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Malá Morávka, 5.–8. zářı́ 2011
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165

Linkeová Ivana
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Předmluva/Forewords
Ve dnech 5.–8. zářı́ 2011 se v Malé Morávce na chatě Barborka v Jesenı́kách konala 31. konference o geometrii a grafice. Konference
probı́hala pod záštitou České společnosti pro geometrii a grafiku (ČSGG)
Jednoty českých matematiků a fyziků.
Konference se zúčastnili kromě učitelů vysokých a střednı́ch škol z České
republiky též kolegové ze Slovenska. 55 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.
Účastnı́ci vyslechli dvě plenárnı́ přednášky. Prvnı́ plenárnı́ přednášku
přednesl prof. Pavel Pech z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicı́ch
na téma Dokazovánı́ a objevovánı́ geometrických vět. Druhou plenárnı́
přednášku Flexible quadrilateral meshes and paper folding pronesl
prof. Hellmuth Stachel z technické univerzity ve Vı́dni.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové z TU-VŠB v Ostravě pod vedenı́m dr. Arnošta Šarmana. Za námahu a úsilı́ jim patřı́
srdečný dı́k. Po skončenı́ dopolednı́ho programu účastnı́ci konference ocenili možnost neformálnı́ch diskuzı́ při procházkách po krásném okolı́ Jesenı́ků. Rád bych Vás pozval na 32. konferenci z geometrie a grafiky, která
se bude konat ve dnech 10.–13. zářı́ 2012 v Železné Rudě na Šumavě
v hotelu Horizont. Organizaci zajistı́ kolegyně a kolegové z katedry matematiky Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.
Během konference proběhla volba nového předsedy České společnosti
pro geometrii a grafiku. Novým předsedou byl od 1. ledna 2012 zvolen
dr. Miroslav Lávička. Přeji mu v jeho působenı́ mnoho úspěchů.

České Budějovice, 20. řı́jna 2011
Pavel Pech
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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Dokazování a objevování geometrických vět
Pavel Pech
Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta,
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
pech@pf.jcu.cz

Abstrakt. V článku jsou podány základní pojmy z teorie automatického dokazování vět. Kromě dokazování vět jsou uvedeny i základy
objevování nových geometrických tvrzení včetně odvozování.
Text je doplněn řadou příkladů.
Klíčová slova: Automatické dokazování vět, objevování vět.

1 Úvod
Rozvoj počítačů a systémů počítačové algebry (CAS) v posledních 30 letech umožnil takové činnosti, o kterých se nám v minulosti ani nesnilo.
Mezi tyto činnosti patří dokazování vět z geometrie (automated geometry
theorem proving) a dokonce objevování vět nových.
Na vytváření hypotéz se rovněž významně podílí systémy dynamické geometrie (DGS).

2 Dokazování
Nejznámějším počítačovým důkazem je důkaz problému, který je znám
pod názvem problém čtyř barev:
Postačí čtyři barvy k obarvení každé rovinné mapy?
21.6.1976 vyřešili Appel, Haken, Koch pomocí třech počítačů IBM. Toto
datum lze považovat za zrození počítačového důkazu. K vyřešení problému
bylo zapotřebí 1200 hodin strojového času.
Bylo nutno též překonat psychologické bariéru — počítačový důkaz nelze
”ručně” ověřit.
Dnes se počítačové důkazy používají v mnoha oblastech matematiky,
např.: při sčítání řad (Gospherův algoritmus, metoda Sister Celline a další
sumační algoritmy), při integrování, při řešení diferenciálních rovnic, atd.
Několik pravidel a zkušeností o dokazování ze školy:
• Přesvědčte studenty, že dokazování vět je důležité.

• Dokazujte taková tvrzení, o kterých lze pochybovat.

• Ukažte tvrzení, která se zdají být pravdivá, ale pravdivá nejsou.
• Vizualizujte důkaz, pokud je to možné.
• Ukazujte krásné důkazy.

• Důkazy beze slov — nejlepší.
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Staročínský prvočíselný test:
Přirozené číslo n > 2 je prvočíslo ⇔ n dělí 2n−1 − 1.
3
4
5
6
7
8
9
11

je prvočíslo
není prvočíslo
je prvočíslo
není prvočíslo
je prvočíslo
není prvočíslo
není prvočíslo
je prvočíslo

⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
⇔
···

3 dělí 23−1 − 1
4 nedělí 24−1 − 1
5 dělí 25−1 − 1
6 nedělí 26−1 − 1
7 dělí 27−1 − 1
8 nedělí 28−1 − 1
9 nedělí 29−1 − 1
11 dělí 211−1 − 1

platí
platí
platí
platí
platí
platí
platí
platí

a tvrzení přesto neplatí!!!
Totiž pro n = 341 dostaneme:
n = 341 je složené, protože 341 = 11 · 31, ale 341 dělí 2340 − 1 !!!
Existují další taková čísla 561, 645, 1105, 1387, 1729, . . . , která nazýváme
2-pseudoprvočísla.
Základní metody automatického dokazování:
• Metoda Gröbnerových bází (GB)
• Metoda Wu–Ritt (WR)
• Eliminace kvantiﬁkátorů

V automatickém dokazování předpokládáme, že tvrzení je ve tvaru
∀x ∈ C :

H ⇒ C,

kde H je množina předpokladů
h1 (x) = 0, h2 (x) = 0, . . . , hr (x) = 0,
a C je závěr
c(x) = 0,
kde C je těleso komplexních čísel a h1 (x), h2 (x), . . . , hr (x), c(x) jsou
polynomy s racionálními koeﬁcienty.
Při důkazu tvrzení ukážeme, že
ck (x) = c1 (x)h1 (x) + c2 (x)h2 (x) + · · · + cr (x)hr (x)
— metoda Gröbnerových bází,

Dokazovánı́ a objevovánı́ geometrických vět
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nebo
d(x)c(x) = c1 (x)h1 (x) + c2 (x)h2 (x) + .. + cr (x)hr (x)
— metoda Wu–Ritt,
kde k je nezáporné celé číslo a c1 (x), . . . , cr (x), d(x) jsou polynomy.
Pokud je polynom závěru c vyjádřen ve tvaru (GB)
ck = c1 h 1 + c2 h 2 + · · · + cr h r
potom, protože h1 = h2 = · · · = hr = 0, dostaneme c = 0.
Podobně, jestliže (WR)
dc = c1 h1 + c2 h2 + ... + cr hr
a d = 0, potom z předpokladů h1 = h2 = · · · = hr = 0 plyne závěr c = 0.
WR metoda byla vyvinuta čínským matematikem Wu Wen-tsun předtím,
než Bruno Buchberger vymyslel GB metodu. GB a WR methody můžeme
použít na stejnou třídu geometrických vět. WR metoda je při dokazování
rychlejší, protože výpočet trojúhelníkové množiny vyžaduje méně úsilí nez
výpočet GB. Gröbnerova báze naproti tomu obsahuje více informací o
daném ideálu. Podrobnosti o obou metodách naleznete např. v [1], [3], [8].
WR balíčky nejsou veřejně přístupné v takové míře jako balíčky GB.
Můžeme je najít např. v Epsilon Library a zdarma stáhnout na adrese
http://www-calfor.lip6.fr/∼wang/epsilon/. Na druhé straně balíčky
GB jsou implementovány v mnoha CAS (Maple, Mathematica, CoCoA,
Singular, Reduce, MuPAD, Axiom, Macsyma).
Možná proto je GB metoda při dokazování používána mnohem častěji než
metoda WR.
Nevýhodou obou GB a WR metod je, že v tělese reálných číslech nemůžeme např. tvrzení vyvrátit. Příčinou je známá Hilbertova Nullstellensatz,
která platí v algebraicky uzavřených tělesech. Jestliže dokážeme tvrzení,
potom je platné v množině komplexních čísel, ačkoliv většinou pracujeme
s čísly reálnými. Může se ale stát, že tvrzení neplatí v komplexním oboru,
ale v reálném ano!
Při dokazování často potřebujeme vyloučit podmínky degenerace, jako
např. dva vrcholy trojúhelníka splývají, poloměr kružnice je nulový apod.
Jejich algebraické vyjádření má tvar nerovnic
d1 (x) = 0, d2 (x) = 0, . . . , ds (x) = 0.
Potom algebraický tvar tvrzení je
∀x ∈ C : [(h1 = 0, .., hr = 0, d1 = 0, .., ds = 0) ⇒ (c = 0)].
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Hledání podmínek degenerace a jejich geometrická interpretace je obtížný
problém, který není dosud vyřešen.
Eliminace kvantiﬁkátorů pracuje, na rozdíl od GB a WR metod, v reálném prostoru.
Na počátku byl objev polského matematika a logika A. Tarského, že v
teorii reálně uzavřených těles je možné provádět eliminaci kvantiﬁkátorů.
Jedním z modelů této teorie je těleso reálných čísel.
Collinsův CAD přístup [2] je založen na rozkladu parametrického prostoru
na buňky. Díky tomu, že pracujeme v reálných číslech, můžeme dokazovat
i nerovnosti.
Programy, které používají CAD jsou např. QEPCAD, REDLOG, Bottema, Mathematica. Slabou stránkou CAD metody je, že její počítačová
náročnost rychle roste se zvyšujícím se počtem parametrů.
Metoda WR je při dokazování vět rychlejší než metoda GB. Ukažme to
na příkladu Pascalovy věty:
Nechť ABCDEF je tětivový šestiúhelník a X = AB ∩DE, Y = BC ∩EF,
Z = CD∩F A jsou průsečíky protějších stran šestiúhelníka. Potom X, Y, Z
jsou kolineární.
Veriﬁkace v DGS: Nejprve nakreslíme obrázek v DGS a ptáme se, zda
bod Z leží na přímce XY. Odpověď je: Tento bod leží na objektu.
Počítačový důkaz (metoda WR): Označme A = [0, 0], B = [b1 , b2 ], C =
[c1 , c2 ], D = [d1 , d2 ], E = [e1 , e2 ], F = [f1 , f2 ], S = [r, 0], X = [x1 , x2 ],
Y = [y1 , y2 ], Z = [z1 , z2 ], obr. 1.

Y

This point lies on the object

F
E

A

Z

S

B
D

C
X

Obrázek 1: Pascalova věta
Algebraický popis situace, kdy body A, B, C, D, E, F leží na kružnici a
popis bodů X, Y, Z:
|BS| = r ⇔ h1 : (b1 − r)2 + b22 − r2 = 0,
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|CS| = r ⇔ h2 : (c1 − r)2 + c22 − r2 = 0,

|DS| = r ⇔ h3 : (d1 − r)2 + d22 − r2 = 0,

|ES| = r ⇔ h4 : (e1 − r)2 + e22 − r2 = 0,

|F S| = r ⇔ h5 : (f1 − r)2 + f22 − r2 = 0.

X ∈ AB ⇔ h6 : x1 b2 − x2 b1 = 0,
X ∈ DE ⇔ h7 : x1 d1 + d1 e2 + x2 e1 − d2 e1 − x1 e2 − x2 d1 = 0,
Y ∈ BC ⇔ h8 : y1 e2 + e1 f2 + y2 f1 − e2 f1 − y1 f2 − y2 e1 = 0,
Y ∈ EF ⇔ h9 : y1 b2 + b1 c2 + y2 c1 − b2 c1 − y1 c2 − y2 b1 = 0,
Z ∈ CD ⇔ h10 : z2 f1 − z1 f2 = 0,
Z ∈ F A ⇔ h11 : z1 c2 + c1 d2 + z2 d1 − c2 d1 − z1 d2 − z2 c1 = 0.
Polynom závěru c má tvar
X, Y, Z jsou kolineární ⇔
c : x1 y2 + y1 z2 + x2 z1 − y2 z1 − x1 z2 − x2 y1 = 0.
V programu Epsilon zadáme:
with(epsilon); Pascal:=Theorem({h1,h2,h3,h4,h5,h6,h7,h8,
h9,h10,h11},{c},[b[1],b[2],c[1],c[2],d[1],d[2],e[1],
e[2],f[1],f[2],x[1],x[2],y[1],y[2], z[1],z[2],r]):
Prove(Pascal);
a za 0.1 s dostaneme odpověď:
The theorem is true under the following subsidiary conditions:
b1 d2 − b1 e2 + b2 e1 − b2 d1 = 0,
−c1 e2 + c1 f2 + b1 e2 − b1 f2 + b2 f1 − b2 e1 − c2 f1 + c2 e1 = 0.
−f2 d1 + c1 f2 − c2 f1 + f1 d2 = 0,
b1 = 0, −c1 + b1 = 0, −d1 + c1 = 0.
Prvá podmínka je ekvivalentní podmínce


b1 ,
b2

 d1 − e1 , d2 − e2



 = 0,


což znamená, že AB není rovnoběžná s DE. Podobně další podmínky
dávají: BC není rovnoběžná s EF a CD není rovnoběžná s F A. Podmínka b1 = 0 plyne z h1 = 0 a první podmínky. Zbývající dvě podmínky
−c1 + b1 = 0, −d1 + c1 = 0 jsou rovněž zbytečné.

16

Pech Pavel

Užití metody GB k důkazu Pascalovy věty selhává. Hlavní problém je
hledání podmínek degenerace. Pokud přidáme prvé tři podmínky nedegenerace nahoře k ideálu předpokladů, dostaneme za 4.2 s, že NF=0.

3 Odvozování
Objevování pomocí počítače zahrnuje také odvozování (derivation):
• Odvozováním se rozumí vytváření nových vztahů obsahujících předepsané proměnné, které plynou z daných předpokladů.
• Mezi odvozování také zařazujeme hledání geometrických míst bodů
dané vlastnosti.
• Hlavním prostředkem odvozování je eliminace proměnných.
3.1 Zobecněná Heronova úloha
Příkladem na odvozování je následující úloha:
Je dán tětivový pětiúhelník o stranách délek a, b, c, d, e o obsahu p. Vyjádřete obsah p pomocí a, b, c, d, e.
Je zřejmé, že se jedná o zobecnění známého Heronova vzorce (60 let př.
n. l.) pro trojúhelník, kde platí
16p2 = (a + b + c)(−a + b + c)(a − b + c)(a + b − c)
nebo
16p2 = −(a4 + b4 + c4 ) + 2(a2 b2 + a2 c2 + b2 c2 ).
Pro tětivový čtyřúhelník o stranách a, b, c, d platí Brahmaguptova formule
(6. stol.):
16p2 = (−a + b + c + d)(a − b + c + d)(a + b − c + d)(a + b + c − d)
nebo v rozepsaném tvaru
16p2 = −(a4 +b4 +c4 +d4 )+2(a2 b2 +a2 c2 +a2 d2 +b2 c2 +b2 d2 +c2 d2 )+8abcd
pro konvexní čtyřúhelník.
Pro nekonvexní čtyřúhelník dostaneme
16p2 = (−a + b − c + d)(a − b − c + d)(a + b + c + d)(a + b − c − d)
nebo
16p2 = −(a4 +b4 +c4 +d4 )+2(a2 b2 +a2 c2 +a2 d2 +b2 c2 +b2 d2 +c2 d2 )−8abcd.
Heronovu a Brahmaguptovu formuli můžeme vyjádřit pomocí symetrických polynomů. Označíme-li

Dokazovánı́ a objevovánı́ geometrických vět
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k = a 2 + b 2 + c2 + . . . ,
l = a 2 b 2 + a 2 c2 + . . . ,
m = a2 b2 c2 + a2 b2 d2 + . . . ,
n = a2 b2 c2 d2 + a2 b2 c2 e2 + . . . ,
o = a2 b2 c2 d2 e2
elementární symetrické funkce, potom má Heronova formule tvar
k 2 − 4l + s = 0,
a pro Brahmaguptovu formuli je
(k 2 − 4l + s)2 − 64n = 0,
kde s = 16p2 .
Eliminujeme-li délky úhlopříček tětivového pětiúhelníka i1 , i2 , .., i5 ,
Use R::=Q[a,b,c,d,e,i[1..5],t];
I:=Ideal(ce+di[4]-i[1]i[2],da+ei[5]-i[2]i[3],
eb+ai[1]-i[3]i[4],ac+bi[2]-i[4]i[5],bd+ci[3]-i[5]i[1],
i[4](ab+ci[2])-i[5](bc+ai[2]),i[5](bc+di[3])-i[1](cd+bi[3]),
i[1](cd+ei[4])-i[2](de+ci[4]),i[2](de+ai[5])-i[3](ea+di[5]),
i[3](ea+bi[1])-i[4](ab+ei[1]),t-4(eabi[1]+abci[2]+bcdi[3]
+cdei[4]+deai[5]));
Elim(i[1]..i[5],I);
dostaneme za 1m7s polynom v proměnných a, b, c, d, e, t, který má 837
členů.
Další substituce, ve které nahradíme a, b, c, d, e elementárními symetrickými polynomy k, l, m, n, o s následnou substitucí (k 2 − 4l + s) − 4t = 0,
(k 2 − 4l + s)2 − 64n − u = 0, k(k 2 − 4l + s) + 8m − v = 0, 128o − w = 0,
vede k zobecněné Heronově formuli pro pětiúhelník, Robbins (1994) [7].
Podrobnosti k této metodě viz [5]:
u3 s + u2 v 2 − 16v 3 w − 18uvws − 27w2 s2 = 0.

(1)

Poznámka:
1) Pokud v (1) položíme např. e = 0 potom dostaneme Brahmahuptovu
formuli.
2) Předchozí formule v sobě zahrnuje obsahy sedmi tětivových pětiúhelníků o daných délkách stran a, b, c, d, e s různými obsahy.
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3) Dosud je znám vzorec pro obsahy tětivových n-úhelníků pro n =
3, 4, 5, 6, 7, 8.
4) Je zřejmé, že bez použití počítače by řešení této úlohy bylo problematické.
3.2 Zobecněná Simsonova věta
Příkladem na užití počítače při hledání množiny bodů dané vlastnosti je
zobecněná Simson–Wallaceova věta:
Najděte množinu bodů P takových, že paty kolmic K, L, M, N spuštěných
z bodu P na stěny čtyřstěnu ABCD tvoří čtyřstěn o daném objemu s.
1) V rovině, kde se jedná o Gergonnovo zobecnění Wallace–Simsonovy
věty, vychází kružnice, která je soustředná s kružnicí opsanou trojúhelníku
ABC o poloměru závisejícím na obsahu s [5].
2) Pro s = 0 leží body K, L, M, N v rovině.
Zvolme kartézskou soustavu souřadnic tak, že platí A = [0, 0, 0], B =

Obrázek 2: Zobecnění Simsonovy věty na čtyřstěn
[a, 0, 0], C = [b, c, 0], D = [d, e, f ], K = [k1 , k2 , k3 ], L = [l1 , l2 , l3 ], M =
[m1 , m2 , m3 ], N = [n1 , n2 , n3 ], P = [p, q, r], obr. 2.
Potom:
P K ⊥ BCD ⇔ h1 : (b − a)(p − k1 ) + c(q − k2 ) = 0, h2 : (d − a)(p − k1 ) +
e(q − k2 ) + f (r − k3 ) = 0.
K ∈ BCD ⇔ h3 : −acf −aek3 +af k2 +ack3 +cf k1 +bek3 −cdk3 −bf k2 = 0.
P L ⊥ ACD ⇔ h4 : b(p − l1 ) + c(q − l2 ) = 0, h5 : d(p − l1 ) + e(q − l2 ) +
f (r − l3 ) = 0.
L ∈ ACD ⇔ h6 : cf l1 + bel3 − cdl3 − bf l2 = 0.
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P M ⊥ ABD ⇔ h7 : a(p − m1 ) = 0,
h8 : d(p − m1 ) + e(q − m2 ) + f (r − m3 ) = 0.
M ∈ ABD ⇔ h9 : aem3 − af m2 = 0.
P N ⊥ ABC ⇔ h10 : a(p − n1 ) = 0, h11 : b(p − n1 ) + c(q − n2 ) = 0.
N ∈ ABC ⇔ h12 : acn3 = 0.
Předpoklad h13 má tvar:
objem KLM N = s

h13





: 



⇔
k1
l1
m1
n1

k2
l2
m2
n2

k3
l3
m3
n3

1
1
1
1





 − 6s = 0.




Eliminace závislých proměnných k1 , k2 , k3 , l1 , l2 , l3 , m1 , m2 , m3 , n1 , n2 ,
n3 v ideálu I = (h1 , h2 , . . . , h12 , h13 ) dává podmínku
F (s) := ac2 f 3 G + s · Q = 0,
kde G = 0 je kubická plocha o proměnných p, q, r se čtyřmi singulárními
body a Q je konstanta, která nezávisí na p, q, r, s.
Pro a = 1, b = 0, c = 1, d = 0, e = 0, f = 1, s = 0 dostaneme obr. 3.

Obrázek 3: Zobecnění Simsony věty: kubická plocha s = 0

p2 q + pq 2 + p2 r + q 2 r + pr2 + qr2 − pq − pr − qr = 0
Na dalším obrázku uvidíme kubiku asociovanou
√ s pravidelným čtyřstěnem jako množinu bodů P s objemem s = 10 2/729 čtyřstěnu KLM N,
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√
Obrázek 4: Zobecnění Simsony věty: kubická plocha s = 10 2/729

obr. 4. Kubika má rovnici
√
√
√
√
√
√
√
√
6√6x2 y + 6 3x2 z − 2 6y 3 + 6 3y 2 z − 4 3z 3 + 9 2x2 + 9 2y 2 + 9 2z 2 −
7 2=0.
Jiné zobecnění Simson–Wallace věty se týká prostorového čtyřúhelníka.
Nechť K, L, M, N jsou paty kolmic spuštěných z bodu P na strany AB,
BC, CD, DA prostorového čtyřúhelníku ABCD. Najděte množinu bodů
P takových, že K, L, M, N leží v jedné rovině, obr. 5.

Obrázek 5: Zobecnění Simsonovy věty na prostorový čtyřúhelník
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Eliminací proměnných n1 , n2 , n3 , m1 , m2 , m3 , ... v ideálu (h1 , h2 , . . . , h11 ,
h12 ) dostaneme rovnici H(p, q, r) = 0 kubické plochy, která obsahuje 176
členů.
H := p3 (c2 d(−a + d) − (be2 + bf 2 − 2cde)(a − b)) + p2 qc(−ace + ae2 − af 2 +
2bf 2 ) + p2 rcf (−ac + 2cd + 2ae − 2be) + pq 2 (c2 (−ad + d2 + f 2 ) + (2cde −
be2 )(a − b)) + pqr2f (cd − be)(a − b) + pr2 f 2 (−ab + b2 + c2 ) + q 3 ace(−c +
e) + q 2 racf (−c + 2e) + qr2 acf 2 + p2 (cd(a2 c − cd2 − 2a2 e + abe + b2 e +
c2 e − ade + bde) + · · · = 0.
Pro volbu a = 1, b = 1, c = 1, d = 0, e = 0, f = 1 dostaneme rovnici obr. 6

Obrázek 6: Zobecnění Simsonovy věty na prostorový čtyřúhelník: kubická
plocha

p2 q + pq 2 − p2 r − q 2 r + pr2 + qr2 − 2pq − r2 + r = 0.

Volba a = 1, b = 0, c = 1, d = 0, e = 0, f = 1 vede na rovnici

−p2 q + pq 2 − p2 r − q 2 r + pr2 + qr2 + p2 − r2 − p + r = 0,
nebo po faktorizaci
(p − r)(pq − q 2 + pr + qr − p − r + 1) = 0.
Kubika se rozpadá na rovinu a jednodílný hyperboloid, obr. 7. Otázka,
proč tomu tak je, zůstává otevřená.

22

Pech Pavel

Obrázek 7: Zobecnění Simsonovy věty na prostorový čtyřúhelník: kubická
plocha se rozpadá

4 Objevování
Automatickým objevováním geometrických vět rozumíme proces, ve kterém pracujeme s libovolným geometrickým tvrzením (tj. i s takovým, které
obecně nemusí být pravdivé) a který je zaměřen na hledání doplňujích
předpokladů tak, aby tvrzení platilo [6].
Tvrzení: V rovině je dán čtyřúhelník ABCD se stranami délek a, b, c, d
a úhlopříčkami e, f. Potom platí ac + bd − ef = 0.
Algebraický popis v soustavě souřadnic A = [0, 0], B = [a, 0], C = [u, v],
D = [w, z]:
b = |BC| ⇒ h1 := (u − a)2 + v 2 − b2 = 0,

c = |CD| ⇒ h2 := (w − u)2 + (z − v)2 − c2 = 0,
d = |DA| ⇒ h3 := w2 + z 2 − d2 = 0,

e = |AC| ⇒ h4 := u2 + v 2 − e2 = 0,

f = |BD| ⇒ h5 := (w − a)2 + z 2 − f 2 = 0.
Závěr c = 0 má tvar
c := ac + bd − ef.
Zjistíme, že c nepatří do radikálu ideálu I = (h1 , h2 , . . . , h5 ). Hledání
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podmínek nedegenerace rovněž selhává.
Proto přidáme polynom závěru c do ideálu I a dostaneme ideál J =
(h1 , h2 , . . . , h5 , c). V ideálu J eliminujeme proměnné b, c, d, e, f. Dostaneme
Use R::=Q[a,b,c,d,e,f,u,v,w,z];
J:=Ideal((u-a)^2+v^2-b^2,(w-u)^2+(z-v)^2
-c^2,w^2+z^2-d^2,u^2+v^2-e^2,(w-a)^2+z^2 -f^2,ac+bd-ef);
Elim(b..f,J);
P := −avw + vw2 + auz − u2 z − v 2 z + vz 2 = 0,
která znamená, že body A, B, C, D leží na kružnici.
Avšak c není prvkem√radikálu ideálu K = (h1 , h2 , . . . , h5 , P ). Další eliminací zjistíme, že do K patří součin polynomů
(ac + bd − ef )(ac − bd + ef )(−ac + bd + ef )(ac + bd + ef ).
4.1 Věta Steiner–Lehmus
Známá věta Steiner–Lehmus zní:
Jestliže dvě vnitřní osy úhlů trojúhelníka mají stejnou délku, potom je
trojúhelník rovnoramenný.
Platí i věta obrácená. Nedávno bylo zkoumáno zobecnění, které uvažuje
rovnost vnitřních a vnějších os trojúhelníka ve dvou různých vrcholech
[9].
Jiné zobecnění [4]:
Uvažujme trojúhelník ABC s pevně danou základnou AB. Určete množinu
vrcholů C tak, aby vnitřní a vnější osy úhlu ve vrcholu A měly stejnou
délku.
Při označení A = [0, 0], B = [a, 0], C = [u, v], M = [m1 , m2 ], N = [n1 , n2 ],
D = [r, 0], E = [p, q], obr. 8 vypadá algebraický popis následovně:
|AC| = |AD| ⇒ h1 := u2 + v 2 − r2 = 0,
E je střed AD ⇒ h2 := u + r − 2p, h3 := v − 2q = 0,
A, E, M kolineární ⇒ h4 := m1 q − m2 p = 0,
B, M, C kolineární ⇒ h5 := um2 + va − m2 a − m1 v = 0,
AN ⊥ AM ⇒ h6 := m1 n1 + m2 n2 = 0,
B, N, C kolineární ⇒ h7 := un2 + va − n2 a − n1 v = 0,

|AM | = |AN | ⇒ h8 := m21 + m22 − n21 − n22 = 0.
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Obrázek 8: Osy úhlu ve vrcholu A mají stejnou délku

Eliminace závislých proměnných m1 , m2 , n1 , n2 , r, p, q v ideálu I = (h1 , h2 ,
. . . , h8 ) dává rovnici
Use R::=Q[u,v,a,r,p,q,m[1..2],n[1..2]];
I:=Ideal(u^2+v^2-r^2,u+r-2p,v-2q,m[1]q
-m[2]p,um[2]+va-m[2]a-m[1]v,m[1]n[1]
+m[2]n[2],un[2]+va-n[2]a-n[1]v, m[1]^2+m[2]^2-n[1]^2-n[2]^2);
Elim(r..n[2],I);
f (u, v) := u3 + uv 2 − 2u2 a − 2v 2 a + ua2 = 0.
Jedná se kubiku, která se nazývá strofoida, obr. 9. Strofoida má následující

Obrázek 9: Strofoida
vlastnost, která se často používá k deﬁnici strofoidy:
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25

Je dána kružnice k, která se dotýká přímky r v bodě B. Označme s přímku,
která je kolmá k tečně r v bodě B a nechť u je přímka jdoucí bodem A ∈ r
a středem S kružnice k. Pohybuje-li se S po přímce s, potom množina
průsečíků C kružnice k a přímky u je strofoida, obr. 10.
Ukažme klasicky, že strofoida deﬁnovaná tímto způsobem, má vlastnost:

Obrázek 10: Strofoida jako množina bodů C1 a C2

Pro každý bod C strofoidy, která je dána body A a B, mají vnitřní a vnější
osy úhlu ve vrcholu A trojúhelníka ABC stejnou délku, obr. 11.

Obrázek 11: Klasický důkaz

Z trojúhelníku

ABM plyne rovnost
ω + β = α.
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ABX plyne

Odtud α = 45◦ a

2(ω + β) = 90◦ .

AM N je rovnoramenný.

Ještě jiné zobecnění věty Steiner–Lehmus [4]:
Uvažujme trojúhelník ABC s pevně danou základnou AB. Určete množinu
vrcholů C tak, aby vnitřní a vnější osy úhlu ve vrcholu C měly stejnou
délku, obr. 12.
Při označení A = [−a, 0], B = [a, 0], C = [u, v], M = [m, 0], N = [n, 0],

Obrázek 12: Jiné zobecnění Steiner–Lehmusovy věty
D = [r, s], E = [p, q]
dostaneme:
|CB| = |CD| ⇒ h1 := (u − a)2 + v 2 − (u − r)2 − (v − s)2 = 0,
E je střed BD ⇒ h2 := a + r − 2p, h3 := s − 2q = 0,
A, C, D kolineární ⇒ h4 := −av + su − rv + as = 0,
E, M, C kolineární ⇒ h5 := mv + qu − pv − mq = 0,

CM ⊥ CN ⇒ h6 := (u − m)(u − n) + v 2 = 0,

|CM | = |CN | ⇒ h7 := (u − m)2 − (u − n)2 = 0.
Eliminace proměnných r, s, p, q, m, n v ideálu I = (h1 , h2 , . . . , h7 )
Use R::=Q[u,v,a,r,s,p,q,m,n];
I:=Ideal((u-a)^2+v^2-(u-r)^2-(v-s)^2,a+r-2p,s-2q,
-av+su-rv+as,mv+qu-pv-mq,(u-m)(u-n)+v^2,(u-m)^2-(u-n)^2);
Elim(r..n,I);
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Obrázek 13: Vlastnost rovnoosé hyperboly

dává rovnici
u2 − v 2 − a2 = 0.

To je rovnoosá hyperbola, obr. 13.
Klasicky dokážeme větu:

Pro každý bod C rovnoosé hyperboly, která je dána vrcholy A a B, mají
vnitřní a vnější osy úhlu ve vrcholu C trojúhelníka ABC stejnou délku,
obr. 14.
Z

AM C plyne rovnost

Obrázek 14: Klasický důkaz
α + ω = β.
Dále z

AXC dostaneme
2(α + ω) = 90◦ .

Odtud β = 45◦ a

CM N je rovnoramenný.
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5 Závěr
Metoda objevování pomocí počítače vedla k objevení celé řady nových
poznatků. V předloženém článku bylo ukázáno několik takových případů
z elementární geometrie.
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Abstract. We address the problem whether the intrinsic metric of a
polyhedron, i.e., its development, can determine its exterior metric. If
this is the case then the polyhedron is called rigid. Among the non-rigid
cases even continuously flexible polyhedra are possible. The same
question can be posed for polygonal meshes, i.e., connected subsets of
polyhedral surfaces. In particular we concentrate on a quadrangular
mesh with a flat pose in which the quadrangles belong to a tessellation.
Keywords: flexible polyhedra, snapping polyhedra, Kokotsakis mesh.

