X ∈ Rn+1 ; q(X) > 0},

M − = {X ∈ Rn+1 ; q(X) < 0},

M 0 = {X ∈ Rn+1 ; q(X) = 0}.

We start with the following lemma.
1 Lemma. If X, Y ∈ M + , then
p

|b(X, Y )|
p
≥ 1.
q(X) · q(Y )

The equality holds if and only if the vectors X and Y are linearly dependent.
Proof. Let us recall first that for any a, b ∈ R we have the inequality
||a| − |b|| ≤ |a − b|. The equality takes place if and only if sign a = sign b.
Let us consider two elements X = (u, x) and Y = (v, y) from M + . This
means that q(X) = u2 − ||x||2 > 0 and q(Y ) = v 2 − ||y||2 > 0. We have
then
(1)

(2)

|b(X, Y )| = |uv − hx, yi| ≥ ||u| · |v| − |hx, yi|| = |u| · |v| − |hx, yi| ≥
(2)

≥ |u| · |v| − ||x|| · ||y||.

because |hx, yi| ≤ ||x|| · ||y|| < |u| · |v|. We are now going to prove the
inequality
(3)

|u| · |v| − ||x|| · ||y|| ≥

p

u2 − ||x||2 ·

p

v 2 − ||y||2 .

This inequality holds if and only if its square holds. We get
u2 v 2 − 2|u| · |v| · ||x|| · ||y|| + ||x||2 · ||y||2 ≥
≥ u2 v 2 − u2 ||y||2 − v 2 ||x||2 + ||x||2 · ||y||2

u2 ||y||2 − 2|u| · |v| · ||x|| · ||y|| + v 2 ||x||2 ≥ 0
(|u| · ||y|| − |v| · ||x||)2 ≥ 0.
(3)

This shows that the inequality ≥ holds. Together we have the inequalities
(1)

(2)

(3)

|uv − hx, yi| ≥ |u| · |v| − |hx, yi| ≥ |u| · |v| − ||x|| · ||y|| ≥
(3) p
p
≥ u2 − ||x||2 · v 2 − ||y||2 .

242
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Let us assume now that all the above inequalities are equalities. If x =
y = 0, then obviously the vectors X and Y are linearly dependent. Let us
assume for example that x 6= 0. Then by virtue of the equality (2), there
is c ∈ R such that y = cx. Using the equality (3), we have
|u| · ||y|| − |v| · ||x|| = 0
|v| = |c| · |u|.

Further we have hx, yi = c·||x||2 . Using the equality (1) we get sign(u/v) =
sign(uv) = sign c. This implies that v = cu. We have thus shown that
Y = cX.
Further we define
+
+
M>0
= {X = (u, x) ∈ M + ; u > 0}, M<0
= {X = (u, x) ∈ M + ; u < 0}.
+
+
2 Lemma. If X, Y ∈ M>0
or X, Y ∈ M<0
, then b(X, Y ) > 0.

+
Proof. If X, Y ∈ M>0
, then ||x|| < u and ||y|| < v. We get

uv − hx, yi ≥ uv − |hx, yi| ≥ uv − ||x|| · ||y|| > 0.
+
If X, Y ∈ M<0
, then ||x|| < −u and ||y|| < −v. We can proceed along the
same lines.

We have the following lemma.
+
+
+
3 Lemma. If c > 0 and X ∈ M>0
resp. X ∈ M<0
, then cX ∈ M>0
resp.
+
+
+
cX ∈ M<0 . If c1 , c2 > 0 and X1 , X2 ∈ M>0 resp. X1 , X2 ∈ M<0 , then
+
+
+
c1 X1 + c2 X2 ∈ M>0
resp. c1 X1 + c2 X2 ∈ M<0
. Consequently M>0
and
+
M<0 are convex sets.

Proof. The first assertion is obvious. Using the above lemma we have
q(c1 X1 + c2 X2 ) = c21 q(X1 ) + 2c1 c2 b(X1 , X2 ) + c22 q(X2 ) ≥
p
p
≥ c21 q(X1 ) + 2c1 c2 q(X1 ) · q(X2 ) + c22 q(X2 ) > 0.
In our space Rn+1 we shall consider a hypersurface
M = {X = (u, x) ∈ Rn+1 ; q(X) = 1, u > 0}.
It is obvious that this hypersurface is the upper sheet of a two-sheeted
hyperboloid. It is also well known that this hypesurface is a model of an
n-dimensional hyperbolic space. This hyperbolic space is endowed with a
distance function
ρ(X, Y ) = ch−1 b(X, Y ).
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4 Lemma. Let X, Y ∈ M , X 6= Y . Then X − Y ∈ M − .
Proof. Using 1 and 2 we find easily that
q(X − Y ) = q(X) − 2b(X, Y ) + q(Y ) = 2 − 2b(X, Y ) < 0.
As a consequence of Lemma 3 we get the following proposition.
5
PkProposition.+ Let A1 , . . . , Ak ∈ M and let m1 , . . . , mk > 0. Then
i=1 mi Ai ∈ M>0 .

This enables us to introduce the following definition. (We follow here
[1].)
6 Definition. Let (A1 m1 ), . . . , (Ak , mk ) be a finite system of material
points. Then their centroid is the unique material point (C, m) such that
mC =

k
X

mi Ai .

i=1

Let us notice that the point C must satisfy the condition q(C) = 1.
7 Lemma. If (C, m) is a centroid of a finite system of material points
(A1 m1 ), . . . , (Ak , mk ), then
m ≥ m1 + · · · + mk .
The equality holds if and only if A1 = · · · = Ak .
Proof. We have
k
k
X
X
m = q(mC) = q(
m i Ai ) =
mi mj b(Ai , Aj ) ≥
2

i=1

≥

k
X

i,j=1

mi mj q(Ai )q(Aj ) =

i,j=1

k
X

i,j=1

mi mj =

k
X
i

2
mi ,

which proves the inequality. If among the points A1 = · · · = Ak there are
at least two different ones, say A1 6= A2 , then b(A1 , A2 ) > 1, and we get
a sharp inequality.
8 Proposition. Let (A1 m1 ), . . . , (Ak , mk ) be a finite system of material
points. Then there is a unique element X ∈ M such that the vector
P
k
i=1 mi (Ai − X) is a multiple of the vector X. This vector coincides
with the centroid of the system of material points (A1 , m1 ), . . . , (Ak , mk ).
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Proof. Let us assume that
k
X