Summary
The development of the polyhedron defines its intrinsic metric, i.e., the
true shape of the faces and the combinatorial structure. The polyhedron
is called globally rigid if the intrinsic metric defines the exterior metric in
space uniquely, including the dihedral angle ϕij for each edge eij . Conversely, the development together with all dihedral angles defines the spatial shape completely as we can assemble the mesh face by face, provided
each angle ϕij is signed with respect to a prescribed orientation of edge
eij . Of course, the dihedral angles cannot be given independently; they
must be compatible with the intrinsic metric.
From everybody’s experience with assembling cardboard model of
cubes, prisms or pyramids during school-days one tends to conjecture
that each polyhedron is globally rigid. In fact, it is true, e.g., for a threesided pyramid (tetrahedron) or for a cube or — more generally — for all
polyhedra where at each vertex exactly three faces are meeting. However, a cube where one face is replaced by a quadratic pyramid allows
two incongruent realizations with the same development. In one case the
polyhedron is convex; in the other case the pyramid is erected towards
inside. When the height of the attached pyramid is sufficiently small,
we can transform the convex version into the concave one by applying a
slight force to the apex of the pyramid. In this case we speak of “snapping” polyhedra; we can vary the spatial shape between two possibilities
when admitting small deformations in between, e.g., slight bendings of
faces and edges. Theoretically, both realizations are locally rigid.
Surprisingly, there are examples of polyhedra where the development
admits even infinitely many incongruent realizations. A regular octahedron serves as a trivial example: We can re-assemble this polyhedron
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by putting one four-sided pyramid into the other. This gives a twofold
covered quadratic pyramid without basis, which of course admits a selfmotion. From a flat pose of this four-sided pyramid with congruent faces
we can even switch to realizations consisting of a fourfold covered mesh
of two triangles.
A basic element of quadrangular meshes is a Kokotsakis mesh (German: Vierflach), the compound of 3 × 3 planar quadrangles, which is
named after A. Kokotsakis (1932). In Fig. 1, left, the scheme of a quadrangular Kokotsakis mesh is shown with a central face f0 and a belt of
eight quadrangles around it. On the right hand side a flexion of a flexible
version is displayed. A complete classification of all continuously flexible
Kokotsakis meshes is still open.
An interesting continuously flexible quadrilateral mesh dates also back
to Kokotsakis: The initial pose is flat and consists of congruent quadrangles of a planar tessellation. It can be proved that each non-flat pose
reached during a continuous self-motion has all its vertices located on a
cylinder of revolution. For details the reader is referred to [1].
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f1

f3

f6
f7

V1
f2
V4
f5

f2

f0

f
f1
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Figure 1: Left: Scheme of a quadrangular Kokotsakis mesh.
Flexion of a flexible version; dashes indicate valley folds.

Right:
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Abstract.
The process of discovering, derivating, and proving
theorems is an integral part of mathematics as a science, but also
represents one of the methods of teaching mathematics at schools of all
types. In this paper we will look at the application possibilities of the
area method, an efficient synthetic method for a fragment of Euclidean
geometry in proving of constructive geometric statements. The paper
offers some examples of using dynamic geometry systems GeoGebra
and GCLC in proving geometric statements. The area method is very
successful in automated geometry theorem proving. Using the built-in
geometrical theorem prover (GCLCprover) in GCLC, we can produce
proofs that are short and human-readable.
Keywords: Area method, geometric constructions, GCLC software,
automated geometry theorem proving, verification in DGS.

1 Introduction
The unique feature that sets mathematics apart from other sciences, from
philosophy, and indeed from all other forms of intellectual discourse, is
the use of rigorous proof. It is the proof concept that makes the subject
cohere, and that gives it its timelessness. There is relatively clear definition of what a proof is. A proof of a theorem is a finite sequence of
claims, each claim being derived logically (i.e. by substituting in some
tautology) from the previous claims, as well as theorems whose truth has
been already established. The last claim in the sequence is the statement
of the theorem, or a statement that clearly implies the theorem.
In an educational context proofs will be presented and/or jointly developed in order to teach the concept. A teacher may want to teach how
to find a proof but more typically will teach how to write up a proof so
that it is of an acceptable standard. The goal of the mathematics teacher
is for her/his students to engage in advanced mathematical thinking at
any grade level. Students of mathematics need to learn how to understand
and construct proofs.
Technological tools are used more and more to teach mathematics in
school. Dynamic geometry system (DGS) plays an important role and has
highly influenced mathematics education. Students can use it to construct
geometric objects, observe their changes by moving free points or applying
Euclidean transformations, then they can discover conjectures. They may
see with their own eyes that this or that geometrical theorem is true. To
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prove a given result using a DGS we would have to prove that the result
is true in every possible configurations.
Some DGS provide proof feature by combining with automated geometry theorem proving (AGTP), allow users to verify conjectures. They
relies on several efficient automatic proof methods, such as Gröbner bases
method, Wu’s method, area method and full-angles method (see [2, 5, 7]).
The first two ones are algebraic methods which use polynomials to solve
problems, they do not give us human-readable proofs. The last two ones
can produce human-readable proofs, nevertheless these proofs are not fully
traditional proofs, they do not look like high school proofs.
In this paper we will present the area method, as a synthetic method
of theorem proving for constructive geometry statements.

2 The Area Method
The area method belongs to the group of synthetic methods for a part
of Euclidean plane geometry. 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 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 6= D,
AB
the ratio of directed parallel segments, denoted CD
, is a real number,
where AB denotes the signed length of a segment AB (i.e. AB = −BA).
If 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
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 3. For three points A, B and C, the Pythagoras difference,
2
2
2
denoted PABC , is defined in the following way: PABC = AB +CB −AC .
Expressing some common geometric notions using SABC , ratios and
PABC are given in Table 1.
1 We

have anticlockwise, positive sign, and clockwise, negative sign.
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property
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
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in terms of geometric quantities
PABA = 0
SABC = 0
PACD = PBCD
SACD = SBCD
AM
=1
MB
PABA = PCDC
Table 1.

2.1 Geometric Constructions
Constructions covered by the area method are closely related, but still different, from constructions by ruler and compass. These are the elementary
constructions by ruler and compass [3]:
• construction of an arbitrary point;
• construction of an arbitrary line;

• construction (by ruler) of a line such that two given points belong
to it;
• construction (by compass) of a circle such that its centre is one given
point and such that the second given point belongs to it;
• construction of a point such that it is the intersection of two lines
(if such a point exists);
• construction of the intersections of a given line and a given circle (if
such points exists);
• construction of the intersections of two given circles (if such points
exists).
The area method cannot deal with all geometry theorems involving
the above constructions. It does not support construction of an arbitrary
line, and it supports intersections of two circles and intersections of a line
and a circle only in a limited way.
In the area method, geometry statements 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.
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The area method checks whether a constructive geometry statement
(C1 , C2 , . . . , Cm ; G) is a theorem or not, i.e., it checks whether E1 = E2
is a deductive consequence of the construction (C1 , C2 , . . . , Cm ).
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
a trivial equality that can be simply tested for validity. In all stages,
different expression simplifications are applied to the current goal.
2.2 Basic Propositions
Here we present only two lemmas that are the base for the area method’s
algorithm (see, for instance, [2, 6] for a survey).
Lemma 1. Let A, B, and C be three distinct collinear points, and P a
point not on line AB. Then we have
BC
SP BC
=
.
SP AB
AB
Lemma 1 is obvious if we use the area formulas: P(P BC) = 12 h · BC,
P(P AB) = 12 h · AB, where h is the distance from point P to line AB.
Notice that the areas involved here are signed areas of oriented triangles.
This fact can be demonstrated in the system GeoGebra by creating new
tools for ”Signed Area” and ”Ratio of Directed Segments” (see Fig. 1).

Figure 1.

Lemma 2 (The Co-side Theorem). Let M be the intersection of two
non-parallel lines AB and P Q and Q 6= M (Fig. 2). Then it holds that
PM
SP AB
=
.
SQAB
QM

Synthetic proof style methods of constructive geometric statements
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Figure 2.

Figure 2 shows some possible cases of the co-side theorem. The proof
of this lemma is quite straightforward for all the four cases, because by
the previous lemma, we can see that
PM
SP AB
SP MN
=
=
SQMN
SQAB
QM
where N is a point on the line AB such that M N = AB.

3 Examples
Let’s consider the following theorem of Euler as an example:
Example 1 (Euler’s Theorem). Let △ABC be a triangle and P be
any point in the plane (inside or outside of the triangle). Let A′ be
the intersection of lines AP and BC, i.e., A′ = AP ∩ BC. Also let
B ′ = BP ∩ AC, and C ′ = CP ∩ AB. Show that
P A′
P B′
P C′
+
+
= 1.
AA′
BB ′
CC ′

Figure 3. Euler’s Theorem in GeoGebra
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Construction. The points A, B, C, and P are free points, points not defined by construction steps. The point A′ is the intersection of the line
determined by the points A and P and of the line determined by the points
B and C. The points B ′ and C ′ are constructed in a similar way. Notice
also that the point P is not completely arbitrary point in the plane, since
it should not belong to the three lines parallel to the sides of the triangle
and passing through the opposite vertices.
Proof. The proof of a conjecture is based on eliminating all the constructed
points, using for that purpose the properties of the geometric quantities,
until an equality in only the free points is reached. If the equality is
provable, then the original conjecture is a theorem as well. For the given
example, we can eliminate the constructed points A′ , B ′ , and C ′ from the
left-hand side of the conclusion, by using the co-side theorem three times:
P A′
SP BC
=
, point A′ eliminated
SABC
AA′
P B′
SP CA
=
, point B ′ eliminated
SABC
BB ′
P C′
SP AB
=
, point C ′ eliminated
SABC
CC ′
Then
SABC
P A′
P B′
P C′
SP BC + SP CA + SP AB
+
+
=
=
= 1.
SABC
SABC
AA′
BB ′
CC ′

2

If not using the signed area, we would have to discuss several (seven)
cases when P is inside or outside the triangle ABC. The example illustrates how to express a problem using the given geometric quantities and
how to prove it, and moreover, how to give a proof that is concise and
very easy to understand.
Example 2. Show that the line joining the midpoint of a median to a
vertex of the triangle trisects the side opposite the vertex considered.
Construction. We have to define three points A, B, C and from this ones
all other objects should be constructed, namely the midpoints A′ , M and
the intersection N of lines AB and CM . The GCLC code for this construction and the corresponding illustration (LATEXoutput) are shown in
Figure 4. We need to prove
BN
= −2.
AN
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point A 10 10
point B 65 10
point C 25 50
midpoint A’ B C
midpoint M A A’
intersec N C M A B
drawsegment
drawsegment
drawsegment
drawsegment
drawsegment
cmark_lb
cmark_rb
cmark_t
cmark_rt
cmark_lt
cmark_b

A
A
B
A
C

C

B
C
C
A’
N

A′
M

A
B
C
A’
M
N

A

B

N

prove {equal {sratio B N A N} -2}

Figure 4. GCLC code and the corresponding illustration

Proof. We can eliminate the constructed points A′ , M , and N (in reverse
order) from the left-hand side of the conclusion:
BN
SBCM
=
,
SACM
AN

point N eliminated

SBCM = 12 SBCA ,

point M eliminated

SACM = 12 SACA′ ,

point M eliminated

SACA′ = − 21 SBCA , point A′ eliminated
Then
BN
SBCM
=
=
SACM
AN

1
2 SBCA
1
′
2 SACA

=

1
2 SBCA
− 14 SBCA

= −2.
2

Theorem Prover. For our example, it can be checked that for any three
points A, B, and C, the line joining the midpoint M of the median AA′ to
the vertex C trisects the side AB of the triangle. Using the GCLCprover,
the built-in theorem prover in WinGCLC software (for more details, see
[4, 6]), one can ensure that is valid statement, by adding the following
line:
prove {equal {sratio B N A N } -2}.
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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:
The theorem prover based on the area method used.
Number of elimination proof steps:
5
Number of geometric proof steps:
8
Number of algebraic proof steps:
25
Total number of proof steps:
38
Time spent by the prover: 0.002 seconds
The conjecture successfully proved.
The prover output is written in the file trisects_proof.tex.

The prover generate also proof in LATEX form 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 4.), we will
get the following report (a part of the proof):
(1)

−
−→
BN
−
−
→ = −2
AN

(2)

SBCM
= −2
SACM
SBCA +

(3)

1
2

SACM
.
.
.
SBCA

(11)
SACB +

1
2

· (SACC + (−1 · SACB ))
SBCA

(12)

by Lemma 8
(point N eliminated)

· (SBCA′ + (−1 · SBCA ))

.
.
.





= −2

= −2

1
2

· (0 + (−1 · (−1 · SBCA )))

(−1 · SBCA ) +

1
2

· (0 + (−1 · (−1 · SBCA )))

SBCA

1=1

by Lemma 29
(point M eliminated)
.
.
.

(−1 · SBCA ) +
(13)

(14)

by the statement




by Lemma 29
(point A′ eliminated)

= −2

by geometric
simplifications

= −2

by algebraic
simplifications
by algebraic
simplifications

Q.E.D.

At the end of the main proof (in the file trisects_proof.tex) all
non-degenerative conditions are listed:
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• SCAB 6= SMAB i.e., lines CM and AB are not parallel (construction
based assumption)
• PAN A 6= 0 i.e., points A and N are not identical (conjecture based
assumption)

4 Conclusion
The area method is a synthetic method, which can efficiently prove many
geometry theorems and is one of the most interesting and successful
methods for automated geometry theorem proving. In this paper we focused on this method and we gave some advantages of interactive geometry systems GeoGebra and WinGCLC, and automated theorem prover
GCLCprover. These complex systems for constructive geometry provides
an environment for modern ways of studying and teaching geometry at
different levels.
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b Department of Mathematics, Faculty of Applied Sciences,
University of West Bohemia, Univerzitnı́ 8, 301 00 Plzeň, Czech Republic
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Abstract. In this paper, we present and study a simple method for computing an
approximate parameterization of space algebraic curves. Firstly, we determine
a space graph which is topologically equivalent to an implicit algebraic space
curve. Then, a computation of a spline curve which replaces the edges of the
constructed topological graph by segments of a chosen free-form curve follows.
The main advantage of the presented method lies in its simplicity as it gives a
spline curve consisting of a relatively small number of approximating arcs.
Keywords: Space algebraic curve; topological graph; approximate parameterization; Ferguson’s cubic.

1 Introduction
For algebraic curves and surfaces, various exact parameterization techniques are
known – see e.g. [1, 2, 3, 4]. However, these techniques are often algorithmically very difficult. In addition, they cannot deal with all algebraic curves and
surfaces since an exact rational parameterization does not exist in the general
case. Hence, suitable techniques producing approximate parameterizations are
often used to avoid these problems, cf. [5, 6].
In this paper we will present the not very often discussed case of space algebraic curves which are defined as the intersections of (mainly two) algebraic
surfaces. Analogously to the situation in plane, only some algebraic space curves
admit an exact rational parameterization, however, in the most cases such a representation does not exist. Hence, the application of an approximate method is
again unavoidable.
A main feature of our approach is a combination of symbolic and numerical
techniques which are used for constructing C 1 spline approximations of space
curves. The algorithm starts with computing the topology of a real algebraic
space curve. This procedure constructs a space graph which is topologically
equivalent to the given curve, see [7, 8] for more details. For computational
purposes, we modify and simplify this step. The second part of the designed
method is a construction of a suitable spline curve replacing the edges of the
constructed graph by arcs of a suitable free-form curve (for the sake of simplicity, we have used the Ferguson’s cubic) – for optimizing the length of tangent
vectors at the join points, the Newton’s iteration process was applied. One of the
main advantages of the designed approximation technique is a small number of
approximating arcs, whereas the approximation error is still acceptable.
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2 Preliminaries
Firstly, we recall fundamental properties of algebraic curves, which are then
used in the following sections. More details can be found e.g. in [2, 4, 9].
Throughout this paper, let K be an algebraically closed field of characteristic
zero and the affine space of dimension n over the field K will be denoted by An .
An affine plane algebraic curve C in A2 is the set of zeros of a square-free
polynomial f (x, y) ∈ K[x, y], i.e.,
C = {(a1 , a2 ) ∈ A2 | f (a1 , a2 ) = 0},

(1)

where f is the so called defining polynomial of C. The algebraic degree d of f
is the degree of C.
An affine space algebraic curve C in A3 is defined as the set all solutions of
a system of two polynomial equations, i.e.,
C = {(a1 , a2 , a3 ) ∈ A3 | f (a1 , a2 , a3 ) = g(a1 , a2 , a3 ) = 0},

(2)

where f (x, y, z), g(x, y, z) ∈ K[x, y, z]. The polynomials f and g are called
defining polynomials of the curve C. The degree of the curve C is d1 · d2 , where
d1 and d2 are the algebraic degrees of f and g, respectively.
For every space curve C there always exists a birational transformation between the points of C and the points of a certain irreducible plane curve D, see
for instance [4]. Hence, the rationality problem of the space curve C is equivalent to the rationality problem of the corresponding plane curve D – i.e., C can
be rationally parameterized if and only if its birationally projected image D has
zero genus, i.e., iff the following relation holds
n

X
1
(d − 1)(d − 2) =
δp i ,
2
i=1

(3)

where d is the degree of D and p1 , . . . , pn are the singular points of the so called
associated projective curve D∗ (the curve in the projective space defined by the
homogenization H(x, y, z) of the defining polynomial h(x, y) of D) possessing
the delta invariants δp1 , . . . , δpn , respectively – for more details see [4, 9].
Methods of computing an exact parameterizations of algebraic curves can be
found e.g. in [1, 2, 4, 10]. However one usually needs some approximate technique to parameterize a general plane/space algebraic curve. Thus, we introduce
a method for computing an approximate parameterization using topology of a
given curve, Ferguson’s cubic and Newton’s iteration process in Section 4.

3 Topology of space algebraic curves
In this section we give a brief sketch of computing the topology of implicitly
given space algebraic curves. By determining the topology of a space curve
C we understand a construction of a certain arrangement of polylines which is
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topologically equivalent to the given curve. Such arrangement of polylines is
called a topological graph of C and is denoted by G(C). It is beyond the scope
of this paper to go into details, so we recall only basic steps – the reader more
interested in this topic is kindly referred to [7, 8, 11].
Let C be a space curve defined by f = g = 0 and tp = ∇f (p) × ∇g(p)
denote the tangent vector of C at p. Then the point p ∈ C is called:
(i) an x-critical point if tp · (1, 0, 0) = 0;
(ii) a y-critical point if tp · (0, 1, 0) = 0;

(iii) a z-critical point if tp · (0, 0, 1) = 0;

(iv) a singular point if tp = (0, 0, 0).
All these points are called by a unified name critical points. A non-critical point
is a point which is not critical.
Now, we shortly outline the steps of the construction of the topological graph
G(C) of a space algebraic curve C. Firstly, we need C to be in the so called
general space position, see [11]. Next we compute all critical points of C – since
in the algorithm of the approximate parametrization method we plan to substitute
the edges of G(C) by arcs of the Ferguson’s cubic, we need the particular arcs
not to sweep too much and therefore we want all the critical points to be in the set
of the vertices of G(C). Next, we find the corresponding projection πz (C) of C
and construct the planar topological graph G(πz (C)) containing the projections
of all critical points as its vertices. Finally, we delete some redundant vertices of
G(πz (C)) and lift its edges back to space, see Procedure 1.
Procedure 1 COMPUTE TOP GRAPH [f, g]
INPUT: A space curve C defined by the polynomials f and g.
1:

2:
3:
4:
5:
6:
7:

Compute the x-coordinates x1 < . . . < xk of the x- y- and z-critical points
of C and of the singular points of πz (C) obtained only by the projection πz ;
For every xi , compute the real roots of h(xi , y): yi,1 < yi,2 < . . . < yi,s ,
where h = Resz (f, g);
For all points (xi , yi,j ) compute the number of left and right branches going
from these points;
Connect the points (xi , yi,j ) with the points (xi+1 , yi+1,j ) appropriately;
Delete such singular points of πz (C) which are not the projections of the
singular points of C, see [11];
Delete all vertices of G(πz (C)) which are not the projections of x- y- and
z-critical;
Lift the edges of G(πz (C)) to the space and hence obtain G(C);

OUTPUT: The topological graph G(C) of C having its x- y- and z-critical
points as its vertices.

46

Bizzarri Michal, Lávička Miroslav

Thus, we need to compute the number of the left branches and right branches
going from a particular point p (Step 3 in Procedure 1) on the plane curve πz (C).
This can be done by the following method: We enclose p by a small box B such
that the curve πz (C) does not intersect the box B in the bottom and in the top
and, moreover, there exists exactly one intersection point (the point p) of the
vertical line going through the point p with the curve πz (C) in the box. Then
the number of the right and left intersection points yields the number of halfbranches to the right and to the left at p, respectively, cf. [12] for more details.
Finally, we show how the vertices of G(πz (C)) can be connected. We write
the sequence Ri of vertices (xi , yi,j ) where each vertex occurs as many times as
it has half-branches to the right, and the sequence Li+1 of vertices (xi+1 , yi+1,j )
where each vertex again occurs as many times as it has half-branches to the left,
for particular i. Then, the m-th vertex from Ri is connected with the m-th
vertex from Li+1 . Note that the way how to connect the vertices by edges is
uniquely determined since any incorrect connecting vertices leads to at least one
intersection of two edges at a non-critical point.

4 The approximate parameterization algorithm
In this section we present an algorithm for computing a piecewise polynomial
approximate parameterization of a space algebraic curve C given by two polynomials f (x, y, z), g(x, y, z) ∈ K[x, y, z] based on the topological graphs. We
will construct k polynomial curves g1 (t) = (x1 (t), y1 (t), z1 (t)), . . . , gk (t) =
(xk (t), yk (t), zk (t)), such that every gi approximates some real segment Ci of
C. The designed algorithm will provide C 1 continuity, see Algorithm 1.
Steps 4 and 6 of Algorithm 1 are straightforward, however Step 5 should be
explained in more detail. We denote
G(t, α, β) =

f 2 (f (t, α, β))
g 2 (f (t, α, β))
+
.
k∇f (f (t, α, β))k2
k∇g(f (t, α, β))k2

(4)

Then the Newton’s iteration is of the form
Z 1
(i+1)
(i+1)
(i)
(i)
(α
,β
) = (α , β ) −
H−1 (G(t, α(i) , β (i) ))dt·
0

·

Z

1

J(G(t, α(i) , β (i) ))dt,

(5)

0

where H and J are the Hessian and Jacobian matrix of G with respect to α and β.
As known, the Newton’s method, characterized by a fast convergence, is
especially suitable in cases when the initial value (α(0) , β (0) ) is chosen suffib Then, this solution will give us the
ciently close to the expected solution (b
α, β).
“ideal” lengths of the vectors tp1 and tp2 of the Ferguson’s cubic f connecting the points p1 and p2 . We only have to guarantee that the constructed curve
f (t, α, β) is going through a suitably chosen (prescribed) point on C.
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Algorithm 1 Approximate parameterization providing the C 1 continuity.
INPUT: Space curve implicitly defined by the polynomials f and g.
1:
2:
3:
4:

G(C) = COMPUTE TOP GRAPH[f, g] (finds the topological graph G(C)
of C);

Find the tangent vectors of C at all vertices of G(C);
for each edge ei ∈ G(C) do
Replace the edge ei of G(C) connecting pi and pi+1 (and having normalized tangent vectors tpi and tpi+1 ) by the Ferguson’s cubic fi (t, α, β)
going from pi to pi+1 and possessing the tangent vectors αtpi , βtpi+1 at
these points, respectively.
objective
function
Hi (α, β)
=

g2 (fi (t,α,β))
+ k∇g(f
dt
to
get
the
particular
lengths
2
i (t,α,β))k
αi and βi of tangent vectors tpi and tpi+1 ;
Minimize
R  2

5:

1
0

6:
7:
8:

Substitute αi and βi to the fi (t, α, β) ( i.e., fi (t) = fi (t, αi , βi )) to obtain
the final parameterization fi (t) of the segment Ci of C;
end for
Compute the ratios of the lengths of tangent vectors at the join points: γ1 =
0
kfk−1
(1)k
kf10 (1)k
kf 0 (0)k , . . . , γk−1 = kf 0 (0)k ;
2

9:
10:

the

f (fi (t,α,β))
k∇f (fi (t,α,β))k2

k

Set λ1 := γ1 , λ2 := γ1 · γ2 , . . . , λk−1 := γ1 · · · γk−1 ;

Perform a linear reparameterization g1 (t) = f1 (t), g2 (t) = f2 (t ·
λ1 ), . . . , gk (t) = fk (t · λk−1 );

OUTPUT: The C 1 continuous approximate parameterization g1 (t), . . . , gk (t),
1
where t ∈ [0, 1], . . . , t ∈ [0, λk−1
], respectively.

However, as no point on the real segment of C between p1 and p2 is given
or known, for the sake of simplicity we choose t0 = 12 and solve two non-linear
equations
 

 

1
1
f f
, α, β
=g f
, α, β
=0
(6)
2
2
to obtain (α(0) , β (0) ). Let (α1 , β1 ), . . . , (αk , βk ) be the real solutions of (6) –
now we have to choose the “right one”. We achieve it by computing
(
!)
f 2 (f ( ni , αj , βj ))
g 2 (f ( ni , αj , βj ))
hj = max
+
, (7)
i=1,...,n−1
k∇f (f ( ni , αj , βj ))k2
k∇g(f ( ni , αj , βj ))k2

for j = 1, ..., k. Of course, the “right solution” (αj , βj ) = (α(0) , β (0) ) will
correspond to hj = min{h1 , ..., hr }.
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Figure 1: The intersection of the surfaces S1 and S2 (left) and the
corresponding projected plane curve πz (C) with its topological graph
G(πz (C)) (right) from Example 4.1.

Example 4.1 We compute the polynomial approximate parameterization of the
intersection of the sphere S1 defined by
f = x2 + y 2 + z 2 − 3,

(8)

and the surface S2 given by the polynomial
g = 2x3 y + 3xz 3 − y 3 z + z 3 + 8z,

(9)

see Fig. 1 (left). One can easily check that C is in general position. Thus we
compute all the critical points of C, project them onto the xy-plane and construct
the topological graph G(πz (C)) of πz (C), see Fig. 1 (right). Next, by lifting the
edges of G(πz (C)) to space we obtain the space topological graph G(C) of C,
see Fig. 2 (left) and finally we replace the edges of G(C) by the Ferguson’s
cubics and perform the optimization process – see Algorithm 1. The polynomial
parameterized approximate curve is presented in Fig. 2 (right). It is composed
of 8 arcs of the Ferguson’s cubics and the total deviation from the original curve
is less then 5.6 · 10−4 .

5 Conclusion
In this paper, we presented a simple algorithm for computing C 1 continuous approximate parameterizations of space algebraic curves. This algorithm is based
on constructing topological graphs of space curves. The optimization of the
lengths of the tangent vectors at the join points is realized using the classical
Newton’s method. The main advantage of the designed symbolic-numerical
method is its simplicity. The algorithm is universal for all space curves defined
as the intersection of two algebraic surfaces. The functionality of the designed
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Figure 2: The space topological graph G(C) of C (left) and the approximation of the curve C (right) from Example 4.1.
algorithms, implemented in CAS Mathematicar, was confirmed on several
examples.
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[10] Michal Bizzarri and Miroslav Lávička. A note on the rational parameterization of algebraic curves in mathematica. Journal of Interdisciplinary
Mathematics, 12:293–317, 2009.
[11] Michal Bizzarri and Miroslav Lávička. A symbolic-numerical approach
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Elektronické studijní materiály pro podporu výuky
deskriptivní geometrie
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Abstrakt. Příspěvek má za cíl představit záměry a cíle doktorské disertační práce
na téma „Využití internetových technologií k podpoře výuky deskriptivní geometrie
na technických vysokých školách“. Tato práce se má skládat ze tří částí, první spočívá
ve vytvoření online encyklopedie deskriptivní geometrie. Druhá část bude tvořena
souborem řešených příkladů a od nich odvozených zadání domácích úkolů a rysů.
Součástí práce bude i soubor testů k ověření přínosu vytvořených příkladů. Materiály
jsou vytvářeny v programech GeoGebra a Google SketchUp.
Klíčová slova: deskriptivní geometrie, řešené příklady, GeoGebra

1

Úvod

Při výuce deskriptivní geometrie je kromě zvládnutí prostorové představivosti
třeba také osvojení si základních konstrukcí v daných projekcích a schopnost
sestavit z nich řešení konkrétních konstrukčních úloh. Ve své doktorské
disertační práce jsem se zaměřil právě na tyto základní a pokročilé konstrukce.
V praxi se mi osvědčilo využití dataprojektorů a programu pro interaktivní 2d
geometrii GeoGebra, případně prostorového náčrtníku Google SketchUp.
V GeoGebře je možné připravit si příklady krok za krokem, přesně jak je
studenti rýsují do sešitů, samozřejmě s možností vracet se kdykoliv zpět
a zvětšovat libovolnou část obrázku, což při klasickém rýsování křídou
na tabuli není možné. Navíc odpadá ztráta času způsobená samotným
rýsováním učitele, který se může více věnovat studentům, kontrolovat jejich
práci a případně jim pomáhat.

2
2.1

Části práce
Encyklopedie

Encyklopedie deskriptivní geometrie bude vytvořena na základě redakčního
systému MediaWiki. Ten jsem zvolil z důvodu snadné správy a značné
modifikovatelnosti. Měla by obsahovat přehled zobrazovacích metod včetně
teorie a pojmů ale hlavně řešené a demonstrační příklady, jak základní tak
pokročilé konstrukce v rozsahu, který se vyučuje na technických vysokých
školách.

52
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Jednou z klíčových vlastností encyklopedie by měla být možnost jejího
procházení na základě zvoleného kritéria, například: zobrazení kužele
s podstavou v obecné rovině v jednotlivých projekcích (kótované, Mongeova,
kosoúhlé, axonometrie, atd.). Pro lepší přehlednost zvažuji vytvoření
uživatelského interaktivního 3d rozhraní na základě technologie WebGL.
Základ encyklopedie obsahující 36 řešených příkladů najdete na adrese
http://mdg.vsb.cz/wiki/index.php/Kategorie:Deskriptivní_geometrie

2.2

Řešené příklady

Stěžejní částí mé práce bude vytvoření několika souborů řešených příkladů
a zadání pro samostatnou práci. Prvním souborem jsou příklady demonstrující
možnosti zobrazovacích metod – ukazují změnu výsledných průmětů
na základě změny parametrů projekcí (např. změna velikostí stran
axonometrického trojúhelníku, změna koeficientu u kosoúhlého promítání,
přesun středu promítání, atd.). Další soubor představují vzorové řešené úlohy
pro samostudium včetně podrobného postupu. Tyto dva soubory příkladů
budou součástí encyklopedie, tudíž volně přístupné. Soubor tak zvaných
učitelských příkladů vychází z řešených úloh. Sice bez postupu, ale s posuvníky
umožňujícími změnu souřadnic a tím vytvoření zadaní příkladů pro práci
v seminářích, domácí úkoly a rysy. Poslední soubor je tvořen příklady
vygenerovanými z učitelských – ke každému tématu probíranému ve cvičení
dostane každý student své vlastní zadání domácího úkolu. I když vychází
všechna z jednoho základu, drobné změny souřadnic zadání vedou k různým
výsledkům a tudíž zamezují prostému překreslování řešení od kolegů.

Obrázek 1: trojboký hranol v kolmé axonometrii - volně modifikovatelná verze
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Obrázek 2: stopníky přímky v Mongeově projekci, doplněno o volný rovnoběžný průmět

2.3

Testy

Nedílnou součástí mé práce je i ověření reálného přínosu vytvořených
studijních materiálů ke zkvalitnění výuky deskriptivní geometrie na VŠB-TU
Ostrava a to formou testů a dále porovnáním výsledků při udělování zápočtů
a zkoušek. Testování probíhá na studentech prvního ročníku na stavební
(FAST, cca 400 studentů) a strojní (FS, cca 500 studentů) fakultě.
Po ověřovacím testu, který proběhl v letním semestru školního roku 2011/12
na FS, teď probíhá testování studentů na FAST. Aktuální verze testu obsahuje
10 teoretických otázek a 5 praktických konstrukcí (konstrukce tečny
ke kružnici, řez kvádru ve volném rovnoběžném promítání, rozpoznání
zobrazení v rovině, atd.). Teoretické otázky jsou rozděleny do dvou kategorií –
v první se zjišťují znalosti, které by studenti měli znát ze střední školy (např.
kritérium kolmosti přímky a roviny, rovina souměrnosti úsečky, vzájemná
poloha dvou přímek v rovině, atd.), druhá část se týká znalostí z deskriptivní
geometrie a vlastností ploch (vlastnosti kolmého promítání, průměty kružnice,
vytvoření jednodílného hyperboloidu, atd.). Test studenti anonymně
vypracovávají vždy dvakrát – na začátku a konci semestru, jeho výsledky
neovlivňují hodnocení studentů ve cvičeních.

3

Závěr

Encyklopedie a sbírka řešených a demonstračních příkladů budou volně
k dispozici a snad se stanou platnou součástí výuky nejen na VŠB-TU Ostrava.
Soubor učitelských verzí a vygenerovaných variant zadání včetně řešení jsem
ochoten poskytnout případným zájemcům na požádání.
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Obrázek 3: test - první pokusná verze použitá v letním semestru 2011 na strojní fakultě

Obrázek 4: vyhodnocení testu na FS - LS 2011 (339 studentů v úvodním testu, 237 v závěrečném)
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Using Newton polytopes for solving SOS
problem
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Abstract. A short overview of SOS (sum of squares) problem will be
introduced and discussed. We will focus on solving this decomposition
problem using the Newton polytope and compare this approach with
other classical techniques. A designed method will be presented on
several examples.
Keywords: Sum of squares, Newton polytope.

1 Introduction

R

n
n
, be a monomial and
Let xα = x1α1 ·P
· · xα
n , where α = (α1 , . . . , αn ) ∈
n
its degree d = i=1 αi be a nonnegative integer. Hence a polynomial p ∈
[x1 , ..., xn ] can be defined as a finite linear combination of monomials,
i.e.,
X
X
αn
1
p=
pα xα =
pα xα
pα ∈ .
(1)
1 · · · xn ,

R

R

α

α

A degree m of the polynomial corresponds to the maximal degree of its
monomials and a polynomial with all monomials of the same degree is
called a form.
We say a polynomial p is positive semidefinite (PSD) if p(a1 , ..., an ) ≥ 0
for all (a1 , ..., an ) ∈ n . Similarly, a symmetric matrix A is PSD (i.e.,
A  0) if xT Ax ≥ 0 for all x ∈ n and A  B means that A − B is PSD.
A polynomial p is a sum of squares (SOS) if the degree of p is even,
say m = 2d, and it can be rewritten as a sum of t squares of polynomials
qi ∈ [x1 , ..., xn ] of degree ≤ d, i.e.,

R

R

R

p=

t
X

qi2 (x).

i=1

We can express SOS polynomial in the matrix form. If s different
monomials occur in polynomials qi , then we denote x = (xβ1 , . . . , xβs )T a
vector of this monomials ordered in a suitable way and B = (b1 , . . . , bs )
the s × t matrix with i-th column containing the coefficients of qi . Now
SOS polynomial p has the form
p = (xT · B) · (xT · B)T = xT · B · B T · x,

(2)

where A = BB T has to be symmetric PSD s × s matrix and polynomials
qi = xT · bi .

56

Davı́dek Ondřej

Semidefinite programming (SDP), the method from convex optimization, can be used to find the PSD matrix A (more details can be found
in [8]). An SDP in a standard primal form is to find a PSD matrix A
satisfying (2), i.e.,
A  0,

p = xT · A · x,

(3)

for details see [4].
The dimension of the matrix A depends on the number of monomials
in the vector x. We can simply take all monomials of degree less than
or equal to d, its number is n+d
d . Mostly fewer monomials have to be
considered.
We define the Newton polytope new(p) of the polynomial p as the
integer lattice points in the convex hull of the degrees α in (1), considered
as vectors in n . We can see that the only monomials xβ that can appear
in the sum of squares representation are those such that 2β is in the
Newton polytope of p. It means that

R

new(qi ) ⊆

1
new(p).
2

Using the cage we can formulate a necessary condition of nonnegativity
of the polynomial p:
Lemma 1.1 If p is PSD then every vertex of new(p) has even coordinates
and a positive coefficient.
For more details see [4] or [1].
SOS decomposition of p implies nonnegativity of the polynomial, but
the converse is not true in general. The construction of PSD polynomials
which are not sums of squares was first described by Hilbert in 1888 but
the first explicit example was presented by Motzkin in late 1960s (see [7]
and [2]).
On the other hand, the solution of the 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 SOS decomposition
is thanks to SDP solvable in a polynomial time.
An application of SOS decomposition of polynomial can be found in
theorems proving and deriving (e.g. circle packing [5]) or in computing
parametrization of canal surfaces (for details see [6] or [3]).

2 SOS decomposition using Newton polytopes
In this section we show novel approach for solving SOS problem using
the Newton polytopes. We will illustrate this method only on bivariate
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polynomials for clarity and better illustration. With general polynomials we can proceed similarly. Some notations will be introduced at the
beginning.
3 x2 y2

9 x2 + -12 x y + 4 y2

4

3

3

2

4

3

-12

2

1

1

0

9

0

0

1

2

3

4

(a)
zero-dimensional
quadrat: 3 (xy)2

(0D)

0

1

2

3

(b)
one-dimensional
quadrat: (3x − 2y)2

9 x2 + -12 x y + 6 x + 4 y2 + -4 y + 1

(1D)

x4 + 6 x3 y + -x2 y2 + -30 x y3 + 25 y4

3

5

25
4
4
2
-30
3

-4

-12

-1

1

2

6
1
1

6

9

0
1
0

0

1

(c)
two-dimensional
quadrat: (3x − 2y + 1)2

2

3

(2D)

0

1

2

3

4

5

(d) 2D quadrat – degenerated:
2
x2 − 5y 2 + 3xy

Figure 1: The dimensions of quadrats of polynomials in two variables.
We define a quadrat for a polynomial which can be rewritten as one
square of polynomial (e.g., the polynomial p = 3x2 − 6xy + 3y 2 is the
quadrat because p = 3(x−y)2 ) and we will distinguish so called dimension
of the quadrat by the number (precisely by the number minus one) of
summands of polynomial in the square (i.e. polynomial p = 3x2 −6xy+3y 2
will be the quadrat of dimension one or one-dimensional (1D) quadrat).
Examples of low-dimensional quadrats are visualized by Newton polytopes
in Fig. 1.
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The colored points in the figures represent the monoms of a given
polynomial and the associated number denotes the coefficient of the corresponding monom. Each color of this points (or monoms) indicates one
of the three basic types: green – a monom with positive coefficient and
even coordinates in Newton polytope (i.e. zero-dimensional quadrat), red
– a monom with odd coordinates, blue – a monom with even coordinates
but negative coefficient.
2

2

I-x3 - 5 y2 + 2M

I3 x y2 + 1M

5

5
25
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4
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3
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(b)
2

I-x y2 - 2 x y + 3 xM

x4 y2
5
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4
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3

1
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1
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0

0

-12

9

0

1

2

3

(c)

4

5

6

7

0

1

2

3

4

(d)

Figure 2: Four quadrats for “SOS composition”.
In Fig. 2 we can see particular quadrats and by simple summing we
get the polynomial
p(x, y) =

5 + 9x2 − 4x3 + x6 − 12x2 y − 20y 2 + 6xy 2 − 2x2 y 2 +

+10x3 y 2 + x4 y 2 + 4x2 y 3 + 25y 4 + 10x2 y 4
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visualised by its Newton polytope in Fig. 3. Our method for SOS is based
on the opposite way, i.e., to find quadrats to be summed. However, first
we need some concept to find quadrats and by their gradual subtracting
we should get again a nonnegative polynomial. A necessary condition
to be a polynomial nonnegative was stated in Lemma 1.1 which can be
equivalently rewritten in the following way:
Lemma 2.1 If polynomial p is PSD then every vertex of new(p) has to
be a zero-dimensional quadrat.
This lemma can be further generalized from vertices to edges of Newton polytope.
Lemma 2.2 If polynomial p is PSD then every edge of new(p) has to be
a sum of quadrats (or squares).
x6 + x4 y2 + 10 x3 y2 - 4 x3 + 10 x2 y4 + 4 x2 y3 - 2 x2 y2 - 12 x2 y + 9 x2 + 6 x y2 + 25 y4 - 20 y2 + 5

5
25

10

4
4
3
-20

6

10

-2

1

2
-12
1
5

9

1

-4

0

0

1

2

3

4

5

6

7

Figure 3: Newton polytope of a polynomial by summing the quadrats in
Fig. 2.
Firstly, we try to find quadrats which can be subtracted with respect
to the above remarks. We start eliminating quadrats according to their dimension and location in Newton polytope, i.e., from the lowest dimension
of quadrats and from the vertices and edges of Newton polytope.
We can see in Fig. 3 that the only vertex which can be eliminated
is one with the coefficient 10 and coordinates (2, 4). By its elimination
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(i.e., subtracting the monom 10x2 y 4 ) we get the polynomial in Fig. 4a.
No vertex can be now eliminated, so we continue with edges. We have
to focus on the edges where a red or blue point is situated otherwise the
edge is sum of zero-dimensional quadrats, of course.
Lemma 2.2 is fulfilled, so the modified polynomial can be PSD. However after while we can see that no edges can be eliminated by any quadrat
Lemma 2.1 or Lemma 2.2 are fulfilled. Hence we have to bring back the
eliminated vertex and continue with elimination of edges instead of vertices.
x4 y2 + 10 x2 y4 + 4 x2 y3 - 2 x2 y2 - 12 x2 y + 9 x2 + 6 x y2 + 1

x6 + x4 y2 + 10 x3 y2 - 4 x3 + 4 x2 y3 - 2 x2 y2 - 12 x2 y + 9 x2 + 6 x y2 + 25 y4 - 20 y2 + 5
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(a) Vertex elimination.
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(b) Edges elimination.

10 x2 y4 + 4 x2 y3 - 2 x2 y2 - 12 x2 y + 9 x2 + 6 x y2 + 1

x2 y4 + 4 x2 y3 - 2 x2 y2 - 12 x2 y + 9 x2

5
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(c) Vertex elimination.

6

7

0

1

2

3

4

5

(d) Edge elimination.

Figure 4: Newton polytope of polynomial after vertex (left) and edges
(right) elimination.
We return to Fig. 3 and try to eliminate one of the two edges which
contains red or blue point. It can be shown that we have to eliminate
both edges (or a part of them or both non-green points), otherwise we get
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into the conflict with above Lemma 2.2. There is only one quadrat which
can realize such elimination, namely it is the 2D quadrat in Fig. 2a. Thus
we subtract the appropriate polynomial q1 = (−x3 − 2y 2 + 2)2 and get a
polynomial (in Fig. 4b) with “smaller” Newton polytope.
Now we repeat our approach from the beginning. We start with vertices and find out that only one vertex can be eliminated at the moment.
It is the vertex the most to the right (quadrat in Fig. 2c) and its elimination is in Fig. 4c.
It follows that we have to continue with the edges and even if a current
polynomial has to be composed of two edges. After eliminating one of
them (Fig. 2b) we get a polynomial in Fig. 4d, which is the same as
the one in Fig. 2d. And this completes our SOS decomposition of the
polynomial p
p(x, y) = (x2 y)2 + −2 + x3 + 5y 2

3 Conclusion

2

+ −3x + 2xy + xy 2

2

+ 1 + 3xy 2

2

.

New approach for solving SOS problem was introduced. We concentrated
on an illustration, therefore only a simple example was presented. However, the main idea and the core of this procedure was shown.
Main advantages of this method are that a solution (if it is found) is
in exact form and it succeeds also in cases when SDP fails. Of course,
the weakness of this approach is the solvability only for some types of
polynomials.
Our future tasks are the follows: generalize this method to higher
dimensions, check the usage of SDP for initial informations, detect nonSOS polynomials and determine factors to get an SOS polynomial.
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Přı́běh o přı́mém vlnkovém konoidu
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Abstrakt. Přı́spěvek pojednává o zajı́mavé zborcené přı́mkové ploše a
jejı́m geometrickém vytvořenı́ pomocı́ virtuálnı́ho modelu doplněného
o interaktivnı́ matematické vyjádřenı́. Dále je uvedena motivace pro
použitı́ konoidu od původnı́ Gaudı́ho myšlenky až po práce Santiaga
Calatravy, včetně jedné české realizace holandského původu. . .
Klı́čová slova: Přı́mý vlnkový konoid, virtuálnı́ model, Gaudı́ho budova
školy.

1 Úvod
Tento článek je drobně upravenou formou tisknutelné verze webové stránky, která je cele věnována v názvu uvedené zborcené přı́mkové ploše.

2 Virtuálnı́ model
Započněme naše povı́dánı́ trochou geometrie a prostřednictvı́m matematických formulı́ přidejme také přı́slušný analytický popis.
Ve 3D prostoru mějme dán standardnı́ pravotočivý pravoúhlý souřadnicový systém: osa x je při obvyklém pohledu vodorovná a jejı́ kladný
směr jde zleva doprava, osa z procházı́ bodem 0 osy x svisle, jejı́ kladný
směr mı́řı́ zdola nahoru, a konečně osa y jde průsečı́kem os x, z kolmo
k rovině xz a jejı́ kladný směr je orientován zepředu dozadu; tento pravotočivý systém souřadnic můžeme tedy modelovat prvnı́mi třemi prsty
pravé ruky: palcem kladný směr osy x zleva doprava, ukazováčkem kladný
směr osy y zepředu dozadu a (poněkud neslušným) prostřednı́čkem kladný
směr osy z zdola nahoru. . .
Ve svislé rovině xz nejprve vytvořme iniciálnı́ kružnici o poloměru
r > 0, která má střed v bodě [−r; 0; 0] (obr. 1 vlevo), a pak uvažujme
jejı́ kopii a tu přesuňme do nové polohy se středem v bodě [0; 0; r] (obr. 1
vpravo).
Nynı́ si představme, že se tato zkopı́rovaná a přesunutá kružnice začne
kotálet po ose x (jejı́m kladným směrem) a přitom se bude jejı́ odkotálená
část plynule narovnávat právě na tuto osu; současně s tı́mto pohybem se
ještě bude otáčet ten poloměr původnı́ iniciálnı́ kružnice, který spojuje
počátek s jejı́m středem, a to právě kolem tohoto středu [−r; 0; 0] a právě
takovou rychlostı́, aby délka vytvořeného kruhového oblouku byla stejná
jako délka narovnané části odkotálené kružnice (obr. 2 vlevo).
V každém okamžiku popsaných závisle probı́hajı́cı́ch pohybů sestrojujme modrý bod, jehož x-ová souřadnice je rovna x-ové souřadnici pravého krajnı́ho bodu narovnávané kotálené kružnice (a tudı́ž také x-ové
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Obrázek 1: Iniciálnı́ fáze modelu

souřadnici jejı́ho středu) a jeho y-ová souřadnice je stejná jako y-ová souřad-

nice koncového bodu kruhového oblouku iniciálnı́ kružnice vytvářeného
jejı́m rotujı́cı́m poloměrem; takto zkonstruovaný modrý bod pak vykreslı́
pěknou ladnou křivku (obr. 2 vpravo), kterou bychom laicky podle jejı́ho
tvaru mohli nazvat třeba vlnka – matematici ji pojmenovali sinusoida
nebo vı́ce česky sinusovka, protože popsaná konstrukce je pro r = 1
celkem klasickým způsobem zavedenı́ goniometrické funkce sinus.

Obrázek 2: Dokončenı́ prvnı́ animace
Délka pravoúhlého průmětu sestrojené křivky do osy x se nazývá délka
jedné jejı́ periody, v našem přı́padě je rovna délce původnı́ iniciálnı́
kružnice, tj. 2πr, a délka pravoúhlého průmětu sestrojené křivky do osy
z je jejı́ tzv. amplituda, v našem přı́padě je rovna průměru iniciálnı́
kružnice, tj. 2r.
Lze ukázat, že délku křivky samotné nenı́ možné analyticky přesně
vyjádřit, ale zvı́davému čtenáři můžeme napovědět (a současně v něm vzbudit řadu otázek, proč tomu tak je),√že tato délka je stejná jako délka elipsy,
která má hlavnı́ poloosu délky r 2 a jejı́ž vedlejšı́ poloosa má délku r. . .
V závěru této části našeho povı́dánı́ o přı́mém vlnkovém konoidu uved’me tzv. parametrické rovnice pro vytvořenou křivku-vlnku-sinusovku:
x = ru
y=0
z = r sin u,
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kde r je kladná reálná konstanta, r > 0, a u je tzv. hlavnı́ parametr, který
nabývá reálných hodnot od 0 do 2π včetně, tj. symbolicky u ∈ h0; 2πi,
a jeho dosazenı́m do uvedených rovnic zı́skáme souřadnice bodů na sestrojené vlnkové křivce – sinusoidě; z prvnı́ rovnice můžeme vyjádřit
u = xr a dosazenı́m do třetı́ dostaneme z = r sin xr , což je tzv. explicitnı́ vyjádřenı́ funkčnı́ závislosti z-ové souřadnice na x-ové souřadnici
(pomocı́ jediné rovnice) – a jejı́m grafem je pak naše vlnka v rovině xz. . .
Dále proved’me jednoduchou konstrukci, při nı́ž se kopie sestrojené sinusoidy posunuje ve směru (kladném) osy y a vytvářı́ tak část tzv. vlnkové
válcové plochy (obr. 3), která patřı́ mezi plochy přı́mkové rozvinutelné,
tj. takové, které je možné bez deformace narovnat do nějaké roviny.

Obrázek 3: Část rozvinutelné vlnkové válcové plochy
Jinak řečeno, tato vlnková válcová plocha je tvořena všemi přı́mkami,
které protı́najı́ tzv. řı́dicı́ sinusoidu a současně jsou rovnoběžné s osou y
(tj. i všechny navzájem).
V parametrickém vyjádřenı́ přidejme do y-ové souřadnice jednoduchou
lineárnı́ funkci druhého hlavnı́ho parametru v:
x = ru
y = 2av
z = r sin u,
kde a 6= 0 je druhá pomocná konstanta (jejı́ význam, a proč je ještě násobena
dvěma, objasnı́me později) a kde omezenı́m v ∈ h0; 1i dostaneme pouze část
plochy mezi rovinami y = 0 a y = 2a; pro konstantnı́ hodnoty parametru u budeme na ploše dostávat tzv. u-křivky jako úsečky rovnoběžné
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s osou y, a při zafixovánı́ parametru v obdržı́me tzv. v-křivky v podobě
odpovı́dajı́cı́m způsobem posunuté řı́dicı́ sinusovky.
A nynı́ proved’me klı́čový přechod od rozvinutelné přı́mkové plochy
k ploše přı́mkové zborcené (obr. 4): vezměme zadnı́ vlnku s parametrickým vyjádřenı́m (ru; 2a; r sin u) a plynule ji zrcadlově překlopme podle
vodorovné roviny xy do křivky (ru; 2a; −r sin u); přitom zůstanou zachovány pouze tři tvořicı́ úsečky, které ležı́ v rovině xy, tj. ty u-křivky,
jež odpovı́dajı́ hodnotám u1 = 0, u2 = π a u3 = 2π a pro každou
z nich je tedy po celé jejich délce z = 0; ostatnı́ tvořicı́ úsečky se jistým
způsobem natáhnou a vzhledem k těm, které ležı́ v jejich blı́zkém okolı́
budou navzájem mimoběžné; zajı́mavá je také změna jednotlivých vlnkových v-křivek: ta tzv. řı́dicı́ v rovině y = 0 zůstane beze změny, naopak
ta v rovině y = a přejde v úsečku (tj. sinusoidu s nulovou amplitudou),
která je na přı́mce zvané řı́dicı́ přı́mka vzniklého konoidu, v anglické
terminologii tzv. osa tohoto konoidu – a vskutku je podle nı́ celá plocha prostorově osově souměrná, jinak řečeno protı́najı́ všechny tvořicı́
přı́mky tuto osu pod pravým úhlem, což je ekvivalentnı́ s definicı́ tzv.
přı́mého konoidu. Tedy jasně a výstižně shrnuto, popisovaná zborcená
plocha je tvořena přı́mkami, které protı́najı́ jistou řı́dicı́ přı́mku (osu), dále
jistou řı́dicı́ křivku, v našem přı́padě vlnku-sinusovku, a jsou rovnoběžné
s nějakou rovinou – taková plocha se nazývá již zmı́něným termı́nem konoid, podle řı́dicı́ křivky vlnkový; a protože řı́dicı́ rovina je kolmá k řı́dicı́
přı́mce (ose) konoidu, přidáváme mu ještě přı́vlastek přı́mý, v opačném
přı́padě by byl šikmý. . .

Obrázek 4: Část přı́mého vlnkového konoidu
Při pokusu o sestavenı́ rovnic konečné podoby vzniklé plochy zjistı́me,

Přı́běh o přı́mém vlnkovém konoidu

67

že stačı́ změnit pouze vyjádřenı́ z-ové souřadnice, a to tak, abychom podle
předchozı́ho pro y = 0, tj. v = 0, zachovali původnı́ sinusovku z = r sin xr ,
pro y = a, tj. v = 12 , dostali z = 0 a pro y = 2a, tj. v = 1, sinusovku
převrácenou z = −r sin xr :
x = ru
y = 2av
z = r(1 − 2v) sin u.
y
Vyjádřenı́m parametrů u = xr , v = 2a
z prvnı́ch dvou rovnic a jejich
dosazenı́m do rovnice třetı́ obdržı́me opět jedinou explicitnı́ rovnici

y
x
z = r(1 − ) sin
a
r
plochy v nezávisle proměnných x, y. . .
A pokud bychom chtěli popsat i plynulou změnu od válcové ke konoidálnı́ ploše, musı́me přidat ještě jeden pomocný parametr s:
x = ru
y = 2av
z = r(1 − 2sv) sin u,
kde s ∈ h0; 1i; nebot’ pak pro s = 0 máme z = r sin u, a tudı́ž výchozı́
válcovou plochu, a pro 0 < s ≤ 1 již jde o plochu přı́mého vlnkového
konoidu, jehož řı́dicı́ přı́mka (osa) má rovnici y = as .
V poslednı́m kroku přidejme k argumentu funkce sinus v z-ové souřadnici ještě jeden pomocný parametr p ∈ h0; 2πi, který bude představovat
jejı́ tzv. fázový posun:
x = ru
y = 2av
z = r(1 − 2sv) sin(u + p);
Při průběžné změně parametru p pak můžeme v modelu pozorovat
vlněnı́ celé plochy, přı́padně lze změnit jejı́ podobu do soustavy stejně dlouhých kvádrů, které se plynule harmonicky natáčejı́ kolem řı́dicı́
přı́mky (osy) konoidu v rovinách k nı́ kolmých (obr. 5). . .
Na závěr je možné v modelu zobrazit parametrické rovnice plochy
včetně ovládacı́ch posuvnı́ků pro jednotlivé konstanty a parametry (obr.
6): změna hodnoty konstanty r > 0 se projevı́ ve změně poloměru iniciálnı́
kružnice, a tı́m také délky periody 2πr a amplitudy 2r řı́dicı́ sinusovky;
konstanta a 6= 0 figuruje pouze ve vyjádřenı́ y-ové souřadnice, a proto
jejı́ hodnota ovlivňuje mı́ru nataženı́ plochy právě ve směru osy y; změna
hlavnı́ho parametru u řı́dı́ polohu přı́slušné oranžové u-křivky-úsečky, analogicky lze změnou parametru v měnit polohu oranžové v-křivky-vlnky na
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Obrázek 5: Vlněnı́ konoidu způsobené fázovým posunem řı́dicı́ sinusoidy

ploše; jak již bylo zmı́něno, hodnota parametru s ∈ (0; 1i ovlivňuje polohu
řı́dicı́ přı́mky (osy) y = as konoidu, pro s = 0 je tato přı́mka tzv. nevlastnı́
(laicky řečeno v nekonečnu) a zborcený konoid se měnı́ v plochu rozvinutelnou válcovou – jinými slovy je možné válcovou plochu považovat za
speciálnı́ přı́pad konoidu s nevlastnı́ osou (obdobně jako lze válcovou plochu považovat za plochu kuželovou, jejı́ž vrchol je rovněž nevlastnı́); a konečně
změna hodnoty parametru p ∈ h0; 2πi se projevuje jako fázový posun
řı́dicı́ sinusoidy a tı́m i celé plochy. . .
Věřı́me, že tı́mto zevrubným popisem matematického pozadı́ funkčnı́ch
mechanismů obsažených v uvedeném virtuálnı́m modelu se nám podařilo
nechat laskavého čtenáře nahlédnout hlouběji do jeho útrob – přitom je
pozoruhodná zejména skutečnost, že vznik celého modelu od vytvořenı́
řı́dicı́ vlnky až po uklidňujı́cı́ vlněnı́ zborcené plochy je možné popsat
jednoduchou soustavou rovnic
x = ru
y = 2av
z = r(1 − 2sv) sin(u + p)
a řı́dit jej vhodným nastavenı́m hodnot nebo intervalových rozpětı́ parametrů u, v, s a p; pro úplnost předchozı́ho výkladu dodejme ještě explicitnı́
vyjádřenı́ všech fázı́ modelu ve tvaru jediné rovnice:
x


sy 
sin
+p .
z =r 1−
a
r

3 Konstrukčnı́ video
Pouze krátká poznámka.
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Obrázek 6: Zobrazenı́ ovládacı́ch posuvnı́ků pro rovnicové parametry

Přestože má výše popsaný virtuálnı́ model poměrně značné možnosti
interaktivnı́ manipulace, přece jen se jedná o vı́ce méně pasivnı́ a netvůrčı́
záležitost. Proto bylo do zmı́něné webové stránky přidáno instruktážně
motivačnı́ video, kterak si kdokoliv může sám podobným způsobem vymodelovat část plochy přı́mého vlnkového konoidu pomocı́ volně dostupného
3D skicáře Google SketchUp (obr. 7 vlevo).

Obrázek 7: 3D model části plochy v Google aplikacı́ch

V závěru necelých 7 minut trvajı́cı́ho videa je naznačeno použitı́ plochy pro model reálné stavby (o nı́ž ještě bude řeč) včetně otexturovánı́
autentickými fotografiemi a určenı́ přesné geografické polohy; a bude-li
mı́t autor takového modelu štěstı́, může být jeho výtvor zařazen do tzv.
vrstvy 3D budov a po jejı́m zapnutı́ se jı́m mohou pokochat i uživatelé
oblı́beného programu Google Earth (obr. 7 vpravo). . .
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4 Historický přehled
A jak to vlastně všechno začalo?
Jako prvnı́ použil plochu přı́mého vlnkového konoidu v praxi – a je dost
dobře možné, že se jednalo o prvnı́ praktické užitı́ konoidálnı́ struktury
vůbec – velký katalánský architekt Antonio Gaudı́ (1852–1926, obr. 8
vlevo), jehož zřejmě nejznámějšı́m dı́lem je chrám Svaté rodiny v Barceloně, španělsky Sagrada Famı́lia, na kterém začal Gaudı́ pracovat v roce
1883 a podle původnı́ch architektových podkladů by mohl být dokončen
snad v roce 2026 při přı́ležitosti uplynutı́ 100 let od Gaudı́ho smrti, a
s nı́mž je prvnı́ užitı́ vlnkového konoidu úzce spjato.

Obrázek 8: Gaudı́ho autoportrét a prvnı́ užitı́ vlnkového konoidu
Na okraji stavebnı́ho pozemku určeného pro chrám nechal Gaudı́ kolem
roku 1906 zbudovat komplex menšı́ch objektů (obr. 8 vpravo), čı́tajı́cı́
mistrův ateliér, dı́lnu a sklad sádrových modelů jednotlivých částı́ chrámu
a soch pro něj určených.
A právě na střeše zmı́něného skladiště se poprvně objevila plocha
vlnkového konoidu, dokonce pod tupým úhlem zalomená ve dvou variantách s různou délkou periody. Bohužel, na začátku španělské občanské
války v roce 1936 byl celý komplex vyrabován a zapálen, a své pozdějšı́
rekonstrukce do původnı́ podoby se již nedočkal. . .
Mnohem slavnějšı́ se trochu paradoxně stala původně provizornı́ budova školy z let 1908–09 určená pro děti dělnı́ků pracujı́cı́ch na chrámu
Sagrada Famı́lia (obr. 9).
Zde totiž prokázal Gaudı́ svou geometrickou genialitu, když navrhl
staticky velmi pevnou konstrukci, kde nejenom střecha ale také stěny
majı́ zvlněně konoidálnı́ charakter, a dı́ky tomu dokázal velmi výrazným
způsobem snı́žit stavebnı́ náklady na tehdejšı́ch asi 9 000 peset.
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Obrázek 9: Původnı́ Gaudı́ho návrh a pohled do jedné ze třı́d

Přitom je celá konstrukce střechy ukotvena pouze na obvodových stěnách a centrálnı́m trámu, který představuje řı́dicı́ přı́mku (osu) konoidu; tj. uvnitř půdorysu nejsou žádné nosné zdi, pouze přepážky, jež bylo
možno libovolně přesouvat a měnit tak dispozice jednotlivých třı́d.
Podobně jako skladiště spolu s dı́lnou a ateliérem byla také budova
školy v roce 1936 vypálena, poté ovšem zrekonstruována, v roce 1939
však znovu vypálena a postupně opět opravena. Dı́ky své unikátnosti a
postupujı́cı́m pracem na chrámu, konkrétně výstavbě poslednı́ho ze třı́
vstupů lemovaného tzv. fasádou Vzkřı́šenı́, bylo rozhodnuto o přesunutı́
budovy školy na nové mı́sto. Proto byla v roce 2002 v nedaleké Badaloně postavena nejprve jejı́ replika, aby restaurátoři porovnali původnı́ a
nové stavebnı́ techniky, a poté byla samotná budova kompletně přestavěna
v novém umı́stěnı́. Na detailech zednických pracı́ je vidět užitı́ staré katalánské techniky pokládanı́ cihel na vysoko a naplocho (obr. 10 vlevo a
vpravo) – stěny jsou takto sestaveny ze dvou a střecha ze třı́ vrstev, u stěn
je přı́mkový charakter konoidu dodržován dı́ky napnutým provázkům, na
střeše pomocı́ dřevěných trámů (obr. 10 uprostřed). . .
Dnes sloužı́ budova jako součást muzea při chrámu Sagrada Famı́lia,
jejı́ hodnota se odhaduje asi na 60 miliónů peset. Geometrická čistota a
jednoduchost užité konoidálnı́ konstrukce ovlivnila myšlenı́ a dı́lo dalšı́ch
významných architektů, jako jsou např. Le Corbusier, Eduardo Torroja,
Pier Luigi Nervi, Felix Candela, Santiago Calatrava. . .
A právě posledně jmenovaný, Santiago Calatrava (*1951, obr. 11
vlevo), prodloužil původnı́ Gaudı́ho myšlenku a vdechl jı́ pohyb – prostřednictvı́m užitı́ fázového posunu řı́dicı́ sinusoidy.
Po několika pokusech na menšı́ch modelech instaloval v roce 2000
světoznámý architekt původem z Valencie svůj mechanismus jako pohyblivou skulpturu zvanou Wave“ před budovou Meadows Museum v ame”
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Obrázek 10: Konstrukce zborceně přı́mkového ostěnı́ a stropu

rickém městě Dallas. Celá, při pohybu značně hlučná a kovově skřı́pajı́cı́,
4 periody dlouhá a ze 129 bronzem potažených ocelových tyčı́ složená
konstrukce je symbolicky umı́stěna nad vodnı́ hladinou, která tak odrážı́
jejı́ název i formu (obr. 11 uprostřed). . .
O čtyři roky později použil Caltrava tutéž myšlenku v návrhu tzv.
Nations Wall“ pro areál 28. letnı́ch olympijských her v řeckých Aténách.
”
Tentokrát ovšem ve svislé variantě a ve slavnostnı́m bělostném provedenı́;
přitom lze 250 m dlouhou a 5 m vysokou skulpturu tvořenou 960 kovovými
kvádry roztaženými ve 21 periodách použı́t také jako obřı́ projekčnı́ plátno
(obr. 11 vpravo). . .

Obrázek 11: Santiago Calatrava a jeho dynamická užitı́ vlnkového konoidu
Statickou variantu přı́mého vlnkového konoidu z dı́lny téhož autora
můžeme najı́t v podobě futuristického zastřešenı́ vinařstvı́ Bodegas
Ysios na severu Španělska (2001, obr. 12). Střechu formuje 155 oplechovaných dřevěných trámců táhnoucı́ch se v 7 periodách na vzdálenosti
200 m; u ostěnı́ stavby se ovšem architekt již nenechal inspirovat Gaudı́ho
budovou školy, ale použil část sinusoidálně zvlněné obyčejné“ válcové
”
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plochy. . .