Pk

i=1

mi (Ai − X) = xX. Then we have

mi Ai =

i=1

which shows that X = C and
is obvious.

k
X
i=1

Pk

i=1


mi + x X,

mi + x = m. The converse statement

9 Remark. Let us mentionPthat the corresponding statement in the euk
clidean space has the form i=1 mi (Ai − C) = 0.

10 Definition. Let S = {(A1 , m1 ), . . . , (Ak , mk )} be a system of material
points, and let X ∈ M . We define a moment of inertia of this system of
material points with respect to the point X by the formula
JX (S) =

k
X

mi sh2

i=1

|Ai X|
.
2

Let us recall first that in the above situation (but in the euclidean
space) we define a moment of inertia of this system of material points
with respect to the point X by the formula
JX (S) =

k
X
i=1

mi |Ai X|2 .

The classical Lagrange theorem then has the form
11 Classical Theorem. For the moment of inertia of the system S we
have the following formula
JX (S) = JC (S) + m|CX|2 .
12 Proposition. For the moment of inertia of the system S we have the
following formula
JX (S) = IC (S) + m sh2

|CX|
.
2

The moment of inertia function JX (S) (of the variable X) attains its
minimum JC (S) at the centroid C of the system of material points S.
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Proof. Let us notice first that sh2 (x/2) = (1/2)(ch x − 1). Consequently
we have
JX (S) =

k
X

k

mi sh2

i=1

=−

1
2

k
X

k

mi +

i=1

|Ai X| X mi
=
(ch |Ai X| − 1) =
2
2
i=1
k

k

1X
1X
1X
mi ch |Ai X| = −
mi +
mi b(Ai , X) =
2 i=1
2 i=1
2 i=1
=−

k
k

1X
1 X
mi + b
m i Ai , X .
2 i=1
2 i=1

Further we have
b

k
X
i=1

k
k
X
X



mi Ai , X − C =
mi Ai , C + b
mi Ai , X = b
i=1

i=1

k
k
X
X
= b(
mi Ai , C) + b(mC, X − C) = b(
mi Ai , C) + mb(C, X) − m.
i=1

i=1

Together we have
JX (S) = −

k
k

1X
1 X
1
mi + b(
mi Ai , C) + m b(C, X) − 1 =
2 i=1
2 i=1
2


1
= IC (S) + m b(C, X) − 1 .
2

Because b(C, X) ≥ 1 and b(C, X) = 1 if and only if C = X, we can
see that the function IX (S) attains its minimum JC (S) at the point C.
Finally, we get
1
1
|CX|
|CX|
1
m(b(C, X) − 1) = m(ch |CX| − 1) = m · 2 sh2
= m sh2
.
2
2
2
2
2

Now we pass to the Jacobi theorem. First we state the classical result
(taking place again in the euclidean space).
13 Classical Theorem. For the moment of inertia JC (S) with respect
to the centroid C we have the following formula
JC (S) =

1 X
mi mj |Ai Aj |.
m i<j
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14 Proposition. For the moment of inertia JC (S) with respect to the
centroid C we have the following formula
JC (S) =

m+

2
Pk

i=1

mi

X

mi mj sh2

i<j

|Ai Aj |
.
2

Proof. According to 12 we have for every i = 1, . . . , k
JAi (S) = JC (S) + m sh2
k
X

mj sh2

j=1,j6=i

|CAi |
2

|Ai Aj |
|CAi |
= JC (S) + m sh2
.
2
2

Multiplying the last equation by mi we get
k
X

mi mj sh2

j=1,j6=i

|Ai Aj |
|CAi |
= mi IC (S) + mmi sh2
.
2
2

Adding all these equations for i = 1, . . . , k, we obtain
k
k
X
X
|CAi |
|Ai Aj |
=(
mi )JC (S) + m
mi sh2
2
mi mj sh
2
2
i=1
i=1
i<j

X

2

2

X

mi mj sh2

i<j

JC (S) =

k
X
|Ai Aj |
mi )JC (S) + mJC (S)
=(
2
i=1

m+

2
Pk

i=1

mi

X
i<j

mi mj sh2

|Ai Aj |
.
2

3 Conclusion
We would like to prove also hyperbolic analogy of the theorem about
parallel axis, but we have only partial results now.
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Modelovánı́ ostřı́ šroubového vrtáku
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Abstrakt. Průběh ostřı́ šroubového vrtáku je určen tvarem šroubové
plochy a dalšı́ plochy, kterou nejčastěji bývá kuželová nebo válcová
plocha. Pro různé typy vrtáků je třeba modelovat ostřı́ změnou tvaru
a polohy původnı́ch ploch. Cı́lem spolupráce s KTO FST ZČU je
určit parametry, které budou ovlivňovat tvar ostřı́ tak, aby co nejlépe
odpovı́dal technickým parametrům a funkci vrtáku. Tento přı́spěvek se
zabývá otázkou, zda studenti, po absolvovánı́ geometrických předmětů,
majı́ vědomosti pro zvládnutı́ problémů při modelovánı́ ostřı́.
Klı́čová slova: Ostřı́, šroubový vrták, studium.

1 Úvod
Tento přı́spěvek vznikl na základě rozvı́jejı́cı́ se spolupráce s Katedrou
technologie obráběnı́ Strojnı́ fakulty ZČU v Plzni. Řešı́me jaký tvar
má hlavnı́ ostřı́ vrtáku a jaké parametry tento tvar ovlivnı́ tj. jestli je
možné změnou parametru vstupnı́ch ploch měnit tvar ostřı́ tak, aby měl
požadované parametry. Problematiku určenı́ ploch a jejich průniků, přı́
různém zadánı́, je možné nalézt např. v [1], [2] nebo [3].
Zde se zaměřı́me zejména na prvnı́ část úkolu s důrazem na to, zda
poskytujeme studentům strojnı́ fakulty dostatečné základy pro řešenı́ tohoto a dalšı́ch podobných problémů.