Obrázek 12: Calatravovo konoidálnı́ zastřešenı́ vinařského objektu
A na úplný závěr našeho přı́běhu zavı́tejme také do českých luhů a
hájů, konkrétně na západnı́ okraj vesničky Lipno nad Vltavou, kde
na břehu stejnojmenné vodnı́ nádrže vyrostlo v roce 2003 rozlehlé rekreačnı́ letovisko Landal Marina; pětice budov lemujı́cı́ch přı́stavnı́ hráz je
zastřešena lehce modifikovanými přı́mými vlnkovými konoidy – hřebenová
řı́dicı́ přı́mka (osa) konoidů je přirozeně posunuta výše než horizontálnı́
osa okapové sinusovky (obr. 13). U centrálnı́ budovy je navı́c sinová vlnka
z obou stran ladně protažena do tvaru tradičnı́ho ženského čepce, který lze
považovat za drobný autorský podpis holandského ateliéru Factor Architecten – ovšem skutečnost, že k uvedenému zatřešenı́ použili historicky
zajı́mavou zborcenou přı́mkovou plochu, designéři nijak nezmiňujı́. . .

Obrázek 13: Letnı́ i zimnı́ pohled na přı́hodně zvolené vlnkové zastřešenı́
. . . a to je také jeden z důvodů vzniku tohoto přı́běhu. . .
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Abstrakt. Tento přı́spěvek se zabývá vztahem mezi kvaterniony a
rotacı́ ve čtyřrozměrném prostoru. Našim cı́lem je vytvořit základnı́
seznam rotačnı́ch kvaternionů pro jednotlivé roviny.
Klı́čová slova: Kvaterniony, rotace.

1 Úvod
Kvaterniony jsou rozšı́řěnı́ komplexnı́ch čı́sel o dalšı́ imaginárnı́ jednotky.
Vı́me, že komplexnı́ čı́slo může být reprezentováno jako bod v rovině. Sir
Hamilton chtěl nalézt podobnou strukturu, se kterou by byla možná podobná reprezentace v trojrozměrném prostoru. Tato idea ho vedla k vytvořenı́ kvaternionů. Rotace pomocı́ kvaternionu ve třı́rozměrném prostoru je známa a použı́vána, proto se budeme zabývat vytvořenı́m seznamu
základnı́ch rotacı́ ve čtyřrozměrném prostoru.

2 Rotace ve čtyřrozměrném prostoru
Mějme bod B ∈ E4 , který chceme pootočit v tomto prostoru. V rovině
tento úkol je velmi snadný, protože pootočı́me bod o určitý úhel kolem
středu, v třı́rozměrném prostoru rotujeme kolem osy. Ve čtyřrozměrném
prostoru tedy rotujeme kolem roviny. To znamená, že každá rovina, kolem
které rotujeme má k sobě komplementárnı́ rovinu. Rozlišujeme dva typy
rotace: jednoduchou a dvojitou. Pokud máme zafixovanou rovinu a rotujeme v jejı́ komplementárnı́ rovině, pak ji nazýváme jednoduchou rotacı́.
Pokud rotujeme v obou rovinách najednou o různé úhly, nazývá se rotace
dvojitá. Dvojitou rotaci můžeme reprezentovat pomocı́ rotačnı́ matice (1).
Zavedeme si orientaci tak, že rotace Rxy a Rwz jsou kladně orientované.
Pak to znamená, že rotace Rxyzw je opačná k rotaci Ryxzw a taktéž rotace
Ryxwz je opačná k rotaci Rxywz .

Rxywz


cos γ
 sin γ
=
 0
0

− sin γ
cos γ
0
0

0
0
cos δ
− sin δ


0
0 

sin δ 
cos δ

(1)

Existuje speciálnı́ přı́pad, kdy v dvojité rotaci otáčı́me o stejný úhel, tento
přı́pad nazýváme izoklinickou rotacı́. Každá rotace ve čtyřrozměrném prostoru je prvkem grupy rotacı́ SO(4).
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3 Trojitá izoklinická rotace
Uvažujme dva body C1 = [1, 1, 1, 1], C2 = [1, 1, −1, 1] ∈ E4 a zobrazenı́
R : Ci → Ci0 , i ∈ {1, 2}, které je složeno ze třı́ různých izoklinických
rotacı́. Výsledná rotace je reprezentována součinem rotačnı́ch matic
Ci0 = Rzxwy Ryzwx Rxyzw Ci , i ∈ {1, 2}

(2)

Obr. 1: a) Izoklinická rotace bodu C1 dle rovnice (2). b) Izoklinická rotace
bodu C2 dle rovnice (2).

4 Zavedenı́ kvaternionů
Kvaterniony jsou nekomutativnı́ rozšı́řenı́ komplexnı́ch čı́sel.
Definice 1 Necht’ i2 = k 2 = j 2 = ijk = −1, ij = k a ji = −k. Kvaternion q můžeme napsat jako:
q = [a, (b, c, d)] = a + ib + jc + kd, a, b, c, d ∈ R.
Množinu všech kvaternionů označı́me H.
Definice 2 Ke každému kvaternionu q ∈ H existuje konjungovaný kvaternion q 0 ∈ H takový, že jeho reálné složky jsou si rovny a platı́
q 0 = a − ib − jc − kd, a, b, c, d ∈ R

qq 0 = q 0 q = a2 + b2 + c2 + d2 .

5 Koeficienty rotačnı́ch kvaternionů
Bod B ∈ E4 můžeme zapsat B = x+yi+zj +wk, x, y, z, w ∈ R. Uvažujme
zobrazenı́ Rl : B → LB, Rp : B → P B, rotačnı́ matici R, jednotkové
kvaterniony L = a + bi + cj + dk, a, b, c, d ∈ R a P = p + qi + rj + sk,
p, q, r, s ∈ R [2].
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Zobrazenı́ Rl , Rp reprezentujeme maticı́ zobrazenı́.



a −b −c −d
p −q
 b a −d c 
q p

Rp = 
Rl = 
c d
r −s
a −b 
d −c b
a
s r


a00 a01 a02 a03
a10 a11 a12 a13 

R =
a20 a21 a22 a23 
a30 a31 a32 a33

−r
s
p
−q


−s
−r

q 
p

Provedeme izoklinický rozklad R = Rl Rp



ap aq ar as
 bp bq br bs 

4
 cp cq cr cs  =
dp dq dr ds


a00 + a11 + a22 + a33 a10 − a01 − a32 + a23 a20 + a31 − a02 − a13 a30 − a21 + a12 − a03
a10 − a01 + a32 − a23 −a00 − a11 + a22 + a33 a30 − a21 − a12 + a03 −a20 − a31 − a02 − a13 

=
a20 − a31 − a02 + a13 −a30 − a21 − a12 − a03 −a00 + a11 − a22 + a33 a10 + a01 − a32 − a23 
a30 + a21 − a12 − a03 a20 − a31 + a02 − a13 −a10 − a01 − a32 − a23 −a00 + a11 + a22 − a33

Toto zobecněnı́ vytvořil Van Elfrinkhof (1897) [2]. Nezávisle na něm pracoval Rodriguez, který odvodil rotačnı́ kvaterniony pro třı́rozměrný prostor.
Potřebujeme nálézt koeficienty rotačnı́ho kvaternionu v E4 . Postupujeme
podobně jako Rodriguez, budeme předpokládat jednoduchou rotaci, tzn.
koeficienty a = p.
1√
a00 + a11 + a22 + a33
2
a10 − a01 + a32 − a23
4a
a20 − a02 + a13 − a31
4a
a30 − a03 − a12 + a21
4a
a10 − a01 + a23 − a32
4a
a20 − a02 + a31 − a13
4a
a30 − a03 − a21 + a12
4a

a=p=
b=
c=
d=
q=
r=
s=

(3)
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Každou rotačnı́ matici lze převést na kvaternion (4). Tyto kvaterniony
reprezentujı́ otočenı́ kolem roviny o úhel (0◦ ; 180◦ ).
∀a, b, c, d, p, q, r, s, t ∈ R : a = p; b = q; c = r; d = s

Rxy =⇒ L = a + bi, P = p + qi

Ryz =⇒ L = a + dk, P = p − sk

Rxz =⇒ L = a − cj, P = p − rj

Rxw =⇒ L = a + dk, P = p + sk
Rwy =⇒ L = a + cj, P = p − rj
Rwz =⇒ L = a − bi, P = p + qi

Ryx =⇒ L = a − bi, P = p − qi

Rzy =⇒ L = a − dk, P = p + sk

Rzx =⇒ L = a + cj, P = p + rj

Rwx =⇒ L = a − dk, P = p − sk
Ryw =⇒ L = a − cj, P = p + rj

Rzw =⇒ L = a + bi, P = p − qi
(4)
Jak je zřejmé z rovnic (4), kvaternion L nemusı́ být konjungovaným
kvaternionem P . Tuto vlastnost demonstrujeme na ukázkovém přı́kladu.

6 Přı́klad
Mějme bod B, který chceme otočit kolem roviny zx.
sin α
1
−√
= j = p − rj = P,
L = a − cj = √
2 2 + 2 cos α
2 + 2 cos α
α ∈ (0; 2π). Zavedeme si substituci δ =

√

2 + 2 cos α.

B 0 = LBP =
1
sin α
1
sin α
=( −
j)(x + yi + zj + wk)( −
j)
2δ
δ
2δ
δ
δy sin αw
δx sin αz
−
)+( +
)i
= ((
2
δ
2
δ
δz
sin αx
δw sin αy
1
sin α
+( +
)j + (
−
)k)( −
)
2
δ
2
δ
2δ
δ
δ 4 − 4 sin2 α
= (x
− z sin α) + yi
4δ 2
2
δ 4 − 4 sin α
+ (z
+ x sin α)j + wk
4δ 2
x
sin2 α
= ( (1 + cos α −
) − z sin α) + yi
2
1 + cos α
z
sin2 α
+ ( (1 + cos α −
) + x sin α)j + wk
2
1 + cos α
= (x cos α + z sin α) + yi + (−x sin α + z cos α)j + wk

(5)
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Pro ověřenı́ spočı́táme rotaci pomocı́ rotačnı́ matice.

  

cos α 0 sin α 0
x
x cos α + z sin α
 0
  

1
0
0
y
 y  = 

B0 = 
− sin α 0 cos α 0  z  −x sin α + z cos α
0
0
0
1
w
w

(6)

Rotačnı́ matice majı́ většinou 10 redudantnı́ch dat. Na druhou stranu základnı́ rotačnı́ kvaternion obsahuje pouze reálnou část a jednu imaginárnı́
jednotku. Pro počı́tače je to výhodnějšı́ než násobenı́ dvou matic.

7 Speciálnı́ přı́pad
Existujı́ přı́pady, kdy bod nebo objekt potřebujeme otočit o úhel 180◦ .
Vzhledem k rovnici (3) nemůžeme vyjádřit tyto kvaterniony, protože koeficent a = 0. Avšak přı́mou úpravou rovnice (6) dostáváme kvaterniony:
Rxy =⇒ L = i, P = i
Ryz =⇒ L = k, P = −k

Rxz =⇒ L = −j, P = −j

Rxw =⇒ L = k, P = k

Rwy =⇒ L = j, P = −j
Rwz =⇒ L = −i, P = i

Ryx =⇒ L = i, P = i
Rzy =⇒ L = −k, P = k

Rzx =⇒ L = j, P = j

Rwx =⇒ L = −k, P = −k
Ryw =⇒ L = −j, P = j
Rzw =⇒ L = i, P = −i

Zajı́mavostı́ je, že obsahujı́ pouze imaginárnı́ jednotky. Obrázek ukazuje, jak vypadá tato rotace na čtyřrozměrné krychli.

a)

b)

c)

d)

Obr. 2: a) Rotace čtyřrozměrné krychle trojitou rotacı́ o úhel 20◦ zobrazená
kolmou projekcı́ do třı́rozměrného prostoru. b) Rotace krychle z obr.a) v
rovině xy o úhel 180◦ . c) Rotace krychle z obr.b) v rovině yz o úhel 180◦ .
d) Rotace krychle z obr.c) v rovině xw o úhel 180◦ .
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8 Závěr
Ukázali jsme, jak vypadá rotace bodu při trojité izoklinické rotaci. Odvodili jsme koeficienty pro levý a pravý kvaternion pomocı́ kterých provádı́me jednoduchou rotaci objektů ve čtyřrozměrném prostoru. Zobrazili
jsme speciálnı́ přı́pad otočenı́ čtyřrozměrné krychle o 180◦ .
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Abstrakt. Článek se zabývá geometrickou a matematickou podstatou
klı́čových algoritmů variačnı́ (dynamické) geometrie. Popsáno je využitı́
algoritmů teorie grafů pro posuzovánı́ struktury vazeb v modelu.
Přı́spěvek dává přehled o principech a výpočetnı́ch aspektech variačnı́
geometrie v rovině, ale zmı́něny jsou i některé cesty rozšı́řenı́ principů
na prostorovou informaci.
Klı́čová slova: CAD, CAM, GIS, variačnı́ geometrie, parametrizace
geometrického modelu, DR-plan, C-strom, dekompozice, bipartitnı́ graf.

1 Úvod
Využitı́ vazeb a parametrů v geometrickém modelovánı́ znamenalo zásadnı́
změnu nejen pro uživatele, ale i pro principy, na nichž stojı́ algoritmy geometrického modelovánı́. Základnı́ idea nového pojetı́ činnosti CAD/CAM
systémů a z toho plynoucı́ nové možnosti metodologie konstrukčnı́ch
a technologických pracı́ inženýrů je poměrně stará – viz [7], ale obsahuje
stále velké množstvı́ otevřených a geometricky zajı́mavých problémů – [3].
Obecný úvod do otázek vazeb a parametrizace geometrického modelu
obsahuje text [8], resp. [9].
Principy vazeb (incidence, kolinearita, rovnoběžnost, kolmost apod.)
mezi geometrickými objekty se prosadily poměrně rychle do jednoduchých
grafických systémů a umožnily, aby tyto systémy měly mnohem širšı́
využitı́, např. i ve vzdělávacı́ činnosti, konkrétně ve výuce geometrie (např.
Cabri nebo GeoGebra). Ovšem pokud do modelu máme možnost zanášet
i parametry, tedy dodatečně vkládanou metrickou informaci, je problém
mnohem složitějšı́. Nejvyspělejšı́ systémy geometrického modelovánı́ (tzv.
velké CAD systémy) dnes nabı́zejı́ i popis vazeb mezi parametry ve tvaru
rovnic různých typů nebo dokonce jednoduchých algoritmů. Z analýzy
základnı́ch geometrických vazeb a celkových požadavků vyplynulo, že je
možné se soustředit jen na takové vazby, které je možné vyjádřit algebraickou polynomiálnı́ rovnicı́, což má zásadnı́ význam pro výběr matematických metod.
V tomto přı́spěvku se zabýváme předevšı́m posuzovánı́m úplnosti
parametrizace rovinných objektů a metodami, jak určit z daných vazeb
a parametrů konkrétnı́ objekt. V textu nenı́ nutné rozlišovat mezi vazbou
a parametrem, proto použı́váme pouze termı́n vazba.
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2 Řešenı́ úlohy o vazbách a parametrech
2.1 Numerické solvery
Uživatelem zadané vazby jsou vyjádřeny algebraickými rovnicemi (dajı́
se zapsat pomocı́ polynomu, proto jsou někdy nazývány polynomiálnı́)
a soustava těchto obecně nelineárnı́ch algebraických rovnic je řešena
nějakou numerickou, napřı́klad iteračnı́ metodou.
Nejčastěji se setkáme s použitı́m Newtonovy-Raphsonovy metody nebo
metody homotopie a jejich vylepšených verzı́, které využı́vajı́ speciálnı́
podobu vazebnı́ch rovnic a mohou tak dosáhnout lepšı́ch výsledků, než
běžně dosahujı́ metody obecné.
Hlavnı́ výhodou numerického přı́stupu je obecnost, možnost použı́t
na rozmanitá zadánı́, řešit i kružı́tkem a pravı́tkem nekonstruovatelné
úlohy. Naopak hlavnı́mi nedostatky jsou pomalý běh, nestabilita a obtı́žné
vypořádávánı́ se s problémy, kdy je zadán nevhodný počet vazeb. Také
se může stát, že zadanému problému vyhovuje vı́ce různých řešenı́ a numerickou metodou dospějeme k takovému, které se tvarem hodně lišı́ od
skicy uživatele. To je důsledkem volby počátečnı́ch podmı́nek. Je tedy
nutné zadat dostatečně dobré počátečnı́ podmı́nky, což se obtı́žně zajišt’uje
a různé systémy se s tı́m vypořádávajı́ s odlišnými výsledky. Základnı́m
problémem je, že větvenı́ iteračnı́ho procesu při existenci několika řešenı́.
Tento nedostatek nemá metoda homotopie, kterou jsou nalezena všechna
možná řešenı́.
2.2 Solvery založené na pravidlech
Tyto systémy použı́vajı́ předepsaná pravidla a vlastnosti představujı́cı́
vazby k nalezenı́ konstrukčnı́ posloupnosti tak, aby byly všechny vazby
splněny. Pokud je tato posloupnost nalezena, výsledný model už může
být vykreslován krok po kroku. K použitı́ v praxi ale nejsou vhodné,
protože pro složité modely by bylo hledánı́ konstrukčnı́ posloupnosti moc
pracné a zdlouhavé. Výhodou je naopak jednoduché přidávánı́ dalšı́ch
vazeb, pouze se přidá odpovı́dajı́cı́ pravidlo.
Tato metoda připomı́ná klasické řešenı́ geometrických úloh pravı́tkem
a kružı́tkem, z analýzy zadánı́ vyplývá posloupnost konstrukčnı́ch kroků.
2.3 Grafové solvery
V tomto přı́stupu je problém vyjádřen grafem vazeb (hrany odpovı́dajı́
vazbám). Následuje analýza grafu, aby mohla být sestavena konstrukčnı́
posloupnost, pomocı́ které už pak můžou být jednotlivé části výsledného
modelu vykreslovány krok po kroku.
V článku [5] je popsána metoda postupné redukce grafu (slučovánı́m
vrcholů na clustery). Řešenı́ je nalezeno, když se celý graf redukuje do
jednoho clusteru. Záležı́ ovšem na řadě dalšı́ch věcı́, napřı́klad způsobů
redukce může být mnoho.
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2.4 Symbolické solvery
Podobně jako u numerických solverů jsou i v tomto přı́padě vazby
vyjádřeny soustavou algebraických rovnic, která je následně symbolicky
řešena Wu-Ritzovým algoritmem nebo je pomocı́ Buchbergerova algoritmu nalezena Gröbnerova báze a tı́m se zı́ská mnohem jednoduššı́ soustava rovnic, která je ekvivalentnı́ s původnı́ a lépe se s nı́ pracuje. Dalšı́
možnostı́ je použitı́ rezultantů – viz [2].
Hlavnı́ nevýhodou symbolického přı́stupu je veliká časová náročnost
pro většı́ soustavy. Výhodou je samotný symbolický přı́stup, řešenı́ je
dané parametricky a v přı́padě zadánı́ jiných rozměrů může být rychle
upraveno novým hodnotám.
2.5 Hybridnı́ solvery
Protože mnoho výše popsaných metod má jak své výhody, tak i nevýhody
(napřı́klad mohou být použity jen na určitý typ zadánı́ a s jinými druhy
si neporadı́), existujı́ hybridnı́ solvery. Ty použı́vajı́ nějakou z výše popsaných metod a většinou ji kombinujı́ s numerickým přı́stupem, který je
použit v situacı́ch, kdy daná metoda selže, nebo nenı́ tak efektivnı́.
Úkolem všech systémů nezávisle na zvoleném přı́stupu je pro zadanou
množinu vazeb a primitiv nalezenı́ takového řešenı́, které vyhovuje všem
podmı́nkám.

3 Graf vazeb
V softwarech, které využı́vajı́ grafového přı́stupu, se pracuje s grafem
vazeb, který zachycuje vlastnosti daného geometrického objektu. Vrcholy
grafu vazeb jsou všechna primitiva a hrany reprezentujı́ konkrétnı́ vazbu.
Dva vrcholy jsou spojeny hranou právě tehdy, když je zadána vazba mezi
odpovı́dajı́cı́mi dvěma primitivy. Na obrázku 1 je ukázka grafu vazeb pro
rovnoběžnı́k daný délkou dvou sousednı́ch stran a velikostı́ úhlu mezi nimi.

Obrázek 1: Rovnoběžnı́k a jeho graf vazeb
Graf vazeb vzniká postupně při zadávánı́ dat uživatelem do softwaru
a je modifikován při přı́padných dalšı́ch změnách. Tento graf nejen že
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zachycuje zadané informace, ale jeho analýzou se dá dále rozhodnout
o úplnosti systému, tj. zjistit, kdy je objekt:
• dobře určený - správný počet vazeb,
• přeurčený - obsahuje vı́ce vazeb,

• podurčený - obsahuje málo vazeb.
Práce se zabývá různými způsoby, jak rozhodnout o úplnosti a
přı́padným nalezenı́m problému.
3.1 DR - plan
Prvnı́m zmı́něným způsobem je konstrukce Decomposition - Recombination planu (DR - plan) z grafu vazeb, pomocı́ kterého je problém rozložen
na menšı́ podproblémy. Ukázka grafu vazeb objektu a odpovı́dajı́cı́ DR plan je na obrázku 2.

Obrázek 2: Graf vazeb a odpovı́dajı́cı́ DR - plan
Konstrukce DR-planu spočı́vá v opakovánı́ dvou kroků.
• Prvnı́m je nalezenı́ minimálnı́ho hustého podgrafu grafu vazeb
(dekompozičnı́ fáze). To se provádı́ pomocı́ modifikovaného algoritmu na nalezenı́ maximálnı́ho toku v sı́ti. Využı́vá se zde hledánı́
rezervnı́ polocesty, pomocı́ které je možno zvýšit počátečnı́ tok. Algoritmus je k nalezenı́ v článku [6]
• Druhým krokem je zjednodušenı́ grafu vazeb (rekombinačnı́ fáze) pomocı́ transformace vnitřnı́ch vrcholů nalezeného minimálnı́ho podgrafu (nazýván cluster) do jednoho nového vrcholu, označme ho C.
Cluster pak zůstane spojen s okolı́m pomocı́ hraničnı́ch vrcholů,
které se do vrcholu C nesmrštı́.
Nynı́ je třeba vysvětlit pojmy vnitřnı́ a hraničnı́ vrchol. Hraničnı́ vrchol clusteru je takový, který má za svého souseda alespoň jeden vrchol,
který nenı́ součástı́ clusteru. Vnitřnı́ vrcholy clusteru jsou ty, které nejsou
hraničnı́.
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Při této transformaci dojde také ke zvýšenı́ vah hran a nově vzniklého
vrcholu C. Váha hrany, která spojuje vrchol C s hraničnı́m vrcholem v, je
rovna součtu vah hran, kterými byl vrchol v spojen s vnitřnı́mi vrcholy, ze
kterých vznikl vrchol C. Váha vrcholu C je dopočı́tána tak, aby platilo, že
součet všech vah hran w(e) takových hran e, se kterými vrchol C inciduje,
mı́nus váha w(C) vrcholu C je rovna konstantě D. Připomeňme, že D = 3
ve 2D a D = 6 ve 3D.
Prováděnı́m těchto dvou kroků dojde k vytvořenı́ DR-planu, který
vlastně znázorňuje postup smršt’ovánı́ jednotlivých vrcholů grafu vazeb.
Obrázek 3 znázorňuje situaci po sloučenı́ vrcholů 1 a 2 do nového
vrcholu C1 .

Obrázek 3: Graf vazeb po sloučenı́ vrcholů 1 a 2
3.2 C - strom
Jinou možnostı́ je dekompozice pomocı́ C - stromu (Connectivity tree)
popsaná v článku [4], který se sestavenı́m C-stromu pro zadaný geometrický model zabývá. Pokud je C-strom sestaven, může být s jeho pomocı́
model vykreslován. Strom je prohledáván do hloubky zleva doprava a tı́m
je určeno pořadı́ řešenı́ jednotlivých částı́ úlohy, což plyne z vlastnosti Cstromu, že levý následnı́k uzlu je dobře dimenzován a pravého následnı́ka
jsme schopni dourčit pomocı́ předem zjištěné informace z levého.
3.3 Dekompozice bipartitnı́ho grafu
Poslednı́m ze zmiňovaných způsobů je Dulmage-Mendelsohnova dekompozice bipartitnı́ho grafu. Bipartitnı́ graf má dvě různé disjunktnı́ množiny
vrcholů, jedna obsahuje proměnné (souřadnice bodů), druhá rovnice
vazeb. Hrana grafu spojuje vrchol proměnné s vrcholem rovnice právě
tehdy, když je proměnná obsažena v rovnici.
Bipartitnı́ graf tedy definujeme jako neorientovaný graf G = (V, E),
ve kterém pro množinu vrcholů V platı́ V = X ∪ Y a X ∩ Y = ∅. Množina
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Obrázek 4: C - strom
X je množina proměnných, Y je množina rovnic. Hrana e ∈ E spojuje
vrchol proměnné x ∈ X a rovnice y ∈ Y právě tehdy, když proměnná x
figuruje v rovnici y. Někdy také bývá označován G = (Y, X, E).
Pro přehlednost budeme prvky množiny X znázorňovat pod prvky
množiny Y .
Na obrázku 5 je znázorněn bipartitnı́ graf pro úsečku danou dvěma
body P1 = [x1 , y1 ] a P2 = [x2 , y2 ], která má délku d = 5. Rovnice
odpovı́dajı́cı́ této situaci jsou:
x1

=

0,

y1

=

0,

y2

=

0,

(x1 − x2 )2 + (y1 − y2 )2

=

25,

prvnı́ tři rovnice představujı́ jen vhodné umı́stěnı́ úsečky, poslednı́ je vazba
vzdálenosti dvou bodů.
Hlavnı́ myšlenka je založena na použitı́ Dulmage - Mendelsohnovy
dekompozice, která rozdělı́ jakýkoli bipartitnı́ graf na tři části G1 ,
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Obrázek 5: Úsečka a jejı́ bipartitnı́ graf

G2 a G3 a tı́m rozdělı́ i původnı́ problém na tři podproblémy. Navı́c
podgraf G1 bude představovat dobře dimenzovanou část, podgraf G2
předimenzovanou a G3 poddimenzovanou. Některé z těchto částı́ se v
rozkladu nemusı́ vyskytovat, napřı́klad když G3 = ∅, tak graf neobsahuje
poddimenzovanou část.
K tomu, abychom tuto dekompozici mohli provést, musı́me definovat
několik pojmů:
• párovánı́m bipartitnı́ho grafu G = (V, E) rozumı́me podmnožinu
množiny E, ve které žádná z hran nemá s dalšı́ hranou společný
vrchol,
• maximálnı́ párovánı́ je takové párovánı́, které má největšı́ možný
počet hran,
• perfektnı́ párovánı́ je takové párovánı́, které pokrývá všechny vrcholy grafu G, tedy všechny vrcholy jsou na nějaké hraně perfektnı́ho
párovánı́.
Dulmage - Mendelsohnova dekompozice pro jakýkoli bipartitnı́ graf
G = (V, E) probı́há následovně:
Množinu vrcholů V si rozdělı́me na tři disjunktnı́ množiny A, C a D.
Množina D obsahuje všechny vrcholy v ∈ V , které nejsou součástı́ všech
maximálnı́ch párovánı́ v G, v množině A jsou všechny vrcholy z V − D
sousedı́cı́ aspoň s jednı́m vrcholem z D a množina C = V − A − D.
Pomocı́ těchto třı́ množin definujeme podgrafy G1 , G2 a G3 takto:
G1 = (C1 , C2 , E1 ), kde C1 = C ∩ Y , C2 = C ∩ X a E1 je podmnožina
hran původnı́ho grafu G přı́slušná pouze vrcholům G1 . G2 = (D1 , A2 , E2 ),
kde D1 = D ∩ Y , A2 = A ∩ X a E2 je podmnožina hran původnı́ho grafu
G přı́slušná pouze vrcholům G2 . G3 = (A1 , D2 , E3 ), kde A1 = A ∩ Y ,
D2 = D ∩ X a E3 je podmnožina hran původnı́ho grafu G přı́slušná pouze
vrcholům G3 .
V následujı́cı́m přı́kladu je vše ukázáno pro dobře dimenzovaný, poddimenzovaný i předimenzovaný přı́pad.
Na obrázku 6 je znázorněn čtyřúhelnı́k, souřadnice jeho vrcholů jsou
P1 = [x1 , y1 ], P2 = [x2 , y2 ], P3 = [x3 , y3 ] a P4 = [x4 , y4 ], vazbám
odpovı́dajı́ rovnice
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2

x1

=

0,

y1

= 0,

y2

= 0,

2

= 25,

(x1 − x3 )2 + (y1 − y3 )2

= 25,

(x1 − x2 ) + (y1 − y2 )

(x2 − x3 )2 + (y2 − y3 )2

= 36,

2

2

= 25,

2

2

= 25,

(x2 − x4 ) + (y2 − y4 )

(x3 − x4 ) + (y3 − y4 )

prvnı́ tři rovnice umist’ujı́ objekt, dalšı́ rovnice jsou vzdálenosti bodů.

Obrázek 6: Dobře dimenzovaný čtyřúhelnı́k
Pro tento graf můžeme nalézt čtyři možná maximálnı́ párovánı́ M :
M1

=

M2

=

M3

=

M4

=

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, x3 ), (6, y3 ), (7, x4 ), (8, y4 )},

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, y3 ), (6, x3 ), (7, x4 ), (8, y4 )},

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, x3 ), (6, y3 ), (7, y4 ), (8, x4 )},

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, y3 ), (6, x3 ), (7, y4 ), (8, x4 )}.

Protože jsou všechny vrcholy vždy pokryty, bude A = D = ∅ a C = V .
Tudı́ž C1 = Y , C2 = X, A1 = ∅, A2 = ∅, D1 = ∅, D2 = ∅ a G1 =
(Y, X, E1 ), G2 = G3 = ∅. Protože tento graf neobsahuje podgrafy G2 ani
G3 , je dobře dimenzovaný.
Obrázek 7 představuje stejný čtyřúhelnı́k, pouze je zadáno o jednu
vazbu méně.
Možná maximálnı́ párovánı́ jsou opět čtyři:
M1

=

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, x3 ), (6, y3 ), (7, x4 )},
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Obrázek 7: Poddimenzovaný čtyřúhelnı́k

M2

=

M3

=

M4

=

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, y3 ), (6, x3 ), (7, x4 )},
{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, x3 ), (6, y3 ), (7, y4 )},

{(1, x1 ), (2, y1 ), (3, y2 ), (4, x2 ), (5, y3 ), (6, x3 ), (7, y4 )},

vrcholy x4 a y4 už ale nejsou ve všech párovánı́ch, takže D = {x4 , y4 },
A = {7} a C = V − A − D. Potom D2 = D, A1 = A, A2 = D1 = ∅.
Tentokrát G1 = (C, E1 ), G2 = ∅ a G3 = (A, D, E3 ). Podgraf G3 je tedy
poddimenzovaný a G1 je dimenzován dobře.
Nakonec je uveden přı́klad předimenzovaného čtyřúhelnı́ka. Vše je opět
stejné, pouze byla přidána devátá rovnice (x1 − x4 )2 + (y1 − y4 )2 = 64.
Situaci odpovı́dá obrázek 8.

Obrázek 8: Předimenzovaný čtyřúhelnı́k
Možnostı́ maximálnı́ho párovánı́ už je nynı́ vı́ce, každopádně ale vrcholy 7, 8 a 9 nejsou součástı́ všech z nich, takže D = {7, 8, 9}, A = X
a C = {1, 2, 3, 4, 5, 6}. Z toho plyne, že A2 = X, D1 = D, C1 = C
a A1 = D2 = C2 = ∅. Takže G1 = G3 = ∅ a G2 = G, což odpovı́dá
skutečnosti, že takto zadaný čtyřúhelnı́k je předimenzován.
V článku [1] je uveden algoritmus, podle kterého se dá rozklad na
dobře dimenzovanou, poddimenzovanou a předimenzovanou část provést
pomocı́ nalezenı́ maximálnı́ho párovánı́. Dále je prezentován postup, jak
bipartitnı́ch grafů využı́t k dekompozici na menšı́, vı́ce nerozložitelné části.
Součástı́ algoritmu je i zjištěnı́, která z částı́ musı́ být vyřešena dřı́ve, tedy
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pořadı́ řešenı́ jednotlivých částı́.
Vı́ce informacı́ k této tématice je k nalezenı́ v článku [1].

4 Závěr
Je evidentnı́, že před modernı́m geometrickým modelovánı́m stojı́ zásadnı́
krok, totiž rozvinutı́ metod parametrického modelovánı́ pro prostorové
objekty a navı́c i pro objekty tvarově složité. Otázkou je, které z existujı́cı́ch metod pro parametrické modelovánı́ v rovině budou přenositelné
do prostoru. Posoudit je nutné nejen přenos popisu, ale i algoritmů,
a to včetně změn v jejich výkonnosti. Na podrobnějšı́ prozkoumánı́
také čeká oblast výpočetnı́ složitosti většiny algoritmů geometrického
modelovánı́ parametrizovaných útvarů. Dobrým základem jsou hluboké
výsledky teorie grafů a grafových algoritmů.
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Abstract. In this paper, we introduce a new image segmentation
approach based on the diffusion equation inspired by the watershed
transformation algorithm. Improved filtering using Random Walker
allows us to find better minima centers for segmentation. This results
in smaller number of centers and according to that also less number
of final clusters. The main improvement in our method is that we are
using minima centers as starting point for heat flooding through the
image. It also takes in account the size of a segments and that leads
to further reduction of over-segmentation which is a main problem of
classical watershed segmentation. In this paper we present our method,
and show some segmentation results.
Keywords: watershed, image segmentation, heat-flooding

1 Introduction
Image segmentation is one of the most important task in computer vision.
Many algorithm were developed and one of them is a watershed transformation [8, 1, 2]. The main problem for this method is over-segmentation.
This is when the segmentation has to many segments and usually most
of the segments are separate even when they could form one bigger segment. There are many methods trying to solve this problem. Some are
based on postprocessing and some use preprocessing to achieve better
segmentation. Most preprocessing methods are based on a filtration of
the image and the most common postprocessing methods are based on
the graph theory. In our method we use filtering and diffusion equation
to achieve good segmentation. As a preprocessing method the Random
Walker [3, 5, 9, 4] for image filtration is used. Then our heat flooding is
applied for do the final segmentation. Our paper has following structure:
First we describe our method in detail. Then we do some experiments
and discuss our results.

2 Algorithm
2.1 Random Walker
First step of our algorithm is image filtering by Random Walker (RW).
In our case it helps us to reduce noise and also maintain edges in the
image. That is necessary for further steps. Random walker is probabilistic method that could be used for image filtering and segmentation. It is
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based on the probability that the walker goes through the pixel when moving randomly through the image and can travel limited distance. From
each pixel of the image starts specific number of walkers. The more times
those walkers visit nearby pixel the greater the is probability that the
color of visited pixels will be counted in for a new color. New color of the
pixel could be computed as weighted average, where the weight is number
of visits in the pixel.
2.2 Watershed and markers
As it has been said before finding local minima is crucial part of the image
segmentation, because it determines how many segments there would be
in the final segmentation. When preprocessed by filtering, there are less
minima found. In our case we use RW and this way we get rid of unimportant edges caused by noise or edges to small to be interesting. For
automatic markers detection the WT is used. Every time when new basin
emerges, it is marked as marker. It is created from all neighbour pixels of
the same value as first minimal pixel found. Using the preprocessing the
markers are much bigger than on the original image. Local minima of the
filtered image could be seen on following Figure (Fig. 1).

Figure 1: Example of local minima in the image used as markers (red
color). Local minima was obtained from the filtered and gradient image.

2.3 Heat flooding
The basic principle of our method is based on the fact that we have set
of markers used as sources for heat flooding. Example of those markers
are shown in the Figure (Fig. 1) as little red points. Heat equation is
based on diffusion equation described Perona and Malik [7]. An important
advantage of diffusion is respected edges in the image. In other words,
diffusion respects the size of edges in the image, because the distribution
of intensity (heat) in the image does not use a constant speed.
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3 Experiments
As it has been mentioned before, we are to inspect the noise in respect
with the image segmentation results. This whole problem is show in the
Figure (Fig. 2). We add noise to the input image to see how much our
method depends on it. Also we will inspect the number of iteration used
for each image segmentation and see how it eliminates over-segmentation.

Figure 2: Noise and segmentation comparison.
It is clear from the images that the increasing number of iterations
has positive effect on over-segmentation. So the preprocessing using RW
helps to decrease the number of local minimas and heat distribution is
decreasing the number of segments when big segments with high energy
are consuming the little segments with little energy. At next, we show our
segmentation results in real images (Fig. 3), obtain from The Berkeley
Segmentation Dataset [6].

Figure 3: Example segmentations of real images.
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4 Conclusion
We have proposed a method for efficient image segmentation inspired
by watershed and heat flooding. In the first step of our segmentation
method we find local minima in the image. Resulting minima are used
as markers and then as seed point for heat flooding in the image. We
have found out that the longer we let the heat flood the image the better
the segmentation is. There are less segments because the bigger and
more important segments consume smaller less important segments so it
reduces over-segmentation. We experimented on real images and showed
our results.
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Abstrakt. Výuce planimetrie, stejně jako jiné výuce, prospı́vá, když
žáci samostatně řešı́ úlohy. Hodnocenı́ žákovských řešenı́ v podobě
výkresů je však po učitele zdlouhavé a pracné, a žák dostává hodnocenı́
své práce se zpožděnı́m. I proto neřešı́ žáci tolik úloh, kolik by bylo
potřeba. S využitı́m vhodných programů, zejména programů interaktivnı́ geometrie, mohou úloh vyřešit vı́ce, než by stihli při ručnı́m
rýsovánı́ (které se musı́ také naučit, ale při jiných úlohách). Přı́spěvek
popisuje řešenı́ uvedeného problému v podobě aplikace využı́vajı́cı́
applet GeoGebra. V něm žáci zı́skávajı́ okamžitou zpětnou vazbu,
protože vyhodnocovánı́ správnosti se provádı́ automaticky, a výsledek
konstrukce nenı́ zatı́žen jejich manuálnı́ neobratnostı́. Žáci tak mohou
zı́skat většı́ zkušenost s řešenı́m různých typů planimetrických úloh
a učitelé pomůcku k jejich přehlednému hodnocenı́.
Klı́čová slova: Planimetrie, Geogebra, online, vyhodnocenı́ správnosti.

1 Úvod
Výuka konstrukčnı́ geometrie (na základnı́ a střednı́ škole) sleduje dva
cı́le: naučit žáky rýsovat a naučit žáky řešit konstrukčnı́ úlohy. To jsou
dvě rozdı́lné úlohy a to, že se druhá neobejde bez prvnı́, je mnohdy brzdou
a přı́činou malé efektivity.
Vyřešit konstrukčnı́ úlohu z planimetrie vyžaduje poměrně značný
časový prostor, už jen proto, že je potřeba mı́sto na stole, ostrá tužka, ostrá
tuha ve fungujı́cı́m kružı́tku a dalšı́ nezbytnosti. Protože je výsledkem
obrázek“, je součástı́ práce stres, že žák něco zkazı́, splete, bude muset
”
gumovat nebo rýsovat znovu. To dohromady tvořı́ důvody, proč takové
úlohy vyžadujı́ hodně času a soustředěnı́ a proč jich nakonec žáci ani
v hodině ani doma neřešı́ tolik, kolik by bylo žádoucı́.
Dva různé cı́le, o kterých jsme hovořili na začátku, vedou k dvourozměrnému spektru lidı́ a jejich výsledků – někdo umı́ pěkně a pečlivě
rýsovat, ale uniká mu, co by měl rýsovat, jiný si dovede klást správné
otázky, co je cı́lem, co má, čeho chce dosáhnout a co by mu v tom mohlo
pomoci, ale je manuálně neobratný, dalšı́m jde dobře vše a někomu nic
z toho. Výsledek práce je přitom ovlivněn oběma schopnostmi a učitel
musı́ rozhodovat, která chyba je důsledkem neschopnosti rýsovat, a která
plyne z neschopnosti uvažovat nebo z nepochopenı́ úlohy.
Problémy s manuálnı́m rýsovánı́m odbourávajı́ nástroje interaktivnı́
geometrie, jako je GeoGebra [1]. V nich si student může nezávazně konstruovat, skládat“ dostupné nástroje, experimentovat a soustředit se na
”
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druhou z požadovaných schopnostı́. Změnou zadaných údajů lze také
ověřit, zda konstrukce opravdu řešı́ problém, nebo zda jen náhodou vytvářı́
výsledné objekty podobné těm požadovaným. S použitı́m takových nástrojů tedy student může vyřešit vı́ce úloh a dı́ky tomu se vı́c naučit. Stále
však platı́, že vyhodnocovánı́ úloh je pro učitele časově náročné, navı́c, at’
už v hodině nebo v přı́padě domácı́ho úkolu, vyhodnocenı́ přicházı́ až po
určité prodlevě, kdy si žák už nemusı́ pamatovat, co vlastně řešil.
Naše řešenı́, nazvané GeoTest [2], tvořı́ webová aplikace využı́vajı́cı́ appletu GeoGebra, která dovoluje učiteli zadávat žákům úlohy z připravené
nabı́dky a která u každé úlohy automaticky vyhodnocuje správnost řešenı́.
Pomocı́ GeoTestu je možné zadat práci v hodině, pı́semnou práci nebo
domácı́ úkol. Žáci přitom okamžitě vidı́, zda je jejich řešenı́ správné a pokud správné nenı́, mohou se hned zamyslet nad tı́m, kde udělali chybu
a mohou tak (správně!) vyřešit mnohem vı́ce úloh, než kdyby je rýsovali,
odnesli do školy a čekali, až je učitel opravı́ a donese na přı́štı́ hodinu.
Učitel přitom může pomocı́ stejné aplikace sledovat, jak žáci s úlohami
postupujı́, kdo které vyřešil, i jaká řešenı́ jsou právě odevzdávána.
Jsme si přitom stále vědomi, že naše řešenı́ pomáhá rozvı́jet jen jednu
z potřebných dovednostı́. Manuálnı́ rýsovánı́ je důležitou činnostı́, při nı́ž
žáci cvičı́ své motorické schopnosti a myšlenı́, a nesmı́ být opomı́jena.

2 Prostředı́ a možnosti systému
Systém GeoTest je online prostředı́ určené učitelům a žákům. Jeho jádro
tvořı́ applet GeoGebra a modul, který automaticky vyhodnocuje správnost
řešenı́ zadaných planimetrických úloh. Učitelům usnadňuje zadávánı́ samostatných pracı́ a hodnocenı́ jednotlivých žáků. Žákům systém poskytuje
okamžitou zpětnou vazbu o správnosti provedené konstrukce. Chyby však
nevysvětluje, nenapovı́dá. [3]
Systém vznikl jako pomůcka pro středoškolské učitele, je však natolik univerzálnı́, že jej – po doplněnı́ systému úloh o náročnějšı́ a tematicky vhodná zadánı́ – mohou využı́vat pro sebe i pro své studenty i vysokoškolštı́ učitelé. S jistými výhradami (zatı́m jde o systém planimetrický) ho lze využı́t i pro řešenı́ a nácvik základnı́ch úloh a rutinnı́ch
konstrukčnı́ch postupů pro deskriptivnı́ geometrii.
2.1 Prostředı́ pro učitele
Učitel může ze svého rozhranı́ vytvářet a spravovat seznamy svých žáků.
Nejdůležitějšı́ částı́ učitelského prostředı́ je prostředı́ pro tvorbu jednotlivých úkolů a testů – tzv. skupin. Učitel zakládá pro každý úkol novou
skupinu. Pro ni určı́ termı́ny (odkdy bude zadánı́ úkolu přı́stupné žákům
a dokdy mohou žáci úlohy řešit) a vybere žáky a úlohy, které chce zadat žákům k řešenı́. Žáky přitom vybı́rá ze svého seznamu a úlohy ze seznamu připraveného administrátory systému. Každou z připravených úloh
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Obrázek 1: Přehled řešenı́ jednotlivých žáků – pro učitele
si může učitel předem prohlédnout a zkusit vyřešit ve stejném prostředı́,
v jakém ji budou řešit žáci. Může tak snáze posoudit obtı́žnost jednotlivých úloh.
Kdykoliv pak může sledovat pokrok svých žáků při řešenı́ zadaných
úloh v přehledné tabulce a sledovat, kdo a jak úspěšně právě řešı́.
2.2 Prostředı́ pro žáky
Každý žák vidı́ po přihlášenı́ do systému seznam skupin (úkolů), které
má řešit. Po výběru skupiny vidı́ tabulku s přehledem zadaných úloh,
u nichž je vyznačeno, zda již úlohu řešil, a zda ji vyřešil úspěšně. Vybereli si úlohu, načte se stránka se zadánı́m a s vnořeným appletem GeoGebra,
který obsahuje vstupnı́ prvky konstrukce. Po vyřešenı́ úlohy odešle žák své
řešenı́ do systému. Vzápětı́ se mu zobrazı́ okno se zprávou o správnosti
odeslané konstrukce. Řešenı́ a jeho odeslánı́ může opakovat – bud’ ihned,
nebo kdykoliv později. Při odhlášenı́ se informace o vyřešených úlohách
uchovávajı́.
Pokud žák chce řešit úlohy skupiny, které již vypršel koncový termı́n,
může. Pouze je při odpovědi upozorněn, že jeho řešenı́ nebude zahrnuto do
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Obrázek 2: Stránka s vnořeným appletem a vyhodnocenı́ konstrukce
řešenı́ odevzdaných v časovém limitu. Prošlé“ skupiny jsou navı́c barevně
”
označeny.

3 Princip vyhodnocenı́ úloh
Vyhodnocovánı́ správnosti řešenı́ je úzkým mı́stem zadávánı́ geometrických konstrukčnı́ch úloh ve výuce.
Pokud majı́ odevzdávaná řešenı́ podobu rysu, je pracné určit, zda
výsledný obrázek je výsledkem správného postupu nebo jen odhadu, a podobně je těžké určit, zda chyby ve výkresu jsou způsobeny chybným
postupem, nebo neumělým či nedbalým nakreslenı́m. Řešenı́ ve tvaru
formálnı́ho zápisu konstrukce zase trpı́ chybami ve formalismu zápisu.
Oba druhy potı́žı́ řešı́ použitı́ systému dynamické geometrie, kde zápis
konstrukce a výsledná kresba jsou pevně svázány. Vyhodnocovánı́ správnosti konstrukce, byt’ formálně správné, ovšem stále ještě nenı́ jednoduché.
Snadnou, ale nesprávnou možnostı́, je srovnánı́ odevzdaného postupu
se vzorovým řešenı́m, nesprávnou proto, že cı́lem výuky geometrie nenı́,
aby si studenti zapamatovali jeden konkrétnı́ postup řešenı́ dané úlohy,
ale aby taková řešenı́ dokázali sami nacházet.
Pokud připouštı́me jako správná i jiná než vzorová řešenı́, potřebujeme
vyhodnocovat správnost konstrukcı́ jako účinnost postupu, který má vést
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od zadánı́ k požadovanému výsledku. A to je postup, jakým konstrukce
hodnotı́ GeoTest: při vyhodnocovánı́ provádı́ předložený postup na různá
výchozı́ data a kontroluje, zda ve všech přı́padech vede ke správnému
výsledku.
Součástı́ popisu každé úlohy v GeoTestu je proto několik připravených
sad objektů odpovı́dajı́cı́ch vždy jednomu zadánı́ (napřı́klad polohy bodů,
přı́mek...) – a ke každé z těchto sad popis výsledných prvků nebo hodnot.
Pokud hodnocený postup ve všech přı́padech ke vstupnı́m prvkům určı́
správně prvky výstupnı́, je považován za správný.

4 Úlohy v GeoTestu
Úlohy, kterým pro zařazenı́ do systému dáváme přednost, jsou úlohy polohové. GeoTest je vhodný předevšı́m pro procvičenı́ či testovánı́ rutinnı́ch
konstrukcı́, které by žáci měli ovládat jako základ pro dalšı́ práci.
4.1 Typy úloh vhodných pro řešenı́ pomocı́ GeoTestu
Pro nácvik práce s programem a pro objasněnı́ správného postupu sloužı́
několik úvodnı́ch, elementárnı́ch úloh a nápovědné stránky jednak se stručným popisem prostředı́, jednak se seznamem obvyklých chyb a objasněnı́m,
jak jim předcházet. Doporučujeme, aby každý nový uživatel tyto úlohy
vyzkoušel, předejde tı́m možným pozdějšı́m nedorozuměnı́m. Dalšı́ sadu
cvičných konstrukcı́ jsme navrhli tak, aby cvičila konstrukce, které jsou při
rýsovánı́ pravı́tkem, kružı́tkem a úhloměrem zcela snadné, v programu GeoGebra je však třeba vhodnou konstrukci provést pomocı́ několika kroků,
nenı́ podporována přı́mým popsaným nástrojem – např. sestrojit druhé
rameno pro úhel dané velikosti.
Samotné planimetrické konstrukce jsou formulovány jako požadavek
sestrojit přesně určený prvek požadované vlastnosti: chybějı́cı́ vrchol trojúhelnı́ku, kružnici či přı́mku dané vlastnosti a podobně. Přednost má konstrukce určeného vrcholu, kružnice apod. před konstrukcemi komplexnı́mi
(trojúhelnı́k). V úlohách je vždy výslovně uvedeno, požadujı́-li se všechna
řešenı́ dané úlohy, či některá z nich. Předepsané názvy výstupnı́ch objektů je nutno dodržet, aby systém vyhodnotil řešenı́ jako správné. Právě
přesné určenı́ požadovaných výstupnı́ch prvků konstrukce odlišuje řešenı́
v systému GeoTest od běžných školských řešenı́.
Nejsnazšı́ úlohy jsou určené pro žáky nižšı́ho gymnázia. Mnohé z nich
jsou zcela snadné úlohy, které jen jinak formulujı́ nějakou elementárnı́ planimetrickou konstrukci. Při práci se studenty čtyřletého gymnázia jsme
však pozorovali, že logika základnı́ch konstrukcı́ činı́ potı́že i některým
z nich. Pro nácvik takových základnı́ch konstrukcı́ je v modelu v přı́padě
potřeby omezena sada nástrojů programu GeoGebra, které má řešitel
pro danou úlohu k dispozici. Někde tak napřı́klad skrýváme nástroj pro
přı́mou konstrukci kružnice dané třemi body či tečny z bodu ke kružnici
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Obrázek 3: Výběr úloh z připraveného seznamu (filtr: trojúhelnı́k)
a podobně. U dalšı́ch sad úloh je patrná postupná narůstajı́cı́ konstrukčnı́
složitost. Pro zařazenı́ do systému se hodı́ i takové úlohy, jejichž řešenı́
vyžaduje nápad.
Postup konstrukce je omezen pouze danou sadou nástrojů zobrazeného
appletu GeoGebra, nejsou vyžadována řešenı́ podle obvyklých algoritmů.
Jak již bylo řečeno, jediným měřı́tkem pro hodnocenı́ je správnost výsledku.
Systém je určen předevšı́m pro využitı́ na základnı́ a střednı́ škole. Je však
možné využı́t ho i pro samostatnou přı́pravu vysokoškolských studentů,
zejména na cvičenı́ch. Cvičı́cı́ tak může snadno zı́skat a evidovat přehled
o schopnostech či problémech studentů, at’ již na základě dobrovolnosti
či vyžadovaných úkolů. Několik vzorových úloh z kinematiky již systém
obsahuje, dalšı́ jsme připraveni v přı́padě zájmu zařadit.
4.2 Nevhodné úlohy
V testovacı́ části nepožadujeme po řešiteli provedenı́ diskuse úlohy. Pro ni
nenı́ v odpovědi prostor. Požadovaná řešenı́ majı́ být obecná, pokud má
úloha pro jiné konfigurace vstupnı́ch parametrů jiný počet řešenı́, požaduje
se sestrojit taková řešenı́, která odpovı́dajı́ zadaným vstupnı́m hodnotám.
Diskusi úlohy však může učitel ve třı́dě provést nad vyřešenou úlohou
postupnou změnou zadánı́.
Přı́liš vhodné nejsou ani úlohy přı́liš komplexnı́, vyžadujı́cı́ velký počet
kroků a ověřujı́cı́ velký počet výstupnı́ch parametrů. Důvodem je horšı́
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přehlednost výsledné konstrukce a většı́ riziko nevědomého použitı́ nekorektnı́ho kroku v konstrukci, a nakonec i většı́ pravděpodobnost chyb
samotného appletu vnořeného do webové stránky.

5 Nejčastějšı́ chyby žáků
Jak jsme se již zmı́nili, systém obsahuje nápovědné stránky, kam jsme
umı́stili upozorněnı́ na nejčastějšı́ chyby, jichž se řešitelé dopouštějı́. Tuto
stránku podle zkušenostı́ doplňujeme. Uved’me nejčastějšı́ chyby a nedorozuměnı́:
Nepozornost při čtenı́ je nejčastějšı́m důvodem, proč se po správném“
”
vyřešenı́ úlohy objevı́ hlášenı́ chyby. Řešitel často přehlédne požadavek
sestrojit všechna řešenı́, či přehlédne to, jak se majı́ prvky jmenovat.
Druhou nejčastějšı́ chybou je konstrukce s uvedenı́m konkrétnı́ch numerických hodnot mı́sto obecné konstrukce. V zobrazeném appletu musı́
být pro řešenı́ připravené zadánı́ s konkrétnı́mi hodnotami – stejně jako
při zadánı́ pı́semné práce. Jen tak je možné konstrukci doopravdy provést.
Je-li však v zadánı́ uveden požadavek sestrojit trojúhelnı́k se stranou AC
délky b a v modelu se objevı́ posuvnı́k pro hodnotu b=2, je správná konstrukce kružnice o středu A a poloměru b. Jen tak lze změnou hodnot
zadaných prvků ověřit, zda je konstrukce správná, stabilnı́“ .
”

6 Zkušenosti s použı́vánı́m systému na gymnáziu
Se systémem jsme jako s doplňkovým didaktickým nástrojem pracovali
nejprve na přelomu primy a sekundy a poté ve čtyřech třı́dách druhého
ročnı́ku a sexty. Použı́vánı́ GeoTestu ukázalo kromě předpokládaných
efektů (většı́ atraktivita práce pro většinu studentů, problémy s ovládánı́m
GeoGebry u některých jiných) i několik méně očekávaných jevů. Ukázalo
se, že nemalá část studentů má podstatné problémy s logikou základnı́ch
konstrukcı́. Problémem byla napřı́klad konstrukce vrcholů čtverce, je-li
dána jeho úhlopřı́čka. Ukázalo se, že studenti při rýsovánı́ do sešitu velice
často využı́vajı́ mı́sto přesných konstrukcı́ pravı́tkem a kružı́tkem konstrukce nekorektnı́ (přibližné přiloženı́ měřı́tka, sestrojenı́ rovnoběžek či
bodu od oka...). Mnozı́ také nedokázali nástroj, který nebyl k dispozici,
nahradit správnou posloupnostı́ jiných, dostupných konstrukcı́, které by
vedly k sestrojenı́ požadovaných prvků.
Jakkoliv kategoricky odmı́táme nahrazenı́ nácviku rýsovánı́ ve školské
geometrii výhradně počı́tačovými konstrukcemi, jevı́ se nám, že takové
využı́vánı́ systémů dynamické geometrie, které nekompromisně požaduje
správný výsledek, může při výuce konstrukčnı́ geometrie podstatně pomoci. Mnohé chyby, které užitı́ programu ukázalo, bychom pravděpodobně
při rýsovánı́ do sešitu vůbec neodhalili.
Potěšilo nás, že využitı́ GeoTestu pro mnohé studenty zřetelně zvýšilo
přitažlivost domácı́ch úkolů z konstrukčnı́ planimetrie. Mnozı́ byli ochotni
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řešit při nezdaru úlohy opakovaně, často i v době, kdy by se ručnı́m
rýsovánı́m už pravděpodobně nezabývali.
Při řešenı́ domácı́ho úkolu žák úlohu nějak“ vyřešı́ jednou. Je-li jeho
”
řešenı́ chybné, dozvı́ se to s časovým odstupem a ve formě sdělenı́. Pokud
chybuje při řešenı́ úlohy v GeoTestu, vyvolá oznámenı́ o chybě většinou
dalšı́ aktivitu: vědomě hledá, kde udělal chybu a snažı́ se úlohu vyřešit
správně. Chybu, která měla nějaký následek (ztrátu času, hledánı́ řešenı́),
si mnohem lépe uvědomı́ a zapamatuje. Úlohu často žáci řešı́ opakovaně
i po několik dnı́, problém tedy po dlouhou dobu neopustı́.
Využitı́ GeoTestu také podstatně změnilo spravedlivost“ požadované
”
domácı́ práce a jejı́ časové náročnosti. Při řešenı́ domácı́ch úkolů, které
testovaly schopnost řešit základnı́ konstrukčnı́ úlohy, strávili ti studenti,
kteřı́ logiku konstrukcı́ dobře ovládali (a kteřı́ tedy vlastně nepotřebovali
zadaný úkol řešit), velmi málo času. Ti, kterým nebyla konstrukce zcela
jasná, kteřı́ si pletli zadané prvky a vztahy mezi danými a hledanými
prvky, strávili řešenı́m často vı́ce času, než v přı́padě, kdyby řešenı́ od”
hadli“ tužkou na papı́r.

7 Závěr
GeoTest klade na žáky nové, nezvyklé požadavky na řešenı́ konstrukčnı́ch
úloh: vyžaduje přesnost a preciznost při dodrženı́ zadánı́ úlohy a hodnotı́ faktickou správnost konstrukce. Zároveň nutı́ žáky použı́vat ke konstrukcı́m dostupné konstrukčnı́ nástroje a nedovoluje konstrukci mı́sto
přesného postupu pouze odhadnout. Vede k aktivizaci žáků, podporuje
jejich samostatnost a cvičı́ vůli k překonávánı́ problémů.
Na druhou stranu nesmı́ jeho použı́vánı́ vést k potlačenı́ nenahraditelného manuálnı́ho rýsovánı́ a nácviku grafického projevu. Pokud však
pomůže objasnit postup řešenı́ konstrukčnı́ úlohy, může tı́m následnou
ručnı́ konstrukci velmi usnadnit.
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Zhodnocení přínosu zařazení Blenderu do výuky
počítačové grafiky
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Abstrakt. Cílem této prezentace je shrnout získané zkušenosti se zařazením
profesionálního nástroje Blender do výuky počítačové grafiky. Příspěvek popisuje
zkušenosti, výsledný zájem studentů o tento předmět a výsledky studentů, kteří
předmět absolvovali.
Klíčová slova: Blender, výuka, počítačová grafika

1

Úvod

Na začátku byla snaha o rozšíření a zpestření výuky předmětu základy
počítačové grafiky, který byl založen spíše teoreticky a jeho cílem bylo naučit
studenty základní teorii, nutnou pro navazující předměty, zabývající se
pokročilejší počítačovou grafikou. Naši snahou nebylo učit „klikací“ formou
3D nástroj, ale za pomocí 3D nástroje ukázat, že teorie probíraná v tomto
předmětu je velmi důležitá a používá se v praxi.
Prvním krokem byl výběr vhodného nástroje, který by studenti mohli
libovolně využívat a to jak během výuky, tak i samostatně, mimo školní
počítačové učebny. V tomto případě se nehodí komerční nástroje (3D studio
MAX, Rhinoceros, Maya apod.), které nelze používat ve výuce bezplatně. A i
když existují studentské licence, tak jsou většinou zpoplatněny nebo omezeny.
Ve výsledku byl zvolen program Blender, který je díky svým možnostem na
úrovni profesionálních komerčních nástrojů i přesto, že se jedná o „open
source“ nástroj.

2

Blender a jeho výhody

Nová verze Blenderu patří mezi profesionální nástroje, umožňující nejen
modelování a animování, ale obsahuje další části rozšiřující jeho použití. Mezi
tyto části patří game engine, fyzikální engine, částicové systémy, simulátor
kouře, video editor apod. Proto se řadí svými schopnostmi mezi profesionální
nástroje.
Blender byl zvolen jako doplňující nástroj, který doplňuje výuku základu
počítačové grafiky o praktické zkušenosti s profesionálním modelovacím
nástrojem. Studentům tak může být doplňována probíraná teorie o praktické
zkušenosti, které studenti získávají při seznamování s Blenderem.
Postupně se seznámí s oblastmi, jako jsou základní transformace,
homogenní souřadný systém, středové a rovnoběžné promítání, Bézierovy
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křivky a plochy, NURBS křivky a plochy, modelování, osvětlení, křivky a
plochy, výpočet viditelnosti, stínování, materiály, textury, raytracing apod.
n

B(t )   bi ,n (t ) Pi , kde t  0,1

(1)

i 0

Jako příklad uveďme teorii křivek a ploch, kde je sice probírán teoretický
základ a možnosti vybraných křivek a ploch (1), avšak pokud si mohou studenti
sami tyto vlastnosti (navazování, spojitost, apod.) vyzkoušet v praxi při
modelování, pochopí obvykle rychleji i lépe danou teorii.

Obr. 1: Ukázka modelování pomocí Bézierových křivek
Předmětem od jeho vytvoření prošla asi stovka studentů (tab. 1.) a jejich reakce
jsou velice pozitivní. Vytvořená animace některých studentů jsou dostupné na
adrese:

http://barborka.vsb.cz/nemec/mga/archive/2010/
Zaskočení bývají studenti větší časovou náročností tohoto předmětu a
zvládnutím základního ovládání. Poté, co však dokážou vytvořit vlastní scénu,
jsou naopak mile překvapeni, co všechno lze za pomocí Blenderu vytvořit (obr.
2.).
Tabulka 1. Počet studentů absolvujících rozšíření výuky o Blender.

Rok
2008/2009
2009/2010
2010/2011

počet
studentů
23
47
78

Zhodnocenı́ přı́nosu zařazenı́ Blenderu do výuky počı́tačové grafiky
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Mezi další velmi silné stránky Blenderu, patří podpora jazyka Python a
možnost tvorby a spouštění skriptů. Můžeme tak velmi lehce upravovat
stávající možnosti o své nebo obecně dostupné rozšíření Blenderu, včetně práce
s game enginem.
Mezi největší nevýhodu patří délka renderování výsledných scén. V případě
průměrného projektu může délka několika sekundové animace trvat klidně
v rozsahu několika desítek hodin. To je však problém všech modelovacích
nástrojů a je to dáno kvalitou a rozlišením výsledné animace.

Obr. 2: Ukázka úvodní stránky aktuální verze Blenderu
3

Blender není černá skříňka

Velmi důležitou výhodou Blenderu je, že se jedná o open source program.
Studenti mají k dispozici zdrojový kód programu a mohou si jeho verze
samostatně zkompilovat a spustit svou zkompilovanou verzi programu.
Přesvědčí se tak velmi jednoduše o tom, že se nejedná o black box, jak se
obvykle stává u komerčních programů, kde se nelze samozřejmě ke zdrojovým
kódům z pochopitelného důvodu dostat.
Studenti si tak mohou libovolně prohlédnout zdrojový kód v jazyce C++
s použitím knihovny OpenGL, se kterým se seznamují na cvičeních počítačové
grafiky. V případě potřeby si můžeme teoreticky zdrojový kód i změnit a
zkompilovat si svou vlastní změněnou verzi. Takto vznikly i verze Blenderu
zaměřené na speciální části např Blender 2.5 Ocean Sim branch.
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4 Výukové materiály
V rámci projektu „Personalizace výuky prostřednictvím e-learningu“
(CZ.1.07/2.2.00/07.0339), byly vytvořeny výukové materiály, doplněné o
několik výukových animací a videí. Tyto materiály slouží studentům pro jejich
lepší zorientování a rychlejší pomoc v začátcích při seznamováním se
s programem Blender.