2 Popis ploch a jejich průniku
Pro řešenı́ problému potřebujeme několik pojmů z oblasti technologie
výroby vrtáku, které je možné ukázat na obrázku 1. Pı́smenem A je
označena šroubovitá drážka, B je hlavnı́ hřbet a C hlavnı́ ostřı́.
Vrták je vyráběn z různých materiálů, jejich volba závisı́ na budoucı́m
použitı́ nástroje, napřı́klad bývajı́ použı́vány hlinı́kové slitiny nebo titanové či niklové superslitiny. Volba tvaru, materiálu a postupu výroby je
dále ovlivněna délkou vrtáku, průměrem vrtaných děr, rychlostı́, přesnostı́
a dalšı́mi technologickými parametry.
Cı́lem spolupráce s KTO je najı́t parametry, které ovlivňujı́ tvar
hlavnı́ho ostřı́. Hlavnı́ ostřı́ je průnikem dvou ploch: šroubové drážky
neboli šroubové plochy určené tvořı́cı́ křivkou, osou, orientacı́ a výškou
závitu a rotačnı́ kuželové plochy určené osou a površkou. Vzhledem k předpokládané dlouhodobějšı́ práci na tomto problému je tento
přı́spěvek zaměřen na postup výpočtu křivky, která je hlavnı́m ostřı́m a
zamyšlenı́ nad možnostmi studenta či absolventa strojnı́ fakulty, který
úspěšně složil předepsané zkoušky z geometrie, řešit geometrickou část
daného problému.
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Obrázek 1: Popis vrtáku

Obrázek 3: Tvořı́cı́ křivka

Obrázek 2: Tvar šroubové drážky

Obrázek 4: Tvořı́cı́
křivka v Mathematice

2.1 Určenı́ a parametrizace šroubové plochy
Šroubovitá drážka (viz obrázek 2) je z geometrického pohledu šroubová
plocha, která je určena řı́dı́cı́ křivkou a řı́dı́cı́ šroubovicı́. Tvořı́cı́ křivka
je složena ze třı́ částı́: úsečky a oblouků dvou kružnic, jejichž vstupnı́
parametry je možné odečı́st z obrázku 3. Výsledná křivka složená ze třı́
částı́ je na obrázku 4. Řı́dı́cı́ šroubovice je navinuta na rotačnı́m komolém
kuželi s poloměry podstav D1 , D2 a jejı́ redukovaná výška závitu je v0 .
Matice šroubového pohybu je tedy






D
D
D
D
2uv0 ( 21 − 22 )
2uv0 ( 21 − 22 )
+1
sin(u)
+1
0
0 
D2 vkk
D2 vkk
 cos(u)






D
D
D
D
1
2


2uv0 ( 21 − 22 )
 sin(u) − 2uv0 ( 2 − 2 ) − 1
cos(u)
+1
0
0 
D2 vkk
D2 vkk





0
0
1
0 
0
0
uv0 1
Násobenı́m vektorového vyjádřenı́ jednotlivých křivek (úsečky a obou
kružnic) dostaneme vektorové vyjádřenı́ třı́ šroubových ploch. Výpočet
byl proveden pomocı́ software Mathematica 5.0, ale vektorový popis
je přı́liš dlouhý, proto zde uvádı́m jen obrázek těchto třı́ ploch (viz
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Obrázek 5: Šroubová plocha

Obrázek 6: Kuželová plocha

obrázek 5).
2.2 Zadánı́ a popis kuželové plochy
Pokud chceme využı́t znalostı́ studentů, je možné napsat matici rotačnı́
kuželové plochy v kanonickém tvaru a pomocı́ transformacı́ určit matici
kuželové plochy v poloze určené osou a tvořı́cı́ přı́mkou. V našem přı́padě
byla každá z přı́mek určena pomocı́ dvojice bodů. Nejprve bylo nutné
určit odchylku površky od osy a dále odchylky osy od souřadnicových os
a souřadnice vrcholu. Potom jsme sestavili matice posunutı́, dvou rotacı́
a pomocı́ maticového násobenı́ určili rovnici kvadratické plochy. Výsledná
plocha je na obrázku 6.
2.3 Průnik šroubové a kuželové plochy
Průnik jsme počı́tali po částech, tj. každou část šroubové plochy s plochou kuželovou. V tomto okamžiku mohou nastat problémy, pokud
jsme parametrizovali oblouk kružnice obvyklým způsobem ((R cos v +
s1 , R sin v + s2 , 0)). Daleko menšı́ problémy bude dělat racionálnı́
parametrizace,
kde jsme pro konkrétnı́ zadánı́ dostali 

−8(1−t)2 +6.8(1−t)t+12.3t2 3.7(1−t)2 −5.1(1−t)t+9.0t2
, (1−t)2 +1.42(1−t)t+t2 , 0 .
k=
(1−t)2 +1.4(1−t)t+t2

Zı́skali jsme vektorové vyjádřenı́ průnikové křivky, se kterým je možné
dále pracovat, např. vypočı́tat křivost. Průběh prvnı́ křivosti je na
obrázku 8.
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Obrázek 7: Průniková křivka