5

Závěr

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 s modelováním a tvorbou scén, vypadají
velmi zdařile.
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Abstrakt. Příspěvek představuje možnosti hardwarově akcelerované
verze platformy Flash, její nově dostupné verze 11 - Stage3D API,
která umožňuje vizualizace rozsáhlých prostorových scén v prostředí
webového prohlížeče. Na praktickém příkladu zobrazení terénu společně
s dalšími geografickými daty budou ukázány možnosti zobrazení
objemných dat v reálném čase i na běžně dostupném hardware.
Představovaná nová verze Flash dovoluje využit dostupný grafický
výkon hardwarového prostředí uživatele i pro webové aplikace, které
dosud využívaly pouze softwarový rendering.
Klíčová slova: vizualizace, WWW, Flash, Stage3D API, WebGL

1 Úvod
Technologie WebGL připravila autorům trojrozměrných vizualizací možnost plnohodnotné grafické prezentace a publikace v prostředí Internetu.
Bez nutnosti instalace jakéhokoli dalšího doplňku webového prohlížeče
WebGL umožňuje uživatelům snadný přístup k interaktivním trojrozměrným scénám. Společnost Adobe, vyvíjející platformu Flash, si brzy uvědomila nedostatek hardwarově akcelerovaného vykreslování trojrozměrné
grafiky ve svém doplňku webového prohlížeče, který dnes využívá prakticky každý uživatel Internetu. V době postupného zániku zastaralé technologie VRML stojí designeři a programátoři před volbou technologie, jejich trojrozměrné vizualizace a interaktivní scény na webových stránkách.
Článek popisuje nově vzniklou knihovnu Stage3D API, která je součástí
dlouho očekávané verze Flash 11 s ohledem na požadavky vizualizace diskrétní simulace odezvy IZS, především zdravotnické záchranné služby, na
mimořádnou událost s hromadným poškozením zdraví.

2 Technologie pro prezentaci prostorové scény na webu
Dodnes hojně využívaná technologie VRML již svými technickými limity
a nutností instalace rozšíření webového prohlížeče nevyhovuje prezentacím prostorových scéna vizualizací v prostředí moderního webu. Uvedení technologie WebGL v roce 2010 představilo možnou cestu budoucího vývoje webových prohlížečů směrem k přímému provádění požadovaných instrukcí grafickou kartou zapsaných ve zdrojovém kódu webové
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stránky. Přístup k shaderům, programovatelným jednotkám grafických
karet, přímo z jazyka JavaScript tak dovoluje programátorům tvořících
vizualizace či trojrozměrné prezentace na webové stránce plného využití
výkonu moderního hardware. Myšlenka rozšíření webových prohlížečů je
dále využívána mnohými technologiemi, které umožňují převádění trojrozměrných scén do specializovaných balíků, které jsou přístupné uživatelům
po nainstalování doplňků do jejich webových prohlížečů. Tyto technologie
bývají součástí propracovaných enginů tvořících základ moderních počítačových her a poskytujících designerům i programátorům vizualizací jistou
dávku pohodlí při jejich tvorbě, za cenu proprietárního řešení či technických omezení bezplatných verzí. Mezi rozšířeními webových prohlížečů a
WebGL, jehož instrukce jsou prováděny přímo grafickou kartou počítače,
stojí technologie Flash, která je též založena na principu rozšíření webového prohlížeče, ale díky své masové rozšířenosti přesahující 95% uživatelů
internetu [1] tvoří samostatnou kategorii. Podrobnější specifikaci jednotlivých technologií a jejich kategorizaci lze nalézt v [6].
Počátkem roku 2011 byla vydána očekávaná specifikace WebGL 1.0
[2], která vytvořila pevný základ pro vývojáře webových prohlížečů i frameworků postavených nad technologií WebGL. Otevřel se tím prostor pro
využití technologie v reálných projektech bez obav o neměnnost technologie. WebGL je využíváno hlavně pro vědecké vizualizace [12], ale projekty
jako interaktivní film ROME [3] přibližují technologii i běžným uživatelům. Skupina společností stojící za Khronos Group oznámila též práci
na specifikaci technologie WebCL [4], která umožní využívat, podobně
jako OpenCL, moderní grafický hardware i pro negrafické výpočty v prostředí webu. V budoucnu tak bude možné zobrazovat výpočetně velmi
náročné simulace pomocí WebGL a WebCL. Během roku 2011 byla mnohokrát diskutována otázka bezpečnosti WebGL [5], která rozděluje společnosti stojící za webovými prohlížeči na zastánce a odpůrce technologie.
Microsoft oznámil, že nebude do svého prohlížeče Internet Explorer implementovat WebGL, oproti tomu ostatní majoritní webové prohlížeče v čele
s Google Chrome, Mozilla Firefox a Apple Safari technologii podporují bez
nutnosti její další aktivace hned po instalaci. Kromě dále se rozvíjejících
a nově vznikajících frameworků a knihoven postavených na technologii
WebGL vytvořili vývojáři také množství nástrojů určených pro ladění výkonu a jednoduché uživatelské rozhraní. WebGL tak postupně přechází od
čistě experimentálního použití k prakticky využitelné technologii. Základním zdrojem informací o technologii WebGL a množství ukázek a návodů
k jejímu použití lze nalézt v [7].

3 Technologie Flash
Prudký vzrůst oblíbenosti streamovaného videa v prostředí Internetu byl
jedním z hlavních důvodů rozšířenosti technologie Flash, která se na-
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Obrázek 1: Interaktivní film ROME zpracovaný v technologii WebGL
víc díky automatickým aktualizacím rychle distribuuje mezi uživatele.
To umožňuje vývojářům této technologie snižovat riziko bezpečnostních
problémů a zároveň to autorům webových aplikací přináší možnost využívat nejnovější knihovny bez rizika ztráty uživatelů se starší verzí Flash
rozšíření webového prohlížeče.
Hlavní vývojářskou platformou technologie Flash jsou produkty Flash
Professional a Flash Builder. První se zaměřuje na práci se samotnou
vektorovou grafikou a slouží k vytváření jednoduchých her, reklamních
bannerů a webových prezentací. Flash Builder je určen k programování
složitější logiky v jazyce Action Script, který rozšiřuje základní funkčnost
grafických prvků technologie Flash a slouží k programování robustních
aplikací. Oba softwarové produkty firmy Adobe, která stojí za vývojem
technologie Flash, jsou komerčně založené a je možné je zdarma využívat pouze po omezenou dobu. Komunita vývojářů postupně pracovala na
opensource vývojovém prostředí pro programování aplikací nad technologií Flash v jazyce Action Script a vytvořila kvalitní, rychle se vyvíjející
nástroj Flash Develop. Díky implementaci překladače Flash aplikací v jazyce Java, který je součástí vývojového balíčku zdarma dostupné knihovny
Flex, a vývojového prostředí Flash Develop je možné vyvíjet interaktivní
aplikace v technologii Flash bez nutnosti nákupu drahého software.
3.1 Stage3D API
Konference Adobe MAX konaná v americkém Los Angeles každoročně
přináší řadu novinek v produktech a technologiích společnosti Adobe.
V listopadu roku 2010 zde byl představen projekt Molehill [8] (později
přejmenován na Stage3D API), který přináší podporu hardwarové akcelerace vykreslování trojrozměrných scén do technologie Flash. Podobně
jako WebGL se jedná o nízkoúrovňový přístup k hardware grafických karet, vyžadující k reálnému využití další nadstavbu v podobě aplikačního
frameworku. Do té doby bylo veškeré vykreslování trojrozměrných scén
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a vizualizací prováděno v technologii Flash pouze procesorem počítače a
omezovalo tak její reálné nasazení pouze na malé scény obsahující omezený
počet prostorových objektů složených z řádově stovek trojúhelníků. Díky
zpracování a vykreslování dat přímo grafickou kartou je možné pomocí
Stage3D API zobrazit až miliony trojúhelníků v jedné scéně s minimálním zatížením procesoru počítače.
Aby bylo možné využívat Stage3D API k vykreslování trojrozměrných
vizualizací na všech zařízeních podporujících technologii Flash, je specifikace možností vykreslení trojrozměrných dat omezená na verze grafických
knihoven DirectX9 a OpenGL 1.3 v prostředí osobních počítačů, stejně
jako technologie WebGL na OpenGL ES 2.0 v mobilních zařízeních. Pokud hardware zařízení nesplňuje tyto specifikace Flash technologie automaticky využije softwarově implementovaný vykreslovací řetězec.
Mnohá profesionální vývojová studia pracují na podpoře svých herních enginů s technologií Flash Stage3D API. Vývojáři enginu Unity3D,
využívaného hlavně ve světě mobilních zařízení s operačním systémem Android, oznámili budoucí možnost exportu nad ním postavených aplikací
a her do technologie Flash [10], podobně jako je tomu v současné době s
platformami Windows, iOS, Android a Wii. Společnost Epic games stojící za světoznámým Unreal Enginem představila jeho implementaci nad
platformou Flash [11] a snaží se tím nalákat vývojáře počítačových her k
přechodu do prostředí webových prohlížečů a Internetu.
Počátkem října roku 2011 byla uvolněna pro uživatele finální verze
webového prohlížeče Flash Player verze 11 jehož součástí je rozšíření Stage
3D API.
3.2 Programovatelný zobrazovací řetězec
Počátky zobrazování trojrozměrných scén a vizualizací pomocí hardware
grafických karet provázel fixní vykreslovací řetězec, který v pevně daných
krocích prováděl potřebné transformace, projekce a rasterizaci trojrozměrných dat do výsledného obrazu. Vstupem vykreslovacího řetězce je
geometrický popis scény (trojúhelníková síť), textury aplikované na geometrii, pozice a orientace geometrie v prostorové scéně, pozice pozorovatele a osvětlení. Postupem času byly programátory kladeny vyšší nároky
na možnosti ovlivňování výpočtů jednotlivých částí řetězce, což vedlo ke
vzniku programovatelného vykreslovacího řetězce, který je i dále rozvíjen
a jistě bude v budoucnu dále rozšiřován a upravován.
Součástí programovatelného vykreslovacího řetězce jsou programovatelné bloky, takzvané shadery, umožňující definování přesného předpisu
částí řetězce pracujícími s vrcholy geometrických objektů (vertex shader)
a s jednotlivými pixely (fragment shader) viditelnými na výsledném obrazovém plátně.

Využitı́ Flash Stage3D API k prostorovým vizualizacı́m v prostředı́ Internetu
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Obrázek 2: Programovatelný vykreslovací řetězec
3.3 AGAL - jazyk pro programování shaderů
Knihovny pro práci s moderním grafickým hardware, DirectX a OpenGL,
obsahují vysokoúrovňové programovací jazyky HLSL (High Level Shader
Language), respektive GLSL (OpenGL Shading Language). Společnost
Adobe se rozhodla pro podporu Stage3D API s oběma knihovnami, a musela tak vytvořit vlastní jazyk pro tvorbu shaderů. Vznikl tak jazyk AGAL
(Adobe Graphics Assembly Language), nízkoúrovňový assembler, jenž je
velmi podobný skutečně spouštěným instrukcím na procesorech grafických
karet. Jazyk AGAL obsahuje, podobně jako vysokoúrovňové jazyky pro
programování shaderů, omezenou skupinu příkazů, které lze využít. Z důvodu technických omezení daných specifikacemi DirectX a OpenGL, které
Stage3D API podporuje, je délka jednoho shader programu omezena na
200 AGAL příkazů a může pro výpočty využívat pouze 8 registrů. Bližší
informace o jazyce AGAL lze nalézt v [9].
3.4 Frameworky využívající Stage3D API
Ještě před uvedením Stage3D API se několik skupin Flash vývojářů věnovalo tvorbě knihoven pro vykreslování trojrozměrných scén a vizualizací,
které se postupně vyvinuly v rozsáhlé frameworky či na nich práce ustaly a
propadly v zapomnění. Po uvedení Stage3D se během několika měsíců nejvíce vyvíjené frameworky přeorientovaly na nově dostupnou hardwarovou
akceleraci vykreslování a více či méně rychle odrážely změny v nových testovacích verzích rozšíření Flash Player, které byly postupně uvolňovány. Z
frameworků popisovaných v [6] se dále vyvíjejí Away3D, Alternativa3D a
Flare3D. Frameworky se liší nejen rychlostí, kterou reagovaly na změny v
jednotlivých vývojových verzích Flash Playeru, ale také licencí pod kterou
jsou vydávány a možnostmi, které přinášejí programátorům trojrozměrných vizualizací.
Open source framework Away3D je komplexní sada knihoven usnadňující nejen zobrazování trojrozměrné scény, ale také její definici pomocí
dostupných geometrických primitiv, dále též nahrávání různých datových
formátů, základní materiály, snadnou práci s kamerou ve scéně, bodová i
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Obrázek 3: Technologické demo frameworku Away3D
směrová světla, nástroje pro ladění vizualizace a mimo jiné také knihovnu
pro práci s fyzikou. Framework je velmi aktivně vyvíjen a jeho čtvrtá verze,
která již podporuje Flash ve verzi 11, tudíž i hardwarovou akceleraci vykreslování trojrozměrných scén, byla kompletně přepsána i s ohledem na
požadované změny vzešlé z neustále se rozrůstající komunity projektu.
Drobné nedostatky v dokumentaci jsou kompenzovány dostupností zdrojových kódu frameworku, vydávaných pod licencí Apache licence 2.0, tedy
použitelné zdarma v komerčních i nekomerčních projektech.
Vývojáři ruské společnosti Alternativa, vyvíjející stejnojmenný framework Alternativa3D spolupracovali se společností Adobe v začátcích
vývoje Stage3D API, a právě na konferenci Adobe MAX, kde byl Flash
s podporou hardwarové akcelerace uveden, předváděli první demo aplikace. Později se však soustředili na vlastní projekt Tanki Online 2.0 a byli
často kritizováni komunitou za velmi pomalé reakce na změny specifikace
Stage3D API dané uzavřeností kódu jejich frameworku. Ten je volně k
dispozici v binární podobě ke komerčnímu i nekomerčnímu využití s nutností zobrazení zpětného odkazu na stránky společnosti.
Framework Flare3D poskytuje vývojářům velké množství prostředků
nejen pro zobrazování trojrozměrných scén a vizualizací, ale také k jejich
modelování, skriptování a publikování. Je však značně komerčně zaměřen
a může být bezplatně využit pouze pro nekomerční účely a s drobnými
omezeními.

4 Prostorová vizualizace simulace
V rámci výzkumného záměru Informační zabezpečení krizového managementu pro oblast zdravotnictví byl vytvořen na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany softwarový nástroj pro diskrétní simulace odezvy zdravotnické záchranné služby na mimořádnou událost s hromadným
poškozením zdraví. Na základě definovaného scénáře mimořádné události
je ve vybraných uzlech silniční sítě Královehradeckého kraje simulována
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Obrázek 4: Skládání textur pro zvýšení vizuální kvality terénu

rychlost odezvy ZZS na událost definovaného rozsahu. Scénář popisuje
rozsah incidentu, především počty zraněných v jednotlivých prioritách
ošetření a definuje umístění a kapacitu zdravotnických zařízení a výjezdových stanovišť ZZS. Na základě dojezdových časů, určených ze skutečné
silniční sítě, je simulován průběh řešení zásahu a vypočteny časy, za které
jsou jednotliví pacienti odvezeni do nejvýhodněji vyhodnocených nemocnic [13] [14].
K vizualizaci výsledků simulace byla využita technologie Flash, konkrétně Stage3D API ve spojení s frameworkem Away3D. Výpočty časů
potřebné pro transport pacientů do nemocnic z místa mimořádné události jsou prováděny na geograficky referencovaných datech a společně s
dalšími expertními znalosti získanými od pracovníků záchranných služeb
značně zvyšují reálnost výsledků. Pro trojrozměrnou simulaci byla získána
výškopisná mapa a rastrový ekvivalent topologické mapy, které tvoří datový základ pro komponentu zobrazující terén Královéhradeckého kraje
a jeho nejbližšího okolí. Z důvodu omezení Flash Stage3D API na konkrétní, výše uvedené, specifikace grafických knihoven OpenGL a DirectX,
je maximální velikost textury, kterou lze pro zobrazení trojrozměrné scény
využít, 2048 × 2048 pixelů. Pokud by byla využita jen jedna výškopisná
textura a jedna textura mapového podkladu na pokrytí celé zobrazované
scény, jevila by vizualizace z důvodu nedostatečného množství dat při
velkém přiblížení ze zejména u vrcholků hor známky diskretizace a interpolace. Proto byly obě textury rozděleny na čtyři části, každá o maximální
možné velikosti 2048 × 2048 pixelů, a zobrazeny jako čtyři různé terény.
Spojení textur v jeden terén je provedeno v aplikační logice vizualizace.
Rozdělení textur do více částí nejen zvyšuje vizuální úroveň, ale také
testuje výkon Stage3D API vzhledem k vysokému počtu trojúhelníků, ze
kterých je detailní scéna složena. Množství zobrazovaných polygonů přesahuje půl milionu, přesto běží vizualizace bezproblémově při 60 snímcích
za sekundu na průměrném PC bez jakéhokoli omezení interakce se scénou
či parametry vizualizace.
Geograficky referencované objekty jsou zasazené do virtuálního te-
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Petránek Karel

Obrázek 5: Zobrazení pacientů s prioritou P2 a P3 pro prahové hodnoty
času 50 a 65 minut
rénu představující místa mimořádných událostí odpovídající skutečným
místům křižovatek silnic první a druhé třídy. Vizualizace dále grafickými
symboly ve virtuální scéně zobrazuje pozici výjezdových stanovišť zdravotnické záchranné služby a zdravotnických zařízení Královéhradeckého
kraje.
Parametry vizualizace lze nastavit v příslušných uživatelských prvcích
a tím změnit pohled na vypočtená data. Pro všechny místa mimořádných událostí platí vždy konkrétní nastavení priority pacienta od těch s
nejvyšší prioritou až po nejméně prioritní. Dalším konfiguračním prvkem
je výsledný čas naložení či vyložení pacienta ze sanitního vozu záchranné
služby a výběr zobrazení jeho minimální, maximální či průměrné hodnoty.
Pro jasné rozlišení konkrétních prahových hodnot se pomocí dvou jezdců
nastavují časy, odpovídající maximálním hodnotám pro zobrazení zelené,
žluté a červené barvy objektů míst mimořádných událostí.
Klepnutím na konkrétní místo mimořádné události lze zobrazit souhrnné informace o místě samotném a výsledcích simulace. V zobrazené
tabulce jsou uvedeny souřadnice místa, minimální, průměrné a maximální
časy naložení a vyložení pacientů s danou prioritou ze sanitních vozů záchranné služby.

5 Závěr
Poslední dva roky znamenaly velké změny v možnostech trojrozměrných
vizualizací v prostředí Internetu. Jazyk VRML a nutnost instalace rozšíření
webového prohlížeče jsou již překonány technologiemi WebGL a Flash
Stage3D API, které zároveň posouvají možnosti designerů a programátorů
trojrozměrných scén a vizualizací. Technologie WebGL je plně podporována všemi moderními webovými prohlížeči a společně s nad ní postavenými frameworky představuje do budoucna jednu z vývojových větví zob-
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razování trojrozměrných scén na webových stránkách. Technologie Flash,
konkrétně Stage3D API, přináší do této oblasti zdravou konkurenci, hlavně
díky popularitě technologie, vysokému výkonu a existenci kvalitních frameworků vyvíjených komunitou již po delší dobu. Nyní již nejsou tvůrci
trojrozměrných vizualizací v prostředí Internetu omezováni na konkrétní
technologii, ale mohou vybírat dle svých aktuálních potřeb.
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Problematika zadávání úloh v kinematické geometrii
Gabriela Javůrková
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Abstrakt. Jak vhodně zadat úlohu v kinematické geometrii, aby řešení bylo
názorné a z praktického hlediska jednoduše zkonstruovatelné.
Klíčová slova: Trajektorie bodu, obálka přímky, body dotyku, pevná polodie.

1.1

Úvod

Kinematická geometrie je na jednu stranu velmi krásná pasáž geometrie, na
druhou stranu pro studenty je, ač se to nezdá, někdy velmi komplikovaná
a těžko představitelná. A to je důvod, proč se při výkladu a procvičování této
látky snažíme zadávat vhodné úlohy. Co to vlastně je vhodně zadaná úloha
v kinematické geometrii? Odpověď na tuto otázku není jednoduchá a bude do
značné míry závislá na mnoha faktorech. V ideálním případě bychom je mohli
rozdělit na didaktické a praktické.
Jmenujme nejprve některé z těch praktických: budeme úlohu rýsovat na
tabuli, či budeme pouze črtat? Nebo máme k dispozici kvalitně vybavenou
učebnu a tabuli vůbec nepoužijeme a jednotlivé kroky řešení úlohy narýsujeme
na papír a pomocí vizualizéru budeme studentům promítat? Nebo použijeme
moderní techniku jiným způsobem? Pokud už řešíme praktickou stránku věci,
znamená to, že jsme v situaci, kdy máme vybráno, jaké úlohy chceme
studentům ukázat.
Podle jakého klíče si volíme úlohy, které chceme studentům předvést?
Jakou radu v tomto směru bychom dali začínajícímu kolegovi? Asi bychom
řekli: „Je potřeba aby studenti uměli sestrojit …“, tzn. „odrecitovali“ bychom
osnovu dané kapitoly. Ale to není ta správná rada, začínající kolega přece umí
číst. Můžeme mu také říct: „Libovolná z úloh, kterou najdeš ve skriptech, je
vhodná. Prorýsuj si to a vyber si ty, které se ti líbí. Jen nezapomeň probrat
všechny osnovou požadované typy.“ Takto ale stále neodpovídáme na otázku,
jestli náhodou není mezi úlohami nějaká, které by bylo dobré se vyhnout.

1.2

Kritéria výběru

V rámci brainstormingu na téma „Kritéria výběru“ by zřejmě zaznělo: zadání se
musí vejít na A4-ku, řešení taktéž (nebo alespoň jeho podstatná část), mělo by
to být „snadno“ narýsovatelné (tzn. např. kotálení elipsy po přímce bychom
z ryze praktických důvodů vyloučili). Uvedená kritéria jsou opět spíše
praktického rázu, a pokud jsme právě nedokončili přípravu řešených úloh, tak
ani jiná než praktická kritéria asi jmenovat nebudeme. Další kritéria souvisejí
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s řešeními úloh, řekněme tedy s klasifikací křivek. Pokud řešení předem
neznáme, tak odhadnout výsledek není vůbec jednoduché.

1.3 Příklad z praxe
Ve skriptech [1] pro předmět Konstruktivní geometrie na Fakultě strojní se na
listě 43b) vyskytovala tato úloha:
Pohyb je určen trajektorií A bodu A a trajektorií B bodu B. Použijte plně
vyznačené části trajektorií A , B a sestrojte:
část obálky (m) dané přímky m = AB (minimálně tři další polohy přímky m)
a na těchto přímkách sestrojte body dotyku s obálkou (m).

Obr. 1: Zadání úlohy
Na této úloze si ukážeme úskalí, které se při zadávání úloh v kinematické
geometrii mohou objevit. Pokud bude student postupovat striktně podle zadání,
tzn. použije pouze plně vyznačené části trajektorií, bude jeho řešení vypadat
přibližně jako na obr. 2.
Modře je zobrazena přímka m v jednotlivých okamžicích, zeleně je zobrazena
část obálky (m) přímky m (včetně bodů dotyku) a fialově je konstrukce
okamžitých středů otáčení.
Zvídavý student si však také položí otázku, proč má použít pouze vyznačenou
část trajektorie bodu A, proč není požadováno použití celé trajektorie? Bude-li
pokračovat v rýsování, velmi brzy nastane okamžik, kdy nebude vědět jak dál
a začne se v příkladu ztrácet… A není se čemu divit. Tento příklad je pro
mnoho studentů velmi komplikovaný. Na obr. 3 je zobrazeno úplné řešení, a to
včetně pevné polodie pohybu. Obrázek je převzat z [4], kde je možné sledovat
nejen pohyb samotný (pohybující se černou přímku), ale i vznik obálky přímky
(zelená křivka) a pevné polodie (fialová křivka); zadané trajektorie A, B jsou
zobrazeny červeně a modře. Z výsledku je zřejmé, že tuto situaci sebešikovnější
student nemůže na papíře odhadnout, natožpak “rozumně” narýsovat.
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Obr. 2: Řešení úlohy

Obr. 3: Úplné řešení úlohy
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Javůrková Gabriela

1.4 Obměna příkladu
V rámci dotisku skript [1] byly provedeny drobné a drobnější úpravy
a předvedená úlohy byla nahrazena úlohou na obr. 4.

Obr. 4: Zadání úlohy
Tato změna se pozitivně projevila na přehlednosti řešení pro plně vyznačené
části trajektorií, ale „problém“ s nevlastními body pevné polodie (jak snadno
nahlédneme např. v i-tém okamžiku na obr. 5), se tím nevyřešil.

Obr. 5: Řešení úlohy
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Otázkou zůstává, jestli takovou úlohu budeme považovat za vhodnou. A proč
ne? V rámci zadání je řešení prakticky dobře proveditelné i názorné a pro
šikovné studenty skýtá úloha další otázky k zamyšlení („Jak přesně určím
nevlastní body pevné polodie?“, „Ve kterém okamžiku se objevuje na obálce
přímky bod vratu?“, „Umím bod vratu sestrojit?“…).

1.5 Závěr
Předvedené úlohy se týkaly kinematické geometrie v rovině a patří mezi ty
úlohy, jejichž řešení předem neznáme a které není konstrukčně snadno
proveditelné. Budeme-li chtít vědět přesně jak řešení vypadá, musíme sáhnout
po alternativních metodách (např. Maple), které už ale nebudou konstrukční.
Přesto bych úlohy kinematické geometrie nedělila na vhodné a nevhodné.
Vyloučení výše uvedených úloh by znamenalo, že se v podstatě omezíme jen
na kinematickou geometrii v rovině s nejelegantnějšími řešeními. Zajímavé
a hlavně v praxi použitelné výsledky však nalezneme v prostorové kinematické
geometrii. Ukázkou aplikace úlohy z prostorové kinematické geometrie
(obalovými plochami) najdete např. v [6]. Současně je zde také vidět, že bez
využití matematického software není možné hledat a nacházet řešení takových
úloh.
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Abstrakt

. V èlánku se zabýváme øe¹ením úloh o ku¾eloseèká h jinak,

ne¾ pou¾itím pravítka a kru¾ítka. Úlohy øe¹íme na poèítaèi s pou¾itím
matemati kého programu Maple, ale lze pou¾ít i jiný vhodný systém.
Øe¹ení takový h úloh otevírá jiný pohled na støedo¹kolskou matematiku
i na mo¾nosti u¾ití poèítaèù. Uvádíme øe¹ení nìkolika typi ký h úloh
s podrobným øe¹ením a komentáøem postupu, vèetnì upozornìní na
mo¾ná úskalí.

Klíèová slova

: Ku¾eloseèky, Maple.

1 Úlohy o ku¾eloseèká h

Pou¾ití poèítaèe k øe¹ení geometri ký h úloh o ku¾eloseèká h s pou¾itím
poèítaèe dává nové mo¾nosti i pohledy na tuto problematiku. Dùle¾itá je
mo¾nost srovnání z ela geometri kého øe¹ení pou¾itím pouze pravítka a
kru¾ítka, dá se snadno usoudit, ¾e oba zpùsoby mají své výhody i nevýhody.
Analyti ké øe¹ení bylo v minulý h dobá h veli e pra né a úpravy slo¾itý h výrazù byly veli e èasovì nároèné, tak¾e elegantní elementární øe¹ení
pomo í pravítka a kru¾ítka bylo vìt¹inou výhodnìj¹í. Dnes u¾ je situa e
jiná, èasová nároènost výpoètu zmizela a lze si v¹imnout výhod analyti kého øe¹ení - napøíklad témìø neomezená pøesnost výsledku. U nìkterý h
úloh je rozdíl veli e markantní, napøíklad pou¾ití kruhové nebo kulové inverze pøi øe¹ení problému znamená hybu ve výsledku øádovì stejnou jako
jsou rozmìry zadání.
Pro demonstra i jsme vybrali tøi úlohy o ku¾eloseèká h:
1. Sestrojte ku¾eloseèku, je-li dáno pìt její h bodù.
2. Sestrojte ku¾eloseèku, jsou-li dány ètyøi její body a jedna teèna.
3. Sestrojte ku¾eloseèku, jsou-li dány tøi její body a dvì teèny.
Nejdøíve si musíme ujasnit o to znamená, ¾e ku¾eloseèka je sestrojená.
V elementární geometrii pova¾ujeme ku¾eloseèku za sestrojenou, jestli¾e
známe její ohniska a délku hlavní osy (u paraboly je to vr hol a ohnisko).
U analyti kého pøístupu staèí znát rovni i ku¾eloseèky, proto¾e jak ukazujeme u øe¹ení prvního pøíkladu, známe-li rovni i ku¾eloseèky, mù¾eme
ji¾ snadno najít její osy a délky její h poloos.
První úloha je z tohoto hlediska veli e jednodu há, staèí dosadit dané
body a øe¹it vzniklou soustavu lineární h rovni . V porovnání s bì¾ným
postupem pomo í pravítka a kru¾ítka, který vy¾aduje nìkolik pomìrnì
slo¾itý h krokù, je výhodnost analyti kého pøístupu zøejmá. Druhá úloha
je podobná, je tøeba vyøe¹it soustavu ètyø lineární h rovni a jednu kvadrati kou, o¾ není na poèítaèi ¾ádný problém. Gra ké øe¹ení znamená
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pou¾ití vlastností svazkù ku¾eloseèek, o¾ je ji¾ teoreti ky i prakti ky mnohem nároènìj¹í.
Tøetí úloha je mnohem pouènìj¹í. Z elementární geometrie víme, ¾e
tato úloha je øe¹itelná pravítkem a kru¾ítkem a má ètyøi øe¹ení. To naznaèuje, ¾e pøi analyti kém øe¹ení pravdìpodobnì dostaneme rovni i ètvrtého
stupnì, která je øe¹itelná pomo í odmo nin. Skuteènì tomu tak je, najít
rozklad obdr¾ené rovni e není snadné, kdyby hom nevìdìli, ¾e existuje,
tak by hom ho mo¾ná ani nehledali.
Pøíklady jsou zadané konkretnì zvolenými body, i kdy¾ by hom mohli
tyto úlohy øe¹it obe nì. Informaèní hodnota takového øe¹ení je v¹ak veli e
malá, na pøíklad rovni e obe né ku¾eloseèky dané pìti body má 720 èlenù.
Podobným zpùsobem je mo¾né øe¹it mnoho dal¹í h úloh, nìkteré uvádíme
ní¾e, mnoho vhodný h úloh by hom nalezli v publika i [1℄ nebo v libovolné
uèebni i vìnované ku¾eloseèkám.
Existují ov¹em také úlohy, pro které je analyti ké øe¹ení málo efektivní, zatím o pomo í pravítka a kru¾ítka a znalosti nìkterý h vlastností
ku¾eloseèek úlohu vyøe¹íme veli e snadno. Pøíkladem budi¾ úloha o sestrojení elipsy, jsou-li dána ohniska a teèna. Snadno také narazíme na úlohu,
která není øe¹itelná pomo í pravítka a kru¾ítka. Takovou úlohu lze øe¹it
pøibli¾nì k naprosté spokojenosti.
Podrobné øe¹ení uvedený h tøí úloh je uvedeno v následují í h èáste h.
Pra ovní postup pøi øe¹ení na poèítaèi je podrobnì komentován a pøi pou¾ití Maple 6 není tøeba vùbe ¾ádná znalost týkají í se pou¾ití software, u
jiný h verzí by mohly být nutné malé zmìny. Havlíèkova mo pìkná kniha
[1℄ obsahuje velké mno¾ství pøíkladù, které lákají k analyti kému øe¹ení, v
publika i [2℄ lze nalést podrobnìj¹í pokyny pro prá i s programem Maple.

2 Základní urèení ku¾eloseèky a její normální tvar
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3 Ku¾eloseèka daná body a teènami

Lze dobøe øe¹it úlohy na sestrojení ku¾eloseèky jsou-li dány body a teèny
v elkovém poètu pìt, té¾ modi ka e s teènou a bodem dotyku. Pomìrnì
jednodu há je úloha na sestrojení paraboly ze ètyø bodù (má dvì øe¹ení).
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Kuželosečky v Maple

129

130
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4 Závìr
Èlánek je mínìn jako povzbuzení k dal¹í prá i i zábavì u poèítaèe.
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Bikvadratické S-záplaty a BS-záplaty
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Abstrakt. Vzájomná konverzia medzi trojuholníkovými a štvoruholníkovými
sieťami vyžaduje, aby v štvoruholníkovej sieti bol stupeň diagonálnej krivky
totožný so stupňom hraničnej krivky. V príspevku je sformulovaný prístup k tvorbe
S-záplat, ktoré toto riešia. Sú ukázané základné vlastnosti S-záplat. Je
sformulovaná podtrieda bézierovských S-záplat (BS-záplaty). Sú diskutované rôzne
konfigurácie nezávislých riadiacich bodov S-záplat a BS-záplat, v súvislosti s ich
vhodnosťou pri zadávaní príslušných povrchov.
Kľúčové slová: Parametrické modelovanie, kvadratická plocha, S-záplata, BSzáplata, bézierovský trojuholník

1 Úvod
Bežne používaným nástrojom geometrického modelovania je parametrické
modelovanie. Toto vedie k výslednej aproximácii povrchu štvoruholníkovou
sieťou. Z druhej strany, častým nástrojom modelovania plôch sú trojuholníkové
siete. Vzhľadom na rôznosť geometrických vlastností oboch prístupov je ich
vzájomná konverzia dlhú dobu v oblasti záujmu mnohých autorov, napr. [2],
[4], [5], [6], [13].
V nedávnej dobe napr. [11] analyzuje možné vzájomné aproximácie. [8]
využíva možnosť rozdelenia trojuholníka na tri štvoruholníky. V [9] je použitá
degenerácia štvoruholníkovej siete na základe stotožnenia jej vrcholov. Metódy
založené na tzv. funkcionálnej kompozícii sú napr. v [3] a [12]. [7] analyzuje
vlastnosti diagonálnych kriviek štvoruholníkových sietí. Za prelomový článok
v tejto oblasti možno považovať [15], kde je sformulovaný pojem S-záplata
(Smart-Patch). Na neho priamo nadväzuje článok [10], kde je spravená určitá
revízia: na rozdiel od [15], kde sú záplaty formulované ako fergusonovské,
v [10] je použitá bézierovská notácia. Toto dovoľuje jednoduchú a jednotnú
formuláciu problému nielen pre bikubické plochy ale pre ľubovoľný stupeň
modelovaných plôch. Naviac je tu zavedená podtrieda S-záplat – BS-záplaty,
ktorá dovoľuje priamu konverziu medzi bézierovských štvoruholníkových sietí
na bézierovské triangulácie.
Takto definované rozklady majú význam napr. pri MKP modelovaní
s bázovými prvkami vyšších stupňov.
V príspevku sú zhrnuté hlavné výsledky z [10] a je diskutovaná vhodnosť
rôznych konfigurácií nezávislých riadiacich bodov, ktoré definujú S- a BSzáplaty.
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2 Základné definície a vzťahy
Uvažujme parametrickú plochu s rovnakým stupňom oboch parametrov n,
 R00 L R0 n  1 

 
X (u , v ) = uRv = 1 u L u  M O M  M 
R
 n 
 n 0 L Rnn  v 
T

(

n

T

(1)

)

Je evidentné, že vo všeobecnom prípade sú obe hlavné diagonály
D1 (u ) = X (u, u ) = uRu T ,

~T
D2 (u ) = X (u,1 − u ) = uRu

krivky stupňa 2n,
kde u~ = (1 1 − u (1 − u )2 L (1 − u )n ) .
Cieľom je sformulovať podmienky pre riadiace body plochy (1) tak, aby
obe hlavné diagonály D1 (u ), D2 (u ) boli krivky stupňa n. Také plochy nazývame
S-záplaty (S-Patches) [15].
Obmedzíme sa len na bikvadratický prípad, tj. n=2. Užitočnosť a dôležitosť
bikvadratických štvoruholníkových sietí a kvadratických triangulácií je
demonštrovaná napr. v [14], [1].

1.

Platia nasledujúce vzťahy 1.–8. [10]:
Bikvadratická záplata (1) je S-záplata práve vtedy, keď
 R00

R =  R10
R
 20

2.
3.
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R11
0

R02  .

0 
0 

(2)

Každá lineárne parametrizovaná krivka bikvadratickej S-záplaty je krivka
maximálne druhéhé stupňa.
Bézierova forma bikvadratickej S-záplaty
0 0  1 − 2
1
 1
(3)
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2 − 2 v
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je definovaná šesticou nezávislých riadiacich bodov, pričom vzťahy medzi
P a R sú definované sústavou (4).
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Všetky šestice bodov dostaneme rotáciou a osovou symetriou šestíc
z Obr. 1. Bikvadratické S-záplaty v bézierovej forme sú definované
nezávislými šesticami, obr. 1 d)–g).

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)
Obr. 1: Základné konfigurácie šestíc riadiacich bodov pre
bikvadratickú S-záplatu: a) – c) závislé šestice, d) – g) nezávislé šestice.
Znamená to, že nezávislé riadiace body definuje používateľ, ostatné sa
dopočítajú. Napr. pre šesticu nezávislých bodov z obr. 1g) nájdeme vzťah
medzi P a R ako príslušnú podsústavu z (4),
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Ostatné riadiace body dopočítame z (4) a (5) nasledujúcim spôsobom:
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5.

V [10] je zavedený pojem BS-záplata. Je to S-záplata, ktorá naviac splňuje
podmienky (7).
0 0  P00 
0 0  P02 
 1
 1

 

 
D1 (u ) = u − 2
2 0  P11 , D2 (u ) = u − 2
2 0  P11 .
 1 − 2 1 P 
 1 − 2 1 P 

 22 

 20 

6.

(6)

(7)

Vyjadrenie vo forme (2) dáva dodatočnú podmienku na R : R11=0. Táto
podmienka prirodzeným spôsobom vedie k nájdeniu vzťahu medzi
štvoruholníkovou a trojuholníkovými záplatami:
BS-záplata definovaná riadiacimi bodami Pij, 0≤i,j≤2 je totožná
s dvojicami bézierovských trojuholníkov
P∆1(u,v,w,{T1}), P∆2(u,v,w,{T2})
resp.
P∆3(u,v,w,{T3}), P∆4(u,v,w,{T4}),
definovaných riadiacimi bodami
T1={ P00, P01, P02, P10, P11, P20}, T2={ P20, P21, P22, P11, P12, P02},
T3={ P00, P01, P02, P11, P12, P22}, T2={ P20, P21, P22, P10, P11, P00}.
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Podobne, ako zo vzťahov (4) a obr. 1 dostávame (5) a výsledné vyjadrenie
závislých riadiacich bodov pre S-záplaty (6), budeme postupovať u BSzáplat. Tá je definovaná päticou nezávislých riadiacich bodov, pričom
vzťahy medzi P a R sú definované sústavou (8).
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Obr. 2 ukazuje príklady závislých a nezávislých konfigurácií riadiacich
bodov pre BS-záplaty.

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
Obr. 2: Základné konfigurácie riadiacich bodov pre bikvadratickú
BS-záplatu: a) – b) závislé pätice, c) – g) nezávislé pätice.
Napr. pre päticu nezávislých riadiacich bodov z obr. 2e) nájdeme vzťah
medzi P a R ako príslušnú podsústavu z (8),
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Závislú doplnkovú štvoricu dostávame z (8) a (9):
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Hladké napojenie BS-záplat je určené prílišnou „tuhosťou“ systému
(9),(10). Platí, že štvorice P11,P01,P00,P10, P11,P01,P02,P12, P11,P12,P22,P21,
P11,P21,P20,P10, musia byť koplanárne, a naviac je koplanárna i štvorica
P00,P02,P22,P20. Systém BS-záplat je tak hladký len v prípade, že riadiace
body z ob. 2e) sú vo vzťahu, ako je vyjadrené na obr. 3:
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a) „centrálne“ riadiace body záplat tvoria systém rovnobežníkov,
b) „krížové“ riadiace body sú dané vopred zvoleným pomerom,
c) „závislé riadiace body sú doplnené tak, aby bola zachovaná zmienená
koplanarita,
d) označenie dvoch susedných záplat.

a)

b)
c)
Obr. 3: Hladké napojenie BS-záplat.

d)

3 Konfigurácie riadiacich bodov
Bézierovské ovládanie pri modelovaní kriviek a plôch je užívateľsky prívetivé
a dostatočne intuitívne názorné. Ako bolo ukázané vyššie, S a BS-záplaty majú
za následok, že používateľ nemá k dispozícii všetky riadiace body. Tab. 1
komentuje vhodnosť a nevhodnosť jednotlivých konfigurácií z obr. 1–2.
konfig.
1d)
1e)
1f)
1g)

−
−
−
−
−

2c)
2d)
2e)

−
−
−
−
−

2f)
2g)

−
−

2a)

☺
zadané všetky rohy,
zadané dve hrany
zadané všetky rohy
zadané dve hrany
symetria
vnútorných
bodov na hranách
symetria,
zadané všetky rohy
zadané dve hrany
zadaná hrana
symetria zadaných bodov


− nie je zadaný vnútorný riadiaci bod
− zadaná len jedna hrana
− nie sú zadané všetky rohy
− zadaný len jeden rohový bod
− nedefinuje BS-záplatu !!!
−
−
−
−
−
−
−

asymetria
žiaden roh,
žiadna hrana
žiadna hrana
asymetria riadicich bodov,
len jeden vrchol

Tab. 1: Zhrnutie vlastností konfigurácií riadiacich bodov.
Konfigurácia z obr. 2e) i napriek svojim nevýhodám sa zdá byť najvhodnejšia
vzhľadom k analýze vyššie opísaného hladkého spájania BS-záplat. Je preto
otázkou, ktoré z konfigurácií riadiacich bodov sú v konečnom dôsledku vhodné
a užívateľsky prívetivé. Toto bude predmetom ďalšieho skúmania.
Ako bolo zmienené vyššie, BS-záplaty priamo dovoľujú konvertovať
štvoruholníkové siete na triangulácie. Nevýhodou však je prílišná „tuhosť“ tj.
malá používateľská voľnosť pri vyjadrení požadovanej geometrie. Je otázkou,
nakoľko zvýšená miera voľnosti S-záplat prevýši výhody BS-záplat.
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4 Záver
V článku je daný prehľad dôležitých vlastností S- a BS-záplat pre bikvadratické
plochy. Je ukázaný spôsob, ako nájsť vzťahy pre výpočet závislých riadiacich
bodov. Sú komentované jednotlivé konfigurácie riadiacich bodov z hľadiska
užívateľskej prívetivosti.
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Abstract. B-Spline based image registration has gained significant
attention in the last decade especially in the field of medical image
processing. Despite the good properties of B-Splines in this setting
such as locality, low number of parameters and scalability there is still
room for improvement in speed if we want to employ the method in
a more complicated data processing pipeline. We can dramatically
improve performance by smarter computation of integrals inside the
fitting process. We found out that in some cases we can improve
convergence rate in orders of magnitude using Monte Carlo with
importance sampling. But in the case of euclidean distance map based
criterion importance sampling may fail. Random Monte Carlo works
well and also Quasi Monte Carlo based integration gives reasonable
results. The choice of sampling strategy always depends on a chosen
criterion and data at hand.
Keywords: Registration, Quasi-Monte Carlo, B-Spline

1 Introduction
Image registration is one of the most common image processing tasks. The
basic idea of this task is to find mapping between two different objects
(Figure 1). These two objects are often only two different views of a single
object which makes the task little easier. The mapping itself can be rigid
or deforming (also called elastic) depending on the application used. An
alternative equivalent definition might be to find mapping into a common
coordinate system.
The task of image registration has been widely researched [1] in the
last two decades and has many practical applications. The most common
example of image registration is alignment of pictures taken by a camera
into an interesting composition, e.g. panoramic images. Not only raster
images can be registered but all measuring devices which produce data
that must be spatially coherent to be correct pairwise can use registration
as a post-processing step to produce one bigger data set. Laser or optical
surface scanners are such examples.
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T

Figure 1: Image registration - looking for a transformation between a
source/reference and target/moving images (left) or for a transformation
to a common coordinate system (right).

The second common example of registration is to produce comparative
studies of different objects or different states of a single object.
The last example might be a construction of a combined image from
many sources in order to study properties of the input group or to learn
all possible forms of a certain class of objects to recognize them easily
afterwards.

2 B-Spline based registration
Registration is generally an ill-posed problem. It usually means that there
are many solutions to such a problem and it cannot be decided which one
is the best. We aim to study B-Spline based registration which belongs
to a group of registration tasks that can be formulated as a variational
problem, see [2]. This variational formulation is also an ill-posed problem.
But fortunately it is known how to mathematically solve such problems
by adding so called regularization term fr to the energy functional E
to keep the desired transformation T smooth, continuous and/or volume
preserving, etc.
Z
E(T (x)) =
(1 − α)fd (T (x)) + αfr (T (x))dx
Ω

Depending on the means of application there are global and local transformation models T . The first ones are chosen in case of global differences
between images such as different position, orientation, size or deformation
by perspective. The second group is more often chosen when only local
changes are present, for example in video tracking tasks or intra-subject
comparative studies such as pre- and post-operative examinations.
We choose a model based on B-Spline interpolation. B-Spline type
splines are famous for the property of minimal support with a given degree
and smoothness. The limited support is directly connected to the locality
of the resulting transformation model. The theory of B-Spline states that
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Figure 2: Left: An example of parametric cubic B-Spline curve (thick line)
with control points (squares) and control polygon (narrow lines). Right:
An example of free-form space deformation with a control points (squares)
grid demonstrating space deformation at an arbitrary point (red) by shifting one of the control points (blue square).

any spline function can be expressed as a combination of B-Spline basis
functions. The most famous application of B-Spline interpolation is the
parametric uniform (often cubic) B-Spline curve (see Figure 2). The linear
−c and together
combination coefficients cxi and cyi define control points →
i
form a control polygon.
X
→
−
→
−c B (x)
T (x) =
i i
i

Bi (x) are shifted B-Spline basis functions. The locality in this case means
that the position of the last control point in the B-Spline curve (Figure 2
left) has no impact on the shape of the first segment of the curve (between
the first two red dots). In the equation the sum is a linear combination
of all control points as it is common in other spline problems (e.g. Bezier
curves), but only a small number of Bi (x) is actually non-zero. The
evaluation is then very fast.
The transition from B-Spline curves to a space transformation/deformation is a straightforward one. A regular spatial grid of control points
is used together with a mixture of B-Spline basis functions. Again, only a
small number (depending on the degree) of control points are multiplied
by non-zero mixtures of basis function values.
X
→
−
→
−c B (x)B (y)B (z)
T (x, y, z) =
ijk i
j
k
ijk
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The basis function itself is defined recursively but in order to make
evaluation easier we can explicitly express parts of the B-Spline basis
function by shifted polynomials, e.g. for uniform cubic B-Spline we can
use four polynomials of the third degree. Derivatives of T with respect to
x or cijk are obvious. The other component of the registration algorithm
is a data criterion (fd in our formulation above). The basic idea behind
constructing a data criterion is that its value should correlate with a
displacement error between a particular transformation and the actual
ground truth which is unknown in a real life scenario. The choice of
a data criterion reflects our view of what is happening with the data.
In general, there are several basic criteria computed from the values of
individual pixels, so called raster-based criteria or criteria of raster-based
registration. The most often used is a sum of squared difference between
corresponding pixel values of overlaid raster images (SSD). SSD is simple,
well described and it works well in many cases of uni-modal data. For
multi-modal data (matching MRI and CT, CT and PET, etc.) mutual
information (MI) or normalized mutual information (NMI) is used (in [2]
[3]).
The core of the registration process is optimization of our transformation model in order to minimize energy functional E. There are many
numerical optimization algorithms that could be used for this purpose.
One interesting characteristic which could be used to distinguish between
them is the amount of gradient information they depend on. With respect
to this property they could be sorted in the following order: the downhill simplex method that does not use partial derivatives at all; Powell’s
method which uses one partial derivative for iteration step; the gradient
(steepest) descent method that systematically follows objective function’s
gradient while searching the parametric space; the conjugate gradients
method that accumulates subsequent gradients to come up with a new direction to move in; Levenberg-Maquart’s method that progressively combines gradient descent and Newton’s method; Broyden-Fletcher-GoldfarbShano (BFGS) and Limited memory BFGS methods that are state-of-theart and gradually approximate second derivatives; and at last Newton’s
method that directly computes second derivatives. For our study we employed the modified gradient descent with adaptive step size. For the
general scheme of optimization algorithm see Algorithm 1.
The total time needed for computation depends on speed of convergence and a number of iterations it does (Line 1). On the other hand,
the most computationally demanding part of such an algorithm is Line 2
where partial derivatives have to be computed. It means that there are
at least two places which we can focus on if we want to speed up the
algorithm.
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Algorithm 1: General numerical optimization based on gradients
input : S - source, T - target, initial guess,  - tolerance
output: solution
begin
solution ←− initial guess
converged ←− F alse
1
while notconverged do
2
∇fS,T ← compute partial derivatives
new solution ← solution − δ ∗ ∇fS,T
converged ← |fS,T (new solution) − fS,T (solution)| < 
solution ← new solution
end
end

3 Material
This study aims to improve registration of CT images of human skulls
taken in hospitals as a part of anthropological research. Together with
CT scans of contemporary population we have four samples from periods
raging from the 9th to the 21st century. Figure 3 shows a surface visualization of a skull of a specimen from the collection of a historical population
and a volume visualization of a living person from the contemporary population sample. Besides other topics, anthropology examines differences
and evolutionary changes in shapes of bone remnants or shapes of recent
living specimens and correlates them with various other characteristics of
the samples such as sex, living conditions, weather, food, health or wealth.
As for our comparative study, it is essential to analyze image correspondences. Particularly, the geometric morphometry methodology, that
is the most widely used for anthropological or common biological landmark data, relies on superimposed specimens, means of corresponding
landmark coordinates and a complex statistical analysis of the whole sample. Analyzing deformation fields computed by a volume registration algorithm should give us similar results but with more information involved
than when only landmarks are used.

4 Speed-up approaches
Image registration in general is a computationally demanding process.
Many ways to improve performance have been studied. Some of them are
enhancements on the implementation level by employing parallelization
techniques, distributed computing or specialized hardware applications.
Others work on the algorithm level.
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Figure 3: Surface of a skull of a person who died hundreds years ago (left).
Visualization of CT volume data of a living patient (right).

4.1 Multiresolution
The most often used speed-up technique for image registration or even
for other image processing algorithms is multiresolution. Input data are
scaled down so the algorithm converges on them faster. The solution of
this scaled instance is then scaled up and used as initialization of the
algorithm on the original data. The idea is that the algorithm will make
less steps to converge and the total time of these two computations will be
shorter than the time of the original one. This could also work on more
than two levels. There is also one additional advantage for numerical
optimization, on scaled down data the algorithm easily overcomes some
local minima in which the algorithm on the original data will converge.
Actually, this approach is not only faster but produces different and better
results. The concept behind this approach is similar to multigrid methods
from numerical analysis.
In the case of the B-Spline based registration we can scale down the
control grid. It is a good idea to do it together with resolution of the input.
The algorithm with a sparser control grid has more global deformation
behavior while with a denser grid it works locally. The only remaining
problem is how to scale up the solution, i.e. increase the number of
control points. In the case of B-Spline problems there are many ways
to subdivide the control grid or to insert control points. One particular
solution proposed by Lane and Riesenfeld [4] almost doubles the number
of control points in a few simple steps.
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4.2 Sampling
The aim of this study is to research how stochastic sampling could be
used to improve performance and how it influences accuracy compared
to traditional dense regular sampling when computing partial derivatives
(see Algorithm 1 line 2). Sampling is a natural way to speed up algorithms
that involve computations of integrals over large intervals and that does
not depend on one individual result because it is recomputed several times
and results improve gradually.
Stochastic sampling has been used for image registration in a few studies in recent years. Klein et. al. [5] were probably the first to study simple
stochastic sampling as an acceleration technique for image registration.
They combined it with a smart optimization procedure (Quasi-Newton
method) and observed improvement of performance in one to two orders
of magnitude without losing accuracy.
Bhagalia et. al. [6] described the use of importance sampling for
intensity-based image registration with a mutual information data criterion of MRI images.
Quasi-Monte Carlo sampling approach was used by Thevenaz et. al.
[3] to speed up joint histogram computation for mutual information based
registration.
Apart from these scientific results, stochastic sampling has not yet
been fully accepted as an efficient registration speed up technique in the
same manner as multiresolution. Also no study has ever compared smarter
sampling methods such as importance sampling and Quasi-Monte Carlo
focusing on implementation, performance and accuracy.
4.3 Convergence criterion
Numerical optimization procedures often converge in many iterations and
in the last part of the process they do not improve the solution much.
Stopping the convergence in the right moment can significantly lower
computation time. As far as we know nobody has yet researched stopping
criterion for image registration algorithms. The only basic rules are mentioned in publications. For example, an algorithm should stop if there
is almost no change between the last two solutions, if the gradient of
the objective function with respect to parameters is almost zero or after
fixed number of iterations. Such conditions are represented by thresholds
which are not easy to set and often must be found empirically. Stochastic
sampling inside optimized objective function also changes the behavior
of the optimization procedure and as well as the criterion to stop the
convergence.
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5 Sampling approaches
The basic principle behind Monte Carlo methods [7] is in repeated random generation of certain result assuming that the mean value of such
a process converges to the exact value. Monte Carlo integration could
be seen as a random generation of approximation of certain integral by
a constant. The variance of this process is indirectly proportional to the
number of attempts and also depends on the chosen sampling approach,
the method used to select individual samples. In our study we experiment
with various sampling strategies. All stochastic methods are compared to
regular sampling (see Figure 4, top middle) which is usually used with
raster-based registration algorithms. The simplest one of them with the
largest variance is pure random sampling (see Figure 4, top right) from the
whole integration domain by generating random numbers between boundaries of the domain. With a smaller number of samples some empty areas
or areas with too many samples could appear. This could be improved by
stratified sampling (see Figure 4, bottom left) where the domain is subdivided into subdomains in which a certain portion of random samples is
generated. The variance of such sampling is reduced compared to pure
random sampling.
If the shape of the integrated function is known in advance, probability could be assigned to each image element expressing how much it
contributes to the whole integral or sum. In other words, how much
important it is to include this element to the resulting integral or sum.
Therefore, this method is called importance sampling (Figure 4, bottom
middle). It has the lowest variance but the disadvantage is that the basic
importance sampling algorithm can only generate certain fixed number of
predefined samples and the structure that is used to hold them is as big
as the image itself.
The last sampling method we would like to present belongs to a group
of so called Quasi-Monte Carlo (QMC) methods. These methods do not
generate samples randomly but use a deterministic algorithm which produces points covering the whole integral domain. The measure of quality
of such a coverage is called discrepancy and can be used to compare various Quasi-Monte Carlo sampling algorithms.
n

Dn? = sup[0,1)d

1X
10≤xi <a − |[0, a)|
n i=1

The most famous QMC is based on Halton sequences (Figure 4, bottom
right). The principal is to produce integer numbers from 0 to the infinity
and express them in a selected prime base. Then individual digits are combined together weighted by inversions of a powered base. We use Halton
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Figure 4: Various sampling approaches (left to right, top to bottom): original image, regular sampling (360 samples), random sampling, stratified
sampling, importance sampling, Halton sequences. All stochastic schemes
are presented with 200 samples.

sequences in our study with different bases for different coordinates.
n =
φb (n) =

∞
X

k=1
∞
X

nk bk−1 , nk ∈ {0, 1, ..., b − 1}
nk b−k =⇒ ~x = (φ5 (0), φ7 (0)), (φ5 (1), φ7 (1)), ...

k=1

6 Implementation
In the previous sections we have introduced a few theoretical foundations
for implementation of the algorithm. Before we run the B-Spline based
non-rigid registration, we align the data sets rigidly. For this purpose we
can use landmarks put on these data sets manually. The rigid alignment
procedure is known as Procrustes superimposition. It is then followed by
the non-rigid registration to solve the deformation part of the transformation between the data sets.
6.1 Data criterion
We intended to use the SSD data criterion as a standard and a means of
comparison for all other methods. The use of MI was rejected because it
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is computationally expensive and we do not work with multi-modal data.
In addition to that, MI has a property to build a relation between element
values in both images in every registration step depending on the number
of occurrences of element pairs in a joint histogram. In other words, if
the initial images are badly aligned it could relate black pixels in the first
image with white pixels in the second image. The probability that this
happens is even higher for our bone-air images.
Instead of MI we exploited the fact that the data have very strong
boundary information. It is a good idea to relate image elements to the
object boundary by the shortest distance. We computed so called euclidean distance map (EDM) which stores the shortest distance from each
element to the nearest boundary element and then we tried to align these
maps in a sum of squared difference sense. EDMs have already been used
for image registration by Paragios et. al. [8] in video tracking algorithm
combining global and local transformations. The advantage of EDMs is
also that they can be computed very fast using dynamic programming,
see Meijster et. al. [9]. To find a boundary in the data or to divide
the data into two groups of elements — the object and the background,
we could use any segmentation algorithm. We decided to employ simple
thresholding based on the standard well-known Otsu’s method [10].
6.2 Stopping criterion
A stopping criterion of the convergence process should reflect the fact that
the objective function is optimized in a stochastic manner. If we want
to set a certain threshold to a characteristic derived from the behavior
of stochastic objective function we should relativize it from fluctuations
caused by randomness in the integral computation. We cannot base it
on the changes between subsequent steps because they also have these
unpredictable fluctuations. The obvious way to overcome this behavior is
averaging over several steps. Particularly, we can fit a line to a certain
number of objective function values and watch its slope (see Figure 5).
If it falls bellow a certain threshold we can stop the convergence. All is
relative to the objective function value at the beginning of the iterative
process.

7 Results
It is difficult to assess efficiency of the algorithm on real data. We generated an artificial deformation and applied it to a sample of data and
then we let the algorithm to recover the original shape by searching for
an inverse deformation. By comparing the original deformation with the
deformation found by the algorithm we computed an error measure. This
scenario is not equivalent to an intended real live application of the algorithm but we assume that the results are highly correlated.
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Figure 5: Criterion value behavior during stochastic convergence process.
The line (red) is fitted to the last 20 steps and its slope is compared to a
given threshold. We use 0.001 in our experiments.

We used energy functional including regularization term with a weight
α = 0.1 in the algorithm which should prevent deformation from becoming too wild. For the purpose of testing sampling approaches we scaled the
original data sets from approximately 5123 to 50 × 50 × 43 voxels. The
algorithm uses three levels of multiresolution. The algorithm with the
SSD criterion was executed using all five sampling approaches discussed
and the results can be seen in Figure 6. We can observe that different
algorithms converged in a different number of iterations. Stratified and
Halton sampling are faster while the other three need more iterations to
converge. The importance sampling error curve follows the regular sampling one which could be explained by the fact that they use the same
set of fixed sample points. Regular sampling gives the lowest error in this
case but it must be emphasized that it is achieved in one order of magnitude longer real time since we use only 10% of samples in all stochastic
strategies compared to regular sampling. The average displacement error
of the EDM based criterion can be seen in Figure 7. All experiments converged in fewer iterations which proves that the EDM is better for this
kind of tasks. In the case of the EDM, random sampling methods are significantly better, except for importance sampling, than regular sampling.
Error itself is also better distributed in the sense that it is lower around
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Figure 6: Error development through convergence process with SSD data
criterion. Noticeable transition between levels.
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Figure 7: Error development through convergence process with EDM data
criterion. Stochastic registration objective functions lower the error very
quickly, except importance sampling.
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Figure 8: Objective function behavior for various sampling strategies with
SSD data criterion. Corresponding resolution levels need different number
of iterations to converge for given convergence criterion threshold.

the feature structures (i.e. edges) while in the SSD case the error ignores
the structure of underlying image completely.
The behavior of the objective function for all sampling approaches can
be seen in Figure 8 and Figure 9. One noticeable detail is that the EDM
based criterion for stochastic algorithm is much higher than for regular
sampling, except for importance sampling. The real error, however, is
lower for stochastic sampling except for regular sampling approaches, except for importance sampling. This is caused by the fact that in random,
stratified and Halton sampling strategies the data are sampled in noninteger positions. It gives us bigger differences between overlaid images
but forces the algorithm to move control points more freely which is better
for reflecting the original deformation.

8 Conclusions
This paper describes optimization techniques for nor-rigid registration of
volume data based on B-Spline deformation. We aimed to describe methods of acceleration by employing stochastic sampling and make direct
comparison which has never been published before. In the way of conclusion we would like to compare two methods with different sampling
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Figure 9: Objective function behavior for various sampling strategies with
EDM based data criterion. All corresponding resolution levels need the
same number of iterations to converge for given convergence criterion
threshold.

sampling
importance
halton

Pros
efficient optimization
memory efficient
more accurate

Cons
memory demanding
less accurate
less efficient optimization

Table 1: Summary of comparison between Quasi-Monte Carlo (Halton
sequences) and importance sampling
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philosophies (see Table 1). The first one is the importance sampling that
does not cover the image domain regularly and works only with predefined fixed set of points in integer positions, because the implementation of
sampling with predefined probability distribution needs it. Consequently,
the samples in importance sampling can often repeat themselves and the
results often similar to results of regular sampling. To overcome this behavior we can combine importance with some additional random noise to
push the samples to non-integer positions. We have not tested this idea.
The second approach that gained our attention is Quasi-Monte Carlo
sampling based on Halton sequences. It is also similar to regular sampling in that it is deterministic. This property might be advantageous in
some situations. We observed that the Halton sampling based registration produces error and objective functions that fluctuate the least from
all stochastic methods except for importance sampling.
To make our results more evident more tests are required on more
types of data sets. We plan to make more test on data sets in higher
resolution and in more cases to prove the significance of using a certain
combination of data criterion and sampling approach.
There might be also other speed-up techniques that could be used in
our project. For example, the often used approach of control point inhibition might improve efficiency. The principle is to stop moving with some
control points and also stop computing partial derivatives with respect to
these points’ coordinates if the change of their position does not lower the
value of the objective function. The decision when to stop moving with
the points must also be adapted to stochastic optimization.
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Abstrakt. Cyklické plochy jsou plochy, na kterých leží nekonečně mnoho kružnic.
Podobně jako přímkové plochy jsou vhodným tématem pro ilustraci významu
parametrizace plochy. Jedná se současně o velmi rozmanitou skupinu ploch.
Konkrétně je v příspěvku zpracována parametrizace jedné skupiny cyklických
ploch, které jsou souměrné podle středu, roviny i přímky. Parametrizace je
následně využita ke klasifikaci popisované skupiny cyklických ploch.
Klíčová slova: Cyklické plochy, parametrizace plochy, parametrické křivky, opěrná
funkce křivky, klasifikace cyklických ploch

1 Úvod
Cyklické plochy jsou skupinou ploch, pro které v každém regulárním bodě
existuje kružnice, která tímto bodem prochází a celá kružnice na ploše leží.
Tento systém kružnic je možné použít pro parametrizaci cyklických ploch jako
jeden systém parametrických křivek. Vzhledem k jednoduchosti a názornosti
jsou nejčastěji ve výuce uváděny rotační plochy (klasické téma každé učebnice
geometrie) nebo cyklické šroubové plochy (ukázka ploch vzniklých spojitým
pohybem kružnice s konstantním poloměrem, u kterých lze snadno předvést
jejich praktické využití). V teoretické oblasti je podrobně zpracována
problematika cyklid, tedy cyklických ploch, na kterých existují dokonce dva
systémy kružnic.
Zabývejme se dále jednou skupinou cyklických ploch, které obsahují
systém kružnic, které nemají konstantní poloměr, mají střed, osu i rovinu
souměrnosti, ale navíc svou rovinu souměrnosti protínají alespoň v jedné
kružnici, která nepatří do systému parametrických křivek. Zkráceně je budeme
v příspěvku nazývat souměrnými cyklickými plochami.
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2 Vznik a parametrizace 1. typu souměrných cyklických
ploch
V rovině mějme dánu elipsu se středem a velikostí poloos
,
.
Dále mějme v rovině dánu s elipsou soustřednou kružnici
s poloměrem
Elipsa nechť je parametrizována obloukem sférického obrazu normál
elipsy orientovaných vně elipsy.
Zvolíme-li v rovině kartézskou soustavu souřadnic
tak, aby střed
kružnice i elipsy bod byl počátkem
soustavy souřadnic a hlavní, resp.
vedlejší osa elipsy byla osa , resp. osa soustavy souřadnic, pak elipsa je
parametrizována bodovou funkcí
( )

[

( )

( )

],

,

(1)

ve které
( ) √
,
(2)
je opěrná funkce elipsy. Jednotkové směrové vektory normál orientovaných
vně elipsy jsou hodnoty vektorové funkce
),
⃗( ) (
.
(3)
Nechť
je zobrazení bodů ( ) elipsy
na body
( ) kružnice
takové, že parametr
na kružnici
je stejně jako u elipsy oblouk jejího
sférického obrazu normál orientovaných vně kružnice . Situaci zachycuje
obr. 1.