Obrázek 8: Prvnı́ křivost průniku

3 Závěr
Můžeme konstatovat, že studenti majı́ většinu potřebných nástrojů ke
zvládnutı́ tohoto výpočtu. Otázkou ale je, zda jsou schopni jednotlivé části
výpočtu naplánovat a modifikovat tak, aby se dostali k cı́li. Napřı́klad je
zde otázka vyjádřenı́ kuželové plochy v obecné poloze. Studenti řešili úlohu
určit typ a umı́stěnı́ kvadrik, známe-li obecnou rovnici kvadriky, dále umı́
provést transformaci, ale konkrétnı́ úlohu napsat kvadriku, kdy známe jejı́
typ, parametry a umı́stěnı́ jsme neřešili.
Přesto je možné použı́t tuto zjednodušenou konkrétnı́ úlohu jako motivačnı́ přı́klad. Je zde možné ukázat, že na rozdı́l od ”školnı́ch”úloh,
je nutné použı́t vhodný software, zde konkrétně Mathematicu 5.0, a
naopak, i při použitı́ tohoto software a nevhodné parametrizaci výsledek
nedostaneme.
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Systém počı́tačové algebry Sage
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Abstrakt. V přı́spěvku si představı́me volně šiřitelný systém počı́tačové
algebry Sage a zaměřı́me se na jeho využitı́ v geometrii křivek a ploch.
Velkou přednostı́ tohoto systému je možnost práce v prostředı́ internetového prohlı́žeče, přičemž jsou k dispozici také interaktivnı́ prvky
podobné známým mapletům.
Klı́čová slova: Sage, systém počı́tačové algebry, křivka, plocha.

1 Úvod
Systém počı́tačové algebry Sage je vyvı́jen od roku 2004 a jak je uváděno
na jeho domovské stránce http://www.sagemath.org, jeho snahou je být
životaschopnou volně šiřitelnou alternativou k matematickým programům
Magma, Maple, Mathematica a Matlab. Program Sage je psán v opensource programovacı́m jazyku Python1 , který bývá často srovnáván s programovacı́mi jazyky Perl, Scheme nebo Java a který bývá zařazován mezi
tzv. skriptovacı́ jazyky. Jeho velkou přednostı́ je relativnı́ jednoduchost,
dostupnost pro většinu běžných platforem (Unix, Windows, Mac OS)
a podpora procedurálnı́ho i objektově orientovaného programovánı́.
Pro potenciálnı́ uživatele bývá velice výhodné pracovat s programem
Sage pomocı́ tzv. Sage notebooku v okně internetového prohlı́žeče, a to
po přihlášenı́ na přı́slušný server. Tento server může být nainstalován
na lokálnı́m počı́tači, což se v přı́padě operačnı́ho systému Windows jevı́
o něco složitějšı́ nežli v Linuxu. V prostředı́ Windows je totiž potřeba
mı́t server spuštěný ve virtuálnı́m počı́tači. Pokud se chceme zcela vyhnout instalaci, můžeme se v rámci internetového prohlı́žeče přihlásit
na nějaký veřejný server, ke kterému zı́skáme přı́stup. Celosvětový server
http://www.sagenb.org/ bývá často přetı́žen, ale lze doporučit dalšı́
servery na http://sagenb.kaist.ac.kr/. Podrobnějšı́ popis připojenı́
na tyto servery najdete v [4].
Základy práce v programu Sage si lze osvojit pomocı́ [1] nebo pomocı́
dokumentace na oficiálnı́m webu. Vřele lze doporučit vzorové zápisnı́ky
(jsou ukládány ve formátu sws) pro užitı́ převážně v oblasti matematické
analýzy, které jsou k nalezenı́ na webu [4].
Na obrázku 1 vidı́me ukázku zápisnı́ku v programu Sage. Přı́kazy vy1 V oficiálnı́ dokumentaci Pythonu lze čı́st: ”By the way, the language is named after
the BBC show ‘Monty Python’s Flying Circus‘ and has nothing to do with reptiles.
Making references to Monty Python skits in documentation is not only allowed, it is
encouraged!”
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Obrázek 1: Zápisnı́k v programu Sage
hodnocujeme stiskem kombinace kláves Shift+Enter. Nový textový komentář můžeme vložit kliknutı́m myši za současného stisknutı́ klávesy
Shift na modrý pruh objevujı́cı́ se přes celou obrazovku. Pokud na tento
modrý pruh klikneme bez současného drženı́ klávesy Shift, otevře se nám
nové pole pro zadávánı́ přı́kazů.
Sage podporuje výpočty pomocı́ dalšı́ch systémů počı́tačové algebry
(PARI - teorie čı́sel, GAP - diskrétnı́ matematika, Singular - Gröbnerovy
báze, Maxima, Maple, Mathematica, Matlab atd.) ”pod jednou střechou”.
Vı́ce informacı́ lze najı́t na stránce
http://www.sagemath.org/doc/reference/interfaces.

2 Křivky a plochy v programu Sage
V následujı́cı́m textu se budeme zaobı́rat tı́m, jak lze program Sage využı́t
pro vykreslovánı́ křivek a ploch napřı́klad v klasické diferenciálnı́ geometrii. Prvně ale musı́me mı́t na paměti, že je nutné všechny proměnné
předem deklarovat (s výjimkou proměnné x) pomocı́ přı́kazu
seznam proměnných =var(’seznam proměnných’)
Pokud chceme zmiňovanou deklaraci obejı́t, lze tak učinit pomocı́ přı́kazu2
2 Tento přı́kaz ale neřešı́ problematiku
proměnných, např. proměnné r.

některých

předem

deklarovaných
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automatic_names(True)
Dále je potřeba si uvědomit rozdı́l mezi přiřazovacı́m přı́kazem, který
je reprezentován znakem rovnı́tka =, a mezi rovnostı́, která je reprezentována znakem ”dvojitého rovnı́tka” ==.
U křivek a ploch velice často použı́váme Ludolfovo čı́slo π, které se v programu Sage značı́ malými pı́smeny pi.
Nynı́ už přejděme k samotnému vykreslovánı́ křivek a ploch, a to jak
při zadánı́ pomocı́ parametrických rovnic, tak při implicitnı́m zadánı́ pomocı́ rovnice.
• Rovinná křivka daná parametrickými rovnicemi (f1 (t), f2 (t)) na intervalu (t1 , t2 ) se dá obecně vykreslit pomocı́ přı́kazu:
parametric_plot((f1 (t), f2 (t)),(t1 , t2 ))
Např. uvažujme elipsu se středem v bodě (0, 0) a velikostı́ poloos
a = 7, b = 3:
t=var(’t’)
parametric_plot((7*cos(t),3*sin(t)),(0,2*pi))
• Rovinná křivka daná parametrickými rovnicemi v polárnı́ch souřad–
nicı́ch (ρ(ϕ), ϕ) na intervalu (ϕ1 , ϕ2 ) se dá obecně vykreslit pomocı́
přı́kazu:
polar_plot((ρ(ϕ)),(ϕ1 , ϕ2 ))
Např. uvažujme část lemniskáty se středem v bodě (0, 0) a velikostı́
poloosy a = 2:
phi=var(’phi’)
polar_plot(2*sqrt(cos(2*phi)),(-pi/4,pi/4))
• Rovinná křivka daná implicitně rovnicı́ F (x, y) = 0 pro x ∈ (x1 , x2 ),
y ∈ (y1 , y2 ) se dá obecně vykreslit pomocı́ přı́kazu:
implicit_plot(F (x, y) == 0,(x1 , x2 ),(y1 , y2 ))
Např. uvažujme hyperbolu se středem v bodě (0, 0) a velikostı́ poloos
a = 7, b = 6:
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y=var(’y’)
implicit_plot(x^2/49-y^2/36-1==0,(x,-10,10),(y,-7,7))
• Prostorová křivka daná parametrizacı́ (f1 (t), f2 (t), f3 (t)) na intervalu (t1 , t2 ) se dá obecně vykreslit pomocı́ přı́kazu:
parametric_plot3d((f1 (t), f2 (t), f3 (t)),(t1 , t2 ))
Např. uvažujme šroubovici (7 cos t, 7 sin t, t) na intervalu (0, 4π):
t=var(’t’)
parametric_plot3d((7*cos(t),7*sin(t),t),(0,4*pi))
• Plocha daná parametrickými rovnicemi (f1 (u, v), f2 (u, v), f3 (u, v))
pro u ∈ (u1 , u2 ), v ∈ (v1 , v2 ) se dá obecně vykreslit pomocı́ přı́kazu:
parametric_plot3d((f1 (u, v), f2 (u, v), f3 (u, v)),
(u, u1 , u2 ),(v, v1 , v2 ))
Např. uvažujme válcovou plochu o poloměru r = 2:
u,v=var(’u,v’)
parametric_plot3d((2*cos(u),2*sin(u),v),
(u,0,2*pi),(v,-7,7))
• Plocha daná implicitně rovnicı́ F (x, y, z) = 0 pro x ∈ (x1 , x2 ),
y ∈ (y1 , y2 ), z ∈ (z1 , z2 ) se dá obecně vykreslit pomocı́ přı́kazu:
implicit_plot3d((F (x, y, z) == 0,
(x, x1 , x2 ),(y, y1 , y2 ),(z, z1 , z2 ))
Např. uvažujme kulovou plochu o středu (0, 0) a poloměru r =

√

2:

y,z=var(’y,z’)
implicit_plot3d(x^2+y^2+z^2-2==0,
(x,-2,2),(y,-2,2),(z,-2,2))
Všechny uváděné přı́kazy lze doplňovat dalšı́mi volbami, které měnı́ podobu
zobrazovaného objektu. Mezi ty nejzákladnějšı́ patřı́:
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aspect_ratio=1

Tato volba zajistı́, že velikost měřı́tka
na čı́selných osách je 1:1.

axes=True/False

Určuje, zda budou zobrazeny
čı́selné osy. V dokumentaci programu pak najdeme dalšı́ možnosti
ohledně barvy čı́selných os, označenı́
čı́selných os, tloušt’ky os či jejich
rozsah.

color=colorname

Stanovı́ barvu vykreslovaného objektu. Kromě běžných anglických
názvů pro barvy lze použı́t např.
i označenı́ pomocı́ RGB modelu.

figsize=integer

Určuje velikost výsledného obrázku.

frame=True/False

Určuje,
zda
bude
orámovánı́ obrázku.

linestyle=-/--/-./:

Určuje styl vykreslované křivky.

plotpoints=integer

Stanovı́ počet bodů, pomocı́ kterých
bude křivka vykreslena.

plotpoints=[integer,integer]

Stanovı́ počet bodů, pomocı́ kterých
bude plocha vykreslena.

thickness=integer

Určuje tloušt’ku zobrazované křivky.

zobrazeno

Křivky i plochy můžeme umı́st’ovat do jednoho obrazku a zobrazovat pomocı́ přı́kazu show. Následujı́cı́ programový kód zobrazı́ Vivianiho
křivku jakožto průnik přı́slušných ploch (válcové plochy a sféry):
SPHERE=parametric_plot3d(
(cos(u)*cos(v),cos(u)*sin(v),sin(u)),
(u,-pi/2,pi/2),(v,0,2*pi),color=’gray’)
CYLINDER=parametric_plot3d(
(1/2+1/2*cos(v),1/2*sin(v),u),
(u,-5/4,5/4),(v,0,2*pi),color=’green’)
VIVIANI=parametric_plot3d(
(r*cos(v)^2,r*sin(v)*cos(v),r*sin(v)),
(0,2*pi),thickness=5,color=’brown’)
show(SPHERE+CYLINDER+VIVIANI,aspect_ratio=1)
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2.1 Animace
Vytvářenı́ animacı́ umožňuje studentům nahlédnou lépe na kinematické
vyjádřenı́ křivek. Pojd’me si podrobněji ukázat animaci cykloidy. Obrázek
bude tvořen kotálejı́cı́ kružnicı́ o poloměru 1, spojnicı́ pevného bodu na cykloidě se středem této kružnice a samotnou cykloidou. Vytvořı́me si proceduru cycloid(i), která vracı́ právě všechny tyto objekty v daném čase
i:
def cycloid(i):
cycloid_plot = parametric_plot((t-sin(t),1-cos(t)),
(t,0.001,i),rgbcolor = (1,0,1),thickness=2)
circle_plot= circle((i,1),1, rgbcolor = (0,0,1))
line_plot=line([(i,1),(i-sin(i),1-cos(i))],
rgbcolor=(0,0,1))
return cycloid_plot+circle_plot+line_plot
Samotnou animaci pak vytvořı́ procedura animate, která pracuje se seznamem bodů vytvořených procedurou cycloid. Je ještě nezbytné stanovit
výřez obrázku v souřadném systému pomocı́ xmin, xmax, ymin, ymax:
animate([cycloid(i) for i in srange(0,4*pi+pi/6,pi/6)],
xmin=0,xmax=4*pi+1,ymin=0,ymax=2,aspect_ratio=1)
2
1.5
1
0.5
0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Obrázek 2: Animace cykloidy
Všimněme si, že jsme v animaci využili přı́kaz srange(i1,i2,step),
který postupně za i dosazuje hodnoty z intervalu (i1,i2), přičemž krok
tohoto cyklu odpovı́dá hodnotě step.
2.2 Ukládánı́ obrázků
Při práci s matematickým programem nás často zajı́má, jak zı́skané obrázky
uložit pro dalšı́ použitı́. V následujı́cı́m přehledu jsou vyjmenovány způsoby,
které lze využı́t.
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• 2D obrázky:

– Jednoduché uloženı́ přes pravé tlačı́tko ve formátu PNG.
– Pomocı́ přı́kazu
pic.show(filename=DATA+’jmeno souboru.pdf’),
kde pic představuje daný obrázek v programu Sage ukládaný
do souboru jmeno souboru. Obrázky jdou tı́mto způsobem uklá–
dat ve formátech PNG, PS, EPS, PDF, SVG nebo SOBJ.
– V přı́padě animacı́ stačı́ použitı́ pravého tlačı́tka. Obrázek se
uložı́ ve formátu GIF.

• 3D obrázky:

– Jednoduché uloženı́ přes pravé tlačı́tko ve formátu JPEG.
– Pomocı́ volby viewer=’tachyon’ dostáváme rovinné obrázky.

2.3 Interaktivnı́ grafika
Stejně jako je možné v rámci systému Maple vytvářet tzv. maplety, je
možně v programu Sage vytvářet tzv. sagelety. Jedná se o interaktivnı́
objekty, které obsahujı́ posuvnı́ky, přepı́nače, textová pole, zaškrtávacı́
polı́čka atd. a tı́m umožňujı́ komunikaci s programem ve zjednodušeném
prostředı́. Ukázky lze najı́t na webu
http://wiki.sagemath.org/interact.
Vytvářenı́ sageletu je uvozeno přı́kazem @interact. Pro ukázku zde
vytvořı́me velice jednoduchý sagelet o třech proměnných r, R, tt, který
bude zobrazovat epicykloidu danou parametrickými rovnicemi

r
r 
x = (R + r) cos t − r cos t + t ,
R
R

r
r 
y = (R + r) sin t − r sin t + t ,
R
R

kde R je poloměr pevné kružnice a r je poloměr kotálejı́cı́ se kružnice.
Proměnná tt bude určovat hornı́ mez intervalu pro parametr křivky.
V přı́slušném sageletu pak můžeme jednoduše měnit přı́slušné poloměry
nebo hodnotu parametru, po který se má křivka vykreslovat. Tento přı́klad
je velice jednoduchý a poukazuje na základnı́ princip vytvářenı́ sageletů.
Složitějšı́ sagelety už jsou z hlediska programovánı́ náročnějšı́.
@interact
def _(r=1,R=5,tt=10*pi):
show(parametric_plot(
((R+r)*cos((r/R)*t)-r*cos(t+(r/R)*t),
(R+r)*sin((r/R)*t)-r*sin(t+(r/R)*t)),
(t,0,tt)),aspect_ratio=1,figsize=3)
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Obrázek 3: Sagelet pro vykreslovánı́ epicykloidy

3 Závěr
Domnı́vám se, že program Sage má uživatelům co nabı́dnout a má potenciál stát se rozšı́řeným CAS. Může být užitečný také v rámci výuky
na střednı́ch školách 3 . Navı́c je zde možnost konverze zápisnı́ků z LATEXu
do Sage a ze Sage do LATEXu. Druhá zmiňovaná možnost je dı́lem autorů
W. Husse a R. Mařı́ka, kteřı́ vytvořili program sws2tex4 . Popis tohoto
programu lze najı́t v [3].
Co se pak týče uplatněnı́ programu Sage v geometrii křivek a ploch,
lze ukázkové zápisnı́ky nalézt na webové stránce autora článku
http://user.mendelu.cz/pospisi2/sage.

Poděkovánı́
Článek vznikl za podpory grantu 131/2010 FRVŠ: Počı́tačová podpora
výuky matematiky pomocı́ volně šiřitelného software. V rámci tohoto
grantu byl zprovozněn Sage server na Ústavu matematiky na Mendelově
univerzitě v Brně. Vı́ce se lze o připojenı́ k tomuto serveru a lokalizaci
do češtiny dozvědět v [4].
3 Touto

problematikou se zabývá článek [2].

4 http://bitbucket.org/whuss/sws2tex
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Abstrakt. V současném geometrickém modelovánı́ se využı́vá řada
operacı́ nad algebraickými varietami, jejichž výstupem jsou opět
algebraické variety (bisektory, konvoluce, atd.). Nepřı́jemným rysem
těchto konstrukcı́ je fakt, že výsledná varieta bývá v jistém smyslu
mnohem složitějšı́ než vstupnı́ variety - velmi rychle roste jejı́ stupeň,
skládá se z vı́ce komponent a v neposlednı́ řadě nebývá zachována
racionalita. Proto je k lepšı́mu pochopenı́ těchto operacı́ nutné opustit
racionálnı́ svět geometrického modelovánı́ a využı́t i dalšich nástrojů,
jež nám nabı́zı́ algebraická geometrie.
Klı́čová slova: Incidenčnı́ varieta, konvoluce, ofset, bisektor, konchoida

1 Úvod
Úvodem uvedeme několik přı́kladů operacı́ jež se vyskytujı́ v geometrickém modelovánı́. Pro jednoduchost se omezı́me pouze na operace nad
rovinnými křivkami.
Konvoluce a ofsety Fundamentálnı́ operacı́ studovanou v rámci geometrického operovánı́, je tzv. ofset, nebo-li konstrukce ekvidistantnı́
křivky, viz např. [4]. Je-li v(s) parametrizace křivky V, je možné definovat δ-ofset Oδ (V) jako křivku s parametrizacı́
vδ (s) := v(s) ± δn(s),

(1)

kde n(s) je jednotkové normálové pole určené původnı́ parametrizacı́, viz
Obr. 1. Konvoluci, viz. [5, 7], je možné chápat jako binárnı́ operaci, zobecňujı́cı́ ofset, definovanou následovně. Jsou-li V a W dvě křivky, potom
pod jejich konvolucı́ rozumı́me množinu
V ? W := {x + y | x ∈ V, y ∈ W a Tx V k Ty W},

(2)

viz Obr. 2. Nenı́ přı́liš obtı́žné přesvědčit se, že δ-ofset křivky nenı́ nic
jiného, než konvoluce této křivky s kružnicı́ se středem v počátku a poloměrem δ.
Bisektory Bisektor dvou křivek (viz [3]) je definován jako množina
bodů, jež půlı́ vzdálenost mezi vstupnı́mi křivkami v následujı́cı́m smyslu.
Bod p je bodem bisektoru B(V, W) křivek V a W právě tehdy, když existujı́ body v ∈ V, w ∈ W takové, že p ∈ Nv V ∩ Nw W a |pv| = |pw|, viz
Obr. 3.
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Obrázek 1: Ofset křivky V. Orientované úsečky naznačujı́ normálové pole.

Konchoidálnı́ transformace Závěrem úvodnı́ části, ještě uved’me operaci známou spı́še z klasické geometrie než z aplikacı́ v geometrickém modelovánı́. Necht’ je dán bod p a křivka V jež tı́mto bodem neprocházı́.
Potom každým bodem v této křivky lze vést přı́mku pv. Průsečı́ky této
přı́mky s jednotkovou kružnicı́ se středem v jsou právě body na křivce,
zvané konchoida, srovnejte s Obr. 4, na kterém je zobrazena tzv. Nikodémova konchoida. Kružnici v definici transformace můžeme přirozeně
nahradit obecnou křivkou W (frázi jednotková kružnice se středem v nahradı́me frázı́ křivka W posunutá o polohový vektor bodu v), čı́mž se
dostáváme k binárnı́ operaci, zvané konchoidálnı́ transformace a značené
C(V, W).
♣ Co majı́ uvedené přı́klady společného?
Algebraické variety na vstupu zaručı́ algebraickou varietu na
výstupu.
♦ Popis objektů studovaných v CAGD?
NURBS, spline, Bézier, atd. ⇒ racionálnı́ parametrizace ⇒
algebraické variety.
♥ Lze libovolnou algebraickou varietu racionálně parametrizovat?
Bohužel ne.
♠ Zaručı́ racionálnı́ variety na vstupu operacı́ racionálnı́ varietu na
výstupu?
Ne, je nutné opustit rámec CAGD.
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Obrázek 2: Konvoluce V ? W (fialová) křivek V (červená )a W (modrá).

Z této krátké úvahy jasně vyplývá neudržitelnost dalšı́ho pobytu
v bezpečném přı́stavu racionálnı́ch objeků. Podrobnějšı́ zkoumánı́ se musı́
odehrávat ve vodách algebraické geoometrie – právě zde vstupujı́ na scénu
incidenčnı́ variety.

2 Incidenčnı́ variety
Jak jsme již zmı́nili výše, nevystačı́me nadále s nástroji, které běžně
použı́vá geometrické modelovánı́. Našı́m cı́lem je zı́skat teoretické výsledky
globálnı́ho charakteru, napřı́klad o počtech komponent, jejich přı́padné
racionalitě apod. Z toho důvodu jsme nuceni pracovat nad algebraicky
uzavřeným tělesem – v našem přı́padě C. Pochopitelně výsledky budou
platné i pro reálné křivky, jelikož každou takovou křivku lze považovat
za křivku komplexnı́ s reálným definujı́cı́m polynomem. Při bližšı́m pohledu si uvědomı́me, že konstrukce všech předešlých operacı́ je založena
na stejném schématu. Uvažujme nynı́ pro jednoduchost pouze binárnı́ operaci, jı́ž budeme označovat symbolem ¦.
1. Pro libovolné X , Y je dána varieta Q ⊂ X × Y taková, že obě
přirozené projekce πX : Q → X a πY : Q → Y jsou dominantnı́
a konečné.
2. Racionálnı́ zobrazenı́ ξX ,Y : X × Y → C2 .
Varieta X ¦ Y je poté právě uzávěr množiny ξX ,Y (Q).
Přı́klad 2.1. Napřı́klad pro konvoluce je Q uzávěr množiny
{(x, y) ∈ C2 × C2 | Tx X kTy Y}.
Zobrazenı́ ξX ,Y potom nenı́ nic jiného, než součet x + y.

(3)
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V
B(V, W)

W

Obrázek 3: Bisektor B(V, W) (fialová) křivek V (červená) a W (modrá).

Definice 2.2. Pro variety X , Y a operaci ¦ definujeme incidenčnı́ varietu
jako I ¦ (X , Y) = Q ⊂ X × Y spolu s zobrazenı́mi πX , πY a ξ, viz diagram
πY

π

X
−− I ¦ (X , Y) −−−−→ Y
X ←−−

ξ
y

(4)

X ¦Y

Odpovı́dajı́cı́ si dvojicı́ bodů rozumı́me pár x ∈ X a y ∈ Y takový, že
(x, y) ∈ I ¦ (X , Y).
Důležitým postupem při studiu operace ¦ je tzv. “obracenı́ šipek” v diagramu (4). Konkrétně, napřı́klad existence ξ −1 zaručı́ existenci zobrazenı́
X ¦ Y → X a X ¦ Y → Y. O užitečnosti této konstrukce se budeme moci
přesvědčit v následujı́cı́m textu.
Před tı́m však uved’me, jak poznat že k danému racionálnı́mu zobrazenı́ existuje také inverze. Necht’ φ : A → B je dominantnı́ racionálnı́
zobrazenı́ mezi dvěmi křivkami. Potom stupňem φ rozumı́me kardinalitu
obecného fibru, tj. deg φ = ]{φ−1 (p)}, kde p ∈ B je obecný bod. Evidentně, existuje-li racionálnı́ inverze φ−1 (řı́káme, že φ je biracionálnı́),
musı́ platit deg φ = 1. Překvapivě je tato podmı́nka i postačujı́cı́.
Lemma 2.3. Zobrazenı́ φ je biracionálnı́ právě tehdy, když deg φ = 1.
Ireducibilnı́ variety X a Y nemusı́ zaručit, že varieta X ¦ Y se také
nerozpadne. Označme ]IC(A) počet ireducibilnı́ch komponent variety A.
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Obrázek 4: Nikodémova konchoida

Potom, s využitı́m stupně zobrazenı́, lze snadno nahlédnout, že platı́
následujı́cı́ věta.
Věta 2.4. ]IC(X ¦ Y) ≤ min{deg πX , deg πY }.
Splňuje-li operace ¦ následujı́cı́ dodatečné podmı́nky
• x ∼¦ y a y ∼¦ z ⇒ x ∼¦ z
• x ∼¦ y ⇒ x ∼¦ ξ(x, y)

(tranzitivita),
(tzv. fundamentálnı́ vlastnost),

lze dokázat silňejšı́ verzi Věty 2.
Věta 2.5. Pokud platı́ předchozı́ dvě vlastnosti, potom ]IC(X ¦ Y) ≤
gcd{deg πX , deg πY }.
Jednotlivé komponenty lze kvalitativně rozdělit do třı́ kategoriı́
Definice 2.6. Necht’ U ⊂ X ¦ Y. Rozlišujeme tři možnosti




jednoduchá
1
⇒ U se nazývá k-speciálnı́
deg ξ|ξ−1 (U ) = k > 1




degenerovaná
Error NaN
Pro “rozumné” operace, např. ty uvedené na začátku článku platı́,
že komponenty jsou téměř vždy jednoduché. Přı́jemná vlastnost takové
komponenty U je, že zobrazenı́
ξ|ξ−1= (U ) : I ¦ (X , Y) → U

(5)

je biracionálnı́. Existuje tedy zobrazenı́ křivky U na vstupnı́ křivky X a
Y. Rozpadne-li se křivka X ¦ Y na dostatečné množstvı́ komponent, lze
zformulovat silnějšı́ tvrzenı́.
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Věta 2.7. Pokud ]IC(X ¦ Y) = deg πX , je každá jednoduchá komponenta
biracionálně ekvivalentnı́ s X .
Bohužel křivka X ¦ Y se velmi nerada rozpadá. Přesněji např. pro konchoidy a konvoluce bylo dokázáno, že jsou v obecném přı́padě ireducibilnı́,
viz [1] pro konchoidy a [6] pro konvoluce. Většinou se tedy musı́me spokojit se zobrazenı́mi U → X , Y. V tomto bodě vstupuje na scénu RiemannHurwitzova formule.
Věta 2.8. (Riemann-Hurwitz) Necht’ X , Y jsou nesingulárnı́ křivky a
φ : X → Y konečný separovatelný morfismus. Potom
¡
¢
2g (X ) − 2 = deg φ · 2g (Y) − 2 + deg R,
(6)

kde g (X ) je rod1 křivky a deg R je stupeň tzv. ramifikačnı́ho divizoru –
pro ilustraci/definici viz Obr. 5
q (eq = 1)
X
p (ep = 2)
φ

Y
Obrázek 5: Obrázek znázorňuje zobrazenı́ φ : P
X → Y stupně 3. Stupeň
ramifikačnı́ho divizoru lze vypočı́tat ze vzorce x X (ex − 1).
Užitečnost této věty při našı́ práci ilustrujme napřı́klad následujı́cı́m
tvrzenı́m.
Lemma 2.9. Je-li U jednoduchá komponenta X ¦ Y, potom g (U) ≥
max{g (X ), g (Y)}.
Pokud bychom zde uvedli důkaz předchozı́ho lemmatu, mohli bychom
si v jeho závěru všimnout formule
g (U) = g (X ) + 2(deg φ − 1) +

1
deg R,
2

(7)

1 Poznamenejme, že rod je biracionálnı́ invariant křivky, jež nám napřı́klad dává
možnost rozhodnout, zde je křivka racionálně parametrizovatelná. Konkrétně, X je
racionálnı́ právě tehdy, když g (X ) = 0.
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kde φ je zobrazenı́ z U do X . Jedinými neznámými v této formuli bývajı́
právě rod g (U) a stupeň ramifikačnı́ho divizoru. Pokud se nám deg R
podařı́ přesně spočı́tat, dostaneme tak okamžitě uzavřené formule pro rod
výstupnı́ křivky.
Věta 2.10. Splňujı́-li křivky X , Y jisté předpoklady, potom platı́:
• Ofset (Arrondo-Sendra-Sendra 1999)
g (Od (Y)) = 4g (Y) + 2 deg(Y) − 3
• Konvoluce (Vršek-Lávička 2010)
g (X ? Y) = 4g (Y) + 2 deg(Y) − 3
• Konchoida (Albano-Rogero 2010)
g (C(X , Y)) =
¡
¢¡
¢
deg(X ) · g (Y) + deg(Y) · g (X ) + deg(X ) − 1 deg(Y) − 1
Důkazy, stejně jako předpoklady kladené na křivky X , Y lze nalézt
v pracı́ch [2, 6, 1].

3 Závěr
V textu byly nastı́něny metody, jež mohou sloužit k teoretickému studiu operacı́ vyskytujı́cı́ch se v geometrickém modelovánı́. Na několika
přı́kladech byly poté demonstrovány výsledky, jež byly těmito postupy
v průběhu poslednı́ch let zı́skány.
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