Obr. 1: Konstrukce úpatnice elipsy
Kružnice

je parametrizována bodovou funkcí
( )
,
,
opěrná funkce
kružnice
je konstantní,
,
.

(4)
(5)
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Nechť je tečna elipsy v bodě ( ) a je přímka určená bodem ( ) a
kolmá na tečnu . Protože pro každé
prochází příslušná přímka
počátkem , je průsečík ( ) tečny a přímky bodem úpatnice elipsy
vzhledem k pólu , tedy Helmertova křivka. Úpatnice je parametrizována
bodovou funkcí
( )
( )
( )
,
.
(6)
Pro každé
je vzdálenost | ( ) ( )| absolutní hodnota rozdílu
opěrných funkcí a , viz (2) a (5), tedy hodnota funkce
( ) | ( )
|,
.
(7)
Souměrnou cyklickou plochu 1. typu utvořme systémem všech kružnic,
( ) a leží v rovinách
které mají středy v bodech ( ), procházejí body
kolmých k rovině π.
Kartézskou soustavu souřadnic v rovině π doplňme osou na kartézskou
(
)
soustavu souřadnic
v trojrozměrném prostoru. Vektor ⃗⃗⃗
je jednotkový směrový vektor souřadnicové osy . Souřadnice bodů a vektorů
v rovině π doplňme třetí souřadnicí rovnou 0. Plocha
je parametrizována
bodovou funkcí
(
kde

)

( )

( )(

je bodová funkce (6) a

⃗( )

⃗⃗⃗ )

je reálná funkce (7), ⃗ ( )

(

Na obr. 2 je ukázka souměrné cyklické plochy 1. typu pro volbu
.

Obr. 2: Plocha 1. typu (vnější a vnitřní část)

).
,

,
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Označme
množinu bodů ( ), které jsou souměrné s body ( ) ve
středových souměrnostech se středy v bodech
( ). Křivka
je
parametrizována bodovou funkcí
( )
( )
( ( )
)⃗ ( )
.
(
)
(
)
Úsečky
jsou pravoúhlé průměty tvořících kružnic plochy
do
roviny . Na obr. 3 jsou zakresleny opět pro volbu parametrů
,
,
.

Obr. 3: Pravoúhlé průměty tvořících kružnic plochy 1. typu

3 Vytvoření a parametrizace souměrných cyklických ploch
2. typu
Pokud bychom definovali zobrazení
bodů ( ) elipsy na body
( ),
které jsou souměrné s body ( ) ve středové souměrnosti se středem
,
jednotkové směrové vektory normál obou kuželoseček v korespondujících
( ) budou opačné (viz obr. 4).
bodech ( ) a

Obr. 4: Vytvoření plochy 2. typu
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Platí tedy

( )

Pro každé
funkcí a

(

)

(

),

.

je vzdálenost | ( ) ( )| hodnota součtu opěrných
, tedy hodnota funkce
( )
( )
,
.
(9)

Souměrnou cyklickou plochu 2. typu
utvořme systémem všech kružnic,
které mají opět středy v bodech ( ), jejich poloměry jsou hodnoty funkce
( ) z (9) a leží v rovinách kolmých k rovině . Plocha
je parametrizována
bodovou funkcí
(

)

( )

( )(

⃗( )

⃗⃗⃗ )

Na obr. 5 je ukázka souměrné cyklické plochy 2. typu, opět pro volbu
,
,
. Porovnáním s obr. 2 je dobře patrný rozdíl mezi cyklickými
plochami 1. a 2. typu při stejné volbě určujících parametrů.

Obr. 5: Plocha 2. typu (vnější a vnitřní část)
Vzhledem k symetrii kružnice podle jejího středu platí
. Obdobně
jako v případě ploch 1. typu lze i pro 2. typ snadno parametricky popsat křivku
, kterou vytvoří druhé koncové body kolmých průmětů tvořících kružnic
souměrné cyklické plochy . Situaci zachycuje obr. 6, na kterém je navíc
patrné, že při libovolně zvoleném poloměru kružnice
není možné, aby se
( ) ( ) redukovala na bod. Na žádné cyklické ploše 2. typu proto
úsečka
neleží tvořící kružnice, které se redukují na bod. Souměrné cyklické plochy
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2. typu (kromě dále uvedeného triviálního případu) mají obdobný tvar jako na
obr. 5 uvedená ukázka.

Obr. 6: Pravoúhlé průměty tvořících kružnic plochy 2. typu

4 Klasifikace symetrických cyklických ploch
Použití opěrné funkce při parametrizaci rovinné konstrukce, ze které byly
vytvořeny souměrné cyklické plochy 1. a 2. typu, je výhodné pro rozšíření úvah
na situaci, kdy je některý z určujících prvků
nulový. Nadále budeme
předpokládat pouze, že
jsou nezáporná reálná čísla a platí
. Pro
tvar cyklické plochy je rozhodující vztah mezi těmito parametry.

Při této volbě určujících parametrů se kružnice
zredukuje na bod a elipsa
na úsečku. Vzniklé cyklické plochy 1. i 2. typu jsou shodné a jsou složeny ze
dvou shodných kulových ploch, které se dotýkají v bodě .

Kružnice
se redukuje na bod, křivka je elipsa, plocha 1. a 2. typu jsou
shodné (obr. 7), na ploše neleží žádné tvořící kružnice, které se redukují na bod.

Obr. 7:
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Na rozdíl od dvou výše popsaných kombinací parametrů
se již pro
následující kombinace plochy 1. a 2. typu odlišují. Jak bylo uvedeno výše,
plochy 2. typu mají obdobný tvar, proto jsou dále klasifikovány pouze plochy
1. typu.

Na ploše se nevyskytují žádné tvořící kružnice, které se redukují na bod. Na
obr. 8 je zachycena výchozí rovinná konstrukce a polovina vzniklé cyklické
plochy 1. typu nad rovinou π.

Obr. 8:

Plocha obsahuje dvě tvořící kružnice redukované na bod, protože křivky
se dotýkají ve vedlejších vrcholech elipsy (obr. 9).

Obr. 9:

a
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Maximální počet tvořících kružnic redukovaných na bod, které se na souměrné
cyklické ploše mohou vyskytnout, je 4. Tato možnost je zachycena v obr. 10.

Obr. 10:

Plocha obsahuje dvě tvořící kružnice redukované na bod, protože křivky
se dotýkají v hlavních vrcholech elipsy (obr. 119).

a

Obr. 11:

Křivky
a
nemají žádné společné body, tedy na ploše neleží žádné nulové
kružnice. Tato skupina cyklických ploch 1. typu je tvarově různorodá, v ukázce
na obr. 12 je zobrazena jen jedna z možností.
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Obr. 12:

5 Závěr
Klasifikace souměrných cyklických ploch, která je provedena v odstavci 4,
vychází pouze ze vztahů mezi velikostmi parametrů
, které ovlivňují
počet tvořících kružnic, které se redukují na bod. V rámci jednotlivých
kategorií je možné klasifikaci dále zpřesnit. Např. v kategorii
,
která obsahuje plochy, které nemají žádnou nulovou kružnici, je možné rozlišit
více případů, jejich ukázky jsou v závěrečných obr. 13a - 13c. Potvrzuje se tak
skutečnost, že souměrné cyklické plochy jsou velmi rozmanitou skupinou
geometrických objektů, k jejichž parametrickému popisu není nutný
komplikovaný matematický aparát, a tedy je možnost využít je ve výuce jako
ukázku ploch, které vznikají spojitým pohybem křivky, která se v průběhu
pohybu mění.

Obr. 13a

Obr. 13b
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Obr. 13c
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Abstrakt. Příspěvek se zabývá takovým typem mnohostěnných ploch, jejichž stěny
mají tvar trojúhelníku a jejichž modely nezachovávají při manipulaci tvar. Nazývají
se „flexible polyhedron“, v české terminologii flexory, fleximery.
Klíčová slova: Mnohostěn, Cauchyho hypotéza rigidity, flexor

1

Pojem mnohostěn

Po dvě tisíciletí bylo slovo mnohostěn synonymem pro konvexní mnohostěn.
Bylo to důsledkem Eukleidova zavedení pojmu „útvarů tělesových omezených
podobnými rovinami“:
Eukleides - Základy – Kniha XIII:
„Pravím ještě, že kromě řečených pěti útvarů nesestrojíš útvaru jiného, jež
by byl omezen stejnými úhelníky stejnostrannými a stejnoúhlými.“ [3]
Těmi „pěti útvary“ jsou míněny Platónovy mnohostěny: tetraedr, hexaedr,
oktaedr, dodekaedr a ikosaedr.
Opravdu však nemůžeme třeba z dvaceti rovnostranných trojúhelníků
sestrojit jiný útvar, než pravidelný dvacetistěn - ikosaedr? Odpověď lze vyčíst z
obr. 1.

Obr. 1: Kostry konvexního a nekonvexního dvacetistěnu
Eukleides sám zřejmě považoval mnohostěn za plné těleso. [2] V geometrii,
tedy ve školní geometrii, často nepovažujeme za nutné odlišit pojmy
mnohostěn, mnohostěnná plocha, a dochází tak k nedorozuměním. Definice
těchto pojmů lze nalézt např. v publikaci Sekanina - Mnohostěny:
„Množinu složenou z vrcholů, bodů stran a vnitřků mnohoúhelníků
nazýváme mnohostěnnou plochou. Vrcholy mnohoúhelníků jsou vrcholy
mnohostěnné plochy, jejich strany jsou hrany mnohostěnné plochy, jejich
vnitřky jsou stěny. Hrana je vnitřní, je-li hranou právě dvou stěn, jinak se
nazývá vnější. Mnohostěnnou plochu nazýváme mnohostěnem, jsou-li všechny
její hrany vnitřní.“ [5]
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Flexible polyhedron

K dalšímu zmatení dochází, pokud abstrahujeme mnohostěn pouze na množinu
složenou z vrcholů a stran mnohoúhelníků, hovoříme o kostrách mnohostěnů.
Budeme-li vytvářet modely mnohostěnů, mnohostěnných ploch a koster
mnohostěnů, přesvědčíme se, že mají různé stereometrické vlastnosti.

2.1

Bricardovy osmistěny

Kostry osmistěnů, které se pohybují (obr. 2), objevil v roce 1897 francouzský
inženýr Raoul Bricard. [2] Modely tvoří pouze hrany, které však v prostoru
procházejí i vnitřkem mnohostěnu.

Obr. 2: Kostry Bricardových osmistěnů
Osmistěny nedrží stabilní tvar, i když zůstává stabilní délka jejich hran
a tvary trojúhelníkových stěn (ty se ovšem protínají).

2.2

Cauchyho věta

Otázka existence a jednoznačnosti mnohostěnu, který má danou síť, je spojena
se širokým okruhem matematických otázek, které jsou obsahem tzv. vnitřní
geometrie povrchů. [1]
Problém lze přiblížit pomocí „bytostí“, které se pohybují v ploše povrchu
a nemají možnost zkoumat oblast uvnitř útvaru (odchylky stěn, objem,
odchylky dvou čar v prostoru apod.). Dva různé, nikoliv shodné, prostorové
útvary mohou mít tutéž vnitřní geometrii. Je to vlastnost i výše zmíněné dvojice
– konvexní a nekonvexní formy dvacetistěnu. Je zřejmé, že mnohostěn není
určen svou sítí. Konvexní a nekonvexní formu např. papírového dvacetistěnu
nemůžeme však získat jinak, než že model rozřízneme, upravíme a znova
složíme.
Důležitou roli ve studiu vlastností mnohostěnů sehrála tzv. Cauchyho věta.
Zde jsou dvě z jejích různých formulací:
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Jsou-li všechny stěny jednoho ze dvou izomorfních konvexních
mnohostěnů shodné s odpovídajícími stěnami druhého, pak jsou tyto
mnohostěny pevné. [2]
 Uzavřený konvexní mnohostěn je pevný.[1]
Hypotéza, že jsou pevné všechny mnohostěny, se stala známá jako
Cauchyho hypotéza pevnosti, rigidity (Rigidity Conjecture, 1813). Ale
už předtím – 1766 – Euler napsal, že uzavřený prostorový útvar nedovoluje
změny bez toho, že by byl rozříznut („ripped“). Podle Augustina Louise
Cauchyho je tedy konvexní mnohostěn (jakožto plocha) s pevnými stěnami
pevný, tj. nemůže být deformován. [1] Nekonvexní mnohostěny tuto vlastnost
obecně nemají.

2.3

Pohyblivé povrchy

Pro tzv. izometrické mnohostěny platí: mezi body jejich povrchů je možné najít
takový vzájemný vztah, že každé spojnici na povrchu jednoho odpovídá na
povrchu druhého spojnice téže délky.
Příkladem mohou být dvě různé konfigurace prostorové Betlémské hvězdy flexibilního dvacetičtyřstěnu s obecnými trojúhelníkovými stěnami, který jsem
v roce 2004 sestavila pro časopis „abc“.[4]

Obr. 3: Krajní polohy Betlémské hvězdy
Je zřejmé, že izometrické mnohostěny jsou též navzájem izomorfní.
Odpovídající si stěny jsou navíc navzájem shodné, a lze je tedy rozvinout do
shodných sítí.
Dvojice izometrických mnohostěnů (mnohostěnných ploch) mohou být
dvou typů: oba nekonvexní nebo jeden konvexní a druhý nekonvexní. Lze je
rozdělit ještě na dva typy, podle toho, jak mohou být v sebe navzájem
proměněny: Buď rozložením a novým složením povrchu, tedy rozříznutím,
změnou, slepením – např. konvexní a nekonvexní delta-dvacetistěn, anebo bez
tohoto rozložení, pouze spojitou deformací, která zachovává metrické vlastnosti
stěn. Tyto mnohostěny jsou pak ve vztahu flexibility (pohyblivosti) a lze je
nazývat fleximery nebo flexory.[1][2] Přitom jakkoliv málo změníme (jemným)
stiskem tvar mnohostěnné plochy (mnohostěnu), dostáváme jiný mnohostěn –
oba už nejsou shodné, pouze zůstávají izometrické.
Peter R. Cromwell zavádí pojem typově ekvivalentní mnohostěny:
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Dva mnohostěny P1, P2 jsou typově ekvivalentní právě tehdy, když P1 je shodný
s P , nebo existuje spojitá deformace mnohostěnu P , která zachovává metrické
vlastnosti stěn a jejímž výsledkem je mnohostěn P2 shodný s P1. [2]
A právě každé dvě různé prostorové konfigurace flexoru jsou dvojicí typově
ekvivalentních mnohostěnů.

2.4

Hledání flexorů s trojúhelníkovými stěnami

Jedním z prvních flexorů byl zřejmě „skákající“ osmistěn Waltera Wunderlicha
(1965). Zmáčkneme-li horní podstavu směrem dolů, mnohostěn zase sám
vypruží (obr. 4).
Michael Goldberg (1978) přišel na dva flexibilní mnohostěny (obr. 5). Prvý
z nich se pohybuje stisknutím uprostřed téměř neznatelně. Druhým je
nekonvexní dvacetistěn, jehož pohyb při stisku uprostřed je již znatelnější
a navíc souměrný.
S dalším pohyblivým povrchem přišel Mason. Nad pět stěn krychle připojil
pravidelné čtyřboké jehlany, nad šestou stěnu čtyřboké antiprizma, které má
nad čtvercovou podstavou opět pravidelný čtyřboký jehlan (obr. 6).

Obr. 4: „Wunderlich´s jumping octahedron“

Obr. 5: Goldberg – „Multistable polyhedron“
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169

Obr. 6: „Mason´s deltahedron“ Obr. 7: „Steffen´s flexible polyhedron“
Klaus Steffen (1978)nalezl příklad flexoru se 14 stěnami a 9 vrcholy (obr. 7).
Na internetu najdeme i „flexible polyhedron“ Roberta Connellyho (obr. 8)
a „Jessen´s orthogonal icosahedron“, který při stisku protilehlých vrcholů
„dýchá“ (obr. 9).

Obr. 8: „Connelly´s flexible polyhedron“
Obr. 9: „Jessen´s orthogonal icosahedron“

2.5

Delta flexory

Dva z výše uvedených flexorů mají povrch vytvořený pouze z rovnostranných
trojúhelníků. Mnohostěny s touto vlastností se nazývají deltastěny. Nuže –
označme obdobně takovéto flexory názvem delta flexory a hledejme další.
Vzhledem k tomu, že delta flexory budou nekonvexní, lze předpokládat, že
jich bude nekonečně mnoho. V poslední době se mi podařilo objevit pětici delta
flexorů, které budu charakterizovat podle počtu stěn a počtu vrcholů.
Delta flexory MK
I.
22 stěn, 13 vrcholů
II.
24 stěn, 14 vrcholů
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III.
24 stěn, 15 vrcholů
IV.
26 stěn, 15 vrcholů
V.
48 stěn, 25 vrcholů
Sítě a střihy na objevené pohyblivé plochy budu publikovat v některém
matematickém časopise.

3

Závěr

Pod heslem „Flexible polyhedron“ (flexory, fleximery) rozumíme nikoliv
mnohostěny jakožto plná tělesa, ale pouze jejich kostry či povrchy. Ty pak
mají, jak je v příspěvku ukázáno, jiné stereometrické vlastnosti; při manipulaci
v prostoru nezachovávají tvar, nejsou pevné, ale „pohyblivé“, dvě jejich různé
konfigurace popisujeme jako dvojici izometrických mnohostěnů.
Vyhledavač na dotaz „Flexible polyhedron“ v současné době najde okolo
200 000 výsledků. (Bohužel, téměř nic v českém jazyce.) Cílem příspěvku bylo
najít již objevené flexory, sestrojit jejich sítě, sestavit papírové mnohostěnné
plochy a prostřednictvím fotografií je přehledně představit.
Pod obrázky modelů jsou jejich anglické názvy, tak, aby k nim bylo možné
dobře dohledat teorii.
V příspěvku byl zaveden nový název delta flexor pro flexory, jejichž stěny
jsou rovnostranné trojúhelníky. Dva takové delta flexory již byly objeveny
Goldbergem a Masonem. Na 31. konferenci o geometrii a grafice byly
představeny papírové modely dalších pěti delta flexorů, jejichž sítě a střihy
budou zveřejněny v některém matematickém časopise.

Poděkování
Tento příspěvek vznikl v rámci projektu FRVŠ PřF UHK – 1701/2011

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Aškinuze, V. G., Alexandrov a kol.: Mnogougolniki i mnogograniki,
Enciklopedija elementarnoj matematiky, t. IV., Moskva, 1963
Cromwell, P. R.: Polyhedra, Cambridge University Pres, 1997
Eukleides: Základy (Elementa), překlad František Servít, Praha, 1907
Kupčáková, M.: Betlémská hvězda, ABC – časopis generace XXI.
století, č. 25, roč. 49, 2004
Sekanina, M., Sekaninová, A.: Mnohostěny, Brno, 1977

171

Geometry and Graphics 2011

Application of envelope surfaces in CNC milling
Ivana Linkeová
Dept. of Technical Mathematic, Faculty of Mechanical Engineering
Czech Technical University in Prague
Karlovo nám. 13, 121 35 Prague 2
email: ivana.linkeova@fs.cvut.cz

Abstract. The paper is focused on envelope surfaces generated by curvilinear
spatial motion of conical surface of revolution. Geometrical aspects of numericallycontrolled 5-axis milling of turbine blades by conical milling cutter are analysed
and conclusions for manufacture accuracy improving are presented.
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1

Introduction

In mechanical engineering, free-form surfaces are widely manufactured by
numerically controlled (CNC) milling. From geometrical point of view, the
surface arising during CNC milling is an envelope surface generated by motion
of generating surface – cutting tool. In case of 5-axis milling, the relative
motion of cutting tool with respect to the manufactured piece is curvilinear
spatial motion.
This paper is organized as follows. In Section 2, the geometrical rules of
curvilinear spatial motion are mentioned. The definition of envelope surface is
given in Section 3. The concrete example of envelope surface generated by
curvilinear spatial motion of conical surface of revolution is shown in
Section 4. The obtained results are summarized in Section 5.

2

Curvilinear spatial motion

First, the Cartesian world coordinate system (O, x, y, z) is given. Next, the
Cartesian local coordinate system (Ω, ξ, η, ζ) is fixed to the moving figure to be
able to express a general position of the figure with respect to the world
coordinate system, see Fig. 1.

Fig. 1: World and local coordinate systems
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If a continuous motion of the figure along a spatial trajectory
Tt  xt , y t , z t ,1, t  t1 , t 2 
(1)
is considered, neither the position of original Ω nor angles formed by axes ξ, η,
ζ formed by axes x, y, z are constant but depend on parameter t. Then, the
following transformation matrix G(t)
  x t   y t   z t  0 


 t   y t   z t  0 
G t   x
, t  t1 , t 2 
(2)
  x t   y t   z t  0 
 x t  y t  z t  1 


is the analytical representation of the motion along the trajectory T(t). The
elements of the matrix G(t) are cosines ξx(t), ξy(t), ξz(t) of angles formed by axis
ξ(t) and axes x, y, z in the given order; cosines ηx(t), ηy(t), ηz(t) of angles
formed by axis η(t) and axes x, y, z in the given order; cosines ζx(t), ζy(t), ζz(t)
of angles formed by axis ζ(t) and axes x, y, z in the given order. Functions ξ(t),
η(t), ζ(t) are supposed to be real functions of t that are defined, continuous and
at least once differentiable.
The motion of cutting tool during 5-axis milling can be represented by
motion of the figure along free-form spatial trajectory in such a way that the
local coordinate system is identical with Frenet-Serret moving trihedron of the
trajectory.
An example of the figure moving along a free-form spatial trajectory by
curvilinear motion is shown in Fig. 2, where the moving figure is recorded at
several instants in front view, top view and axonometric view.

Fig. 2: Curvilinear spatial motion of the figure
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Envelope surface

Let
Su, v   xu, v , y u, v , z u, v ,1, u  u1 , u2 , v  v1 , v2 
(3)
is analytical representation of generating surface and transformation matrix (2)
is analytical representation of motion along the trajectory (1). Then a solid
Bu, v, t  Su, v  G t , u  u1 , u2 , v  [v1 , v2 ] , t  t1 , t 2 
(4)
is generated by continuous motion of generating surface S(u, v) along the
trajectory T(t). A part
Es, t , s  s1 , s2 , t  t1 , t 2 
(5)
of superficies of this solid is called envelope surface if the following conditions
are satisfied:
1. Envelope surface E(s, t) and any uv-parametric surface
Bu, v,  i    i  t1 , t 2 , i  0,1, , n
(6)
of the solid are tangent along s-parametric curve of envelope surface called
characteristic curve of envelope surface.
2. At each point of envelope surface E(s, t), there exists common tangent plane
and normal line of envelope surface and one uv-parametric surface (6) of the
solid.
3. There does not exist a surface that is simultaneously the part of envelope
surface and any uv-parametric surface (6) of the solid.

4

Application

In the practice of surface machining, no surface is manufactured precisely.
From strict geometrical point of view, the accuracy of surface machined by 5axis milling can be caused partly by the shape of cutting tool path [1], partly by
the shape of cutting tool itself. In this section, the example of influence of the
shape of cutting tool when milling turbine blades by conical cutting tool (see
Fig. 3) is given.

Fig. 3: 5-axis milling of turbine blades by conical cutting tool
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The neutral turbine blade surface is a ruled surface given by linear
interpolation between two spatial free-form curves: definition head boundary
curve H(t) and definition foot boundary curve F(t). In technical documentation,
these boundary curves are given by table of points (example is given in Tab. 1).
Resulting curves are constructed as uniform cubic B-spline interpolation curves
[3]. The thickness function of turbine blade is linear, therefore the both
machined surfaces are ruled surfaces, too. Analytical representation of turbine
blade surface is
Lv, t  1  v  Ft  v  H t , v  [0,1], t  [0,1]
(7)
with straight line segments as v-parametric curves and spatial free-form
t-parametric curves.
When neglecting individual cutting edges of conical cutting tool, the cutting
tool (truncated cone of revolution with radii of basis a, a + b and altitude c; in
our example the conical tool with a = 2.208, vertex angle 5° and altitude
40 mm has been used) is represented by
Su , v  a  b  v cos u , a  b  v sin u, c  v, 1, u  [0,2 ], v  [0,1]
(8)
with parallel circles as u-parametric curves and straight line segments as
v-parametric curves. Therefore, the conical surface of revolution is a ruled
surface, too.
The motion of cutting tool is given by motion of tool axis along ruled
surface A(v,t) created by a set of positions of tool axis (see Fig. 4) with
analytical representation
Av, t   1  v  FA t  v  H A t , v  [0,1], t  [0,1]
(9)

HA(t)

z

z

FA(t)

y

A(v,t)

x

y

x

Fig. 4: Curvilinear motion of conical cutting tool
Surface A(v,t) is created in CAM system according to the geometrical and
technological conditions of manufacturing. The boundary curves HA(t) and
FA(t) are given by mathematical model used in CAM system (usually B-spline
cubic curve interpolating definition points, see Tab. 1 for example).
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Tab. 1: Definition points of boundary curves
Definition points of blade surface boundaries
Head boundary

Definition points of axial surface boundaries

Foot boundary

Head boundary

Foot boundary

x

y

z

x

y

z

x

y

z

x

y

z

67.25

55.50

10.67

71.10

49.06

0.65

68.09

52.96

12.62

71.73

47.40

1.95

64.37

54.83

11.05

67.01

47.59

0.75

65.39

52.44

12.99

67.42

46.49

2.87

61.55

54.13

11.66

62.71

46.12

0.84

62.71

51.78

13.52

63.19

45.72

3.84

58.79

53.42

12.50

58.18

44.63

1.13

60.06

51.07

14.25

59.07

44.90

4.87

56.09

52.74

13.55

53.48

43.03

1.76

57.46

50.36

15.21

55.05

43.93

6.02

53.46

52.10

14.82

48.72

41.23

2.76

54.95

49.67

16.41

51.13

42.75

7.32

50.92

51.51

16.28

44.03

39.15

4.17

52.52

49.04

17.88

47.31

41.29

8.77

48.47

51.00

17.95

39.55

36.76

6.04

50.20

48.51

19.63

43.60

39.50

10.43

46.09

50.60

19.80

35.39

34.02

8.47

47.98

48.12

21.66

39.97

37.32

12.41

43.78

50.35

21.83

31.57

31.09

11.51

45.87

47.91

23.92

36.30

34.66

14.81

41.50

50.27

24.00

28.03

28.23

15.07

43.82

47.89

26.37

32.65

31.79

17.70

39.24

50.36

26.31

24.75

25.65

18.99

41.78

48.09

28.97

29.14

29.00

21.02

36.98

50.66

28.73

21.79

23.41

23.14

39.72

48.53

31.69

25.85

26.40

24.68

34.67

51.17

31.24

19.15

21.57

27.41

37.60

49.22

34.50

22.83

24.10

28.62

32.29

51.90

33.81

16.80

20.17

31.62

35.36

50.16

37.35

20.16

22.40

32.66

29.80

52.85

36.44

14.67

19.20

35.57

32.94

51.34

40.24

17.82

21.31

36.57

27.15

54.00

39.08

12.77

18.61

39.12

30.30

52.73

43.12

15.75

20.75

40.13

24.29

55.32

41.72

11.12

18.28

42.11

27.38

54.26

45.99

13.95

20.54

43.19

21.11

56.61

44.33

9.60

18.11

44.76

24.11

55.76

48.81

12.26

20.54

45.92

17.58

57.80

46.93

7.99

18.02

47.37

20.47

57.15

51.58

10.47

20.65

48.62

13.68

58.84

49.50

6.29

17.98

49.92

16.46

58.39

54.30

8.57

20.79

51.25

9.42

59.67

52.04

4.49

17.94

52.44

12.09

59.40

56.96

6.53

20.94

53.85

4.84

60.21

54.55

2.59

17.87

54.87

7.41

60.11

59.56

4.34

21.03

56.38

0.06

60.40

57.00

0.51

17.74

57.20

1.93

60.45

62.34

1.45

21.00

59.17

-5.09

60.19

58.81

-2.70

17.43

58.85

-3.05

60.31

64.11

-2.11

20.61

60.91

When using the conical cutting tool to manufacture ruled surface of turbine
blade, the necessary undercutting is caused. The reason is that the surface
arising by motion of conical cutting tool is not identical with the surface arising
by motion of cone meridian. It is necessary to use theory of envelope surfaces
to obtain the precise geometrical model of manufactured surface, as is shown in
Fig. 5. Envelope surface generated by spatial curvilinear motion of conical
cutting tool has two parts. To keep the clearness of the picture, one part of
envelope surface is drawn.
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It is possible to calculate (or construct in CAD system) the deviations
between the surface generated by cone meridian (the surface which is supposed
to be manufactured) and the envelope surface generated by motion of cone
itself (the surface which is really manufactured from geometrical point of
view). Based on the obtained deviation, it is possible to modify the shape of
cutting tool to improve the manufacturing accuracy.

z

y

x

Fig. 5: Geometrical model of machined surface

5

Conclusion

The theory of envelope surfaces generated by continuous spatial curvilinear
motion of conical surface of revolution is mentioned in this paper. This theory
is applied on concrete example from technical practice – manufacture of turbine
blades by swarf 5-axis CNC milling. The reason of necessary undercutting
caused by this technology is explained and the possible refining is proposed.
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Abstract. Artificial neural networks are used in many intelligent
systems for various applications. It is also massively used in computer
graphics. In our paper we describe a method for image segmentation
using Artificial Neural Networks (ANN). For our work we have used
Self-Organizing Maps on which we perform some experiments and
discuss our the results.
Keywords: neural networks, image segmentation, self-organizing maps.

1 Introduction
Image segmentation is one of the most important task in computer vision.
Many algorithm were developed and all have different segmentation results. The main goal of image segmentation is to create segments as big as
possible and maintain cluster homogeneity. All methods use preprocessing
and postprocessing to achieve better results. Most preprocessing methods are based on filtration of the image and most common postprocessing
methods are based on graph theory [2, 1, 3, 8].
In our approach we use preprocessing to achieve a good segmentation.
In our case we have used the Random Walker image filtration [4, 6, 9,
5]. Then those filtered images are processed by ANN. We selected the
Self-Organizing Map (SOM) for our purpose. This paper has following
structure: First we describe Random Walker, then Self-Organizing Maps
and finally we perform experiments and discuss the results.

2 Self Organizing Map
The main part of the proposed method is the Self-Organizing Map (Fig.1).
This neural network does not need a teacher because it is based on a cluster analysis. It is a competitive neural network, which means, that every
neuron fights with other neurons. When new input is given to this neural
network every neuron is excited differently because of its weights. This
weights define the distance from an input vector. For each input vector
the Euclidean distance is measured and only one neuron with minimal
distance is selected as a competition winner. Winner has the chance to
adapt by changing the weights. The SOM is organized network and that
means that there is relation between neurons and so also neighbors of
the winning neuron are adapted with the level of adaptation driven by
Gaussian distribution.
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Figure 1: Self-Organizing Map (for simplicity of the model only one dimensional)
For instance it is possible to change the radius of the neighborhood
and learning rate in time. Often in the start the learning rate and neighborhood radius is quite big and in the end it is relatively small. The
pseudo code for the SOM adaptation is shown in this algorithm (Alg. 1):
Algorithm 1
1: wi (t) ← Initialize weights
2: η(t) ← Initialize learning rate value
3: Ω(t) ← Initialize radius of the neighborhoods
4: x(t) = [x0 (t), x1 (t), ...xn (t)] individual elements of input vector
5: for ∀x(t) do
6:
Calculate
Euclidean distance:
PN −1
dj = i=0 [xi (t) − wij (t)]2
7:
Select neuron j∗ with minimal distance:
j∗ = min(dj )
8:
Adapt weights of neuron j∗ and its neighbors:
wij (t + 1) = wij (t) + Ω(t)η(t)[xi (t) − wij (t)]
9: end for

3 Image segmentation
As it has been said before, image segmentation is very important task in
computer vision. For this purpose many algorithms were developed. Each
of them have different properties. In our paper we would like to present
a method for image segmentation using SOM. Self organizing map it self
is a clustering algorithm, so to create a segmentation it is only needed
to define the number of output segments which is exactly the size of the
SOM output vector. First of all we have to define inputs for segmentation.
The image is represented by points in three dimensional space in the
case of gray-scale images (x, y, I), where x, y are position of the points in
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the image and I is its intensity. Colorful images could be then defined as
a five dimensional vector (x, y, R, G, B), where the elements x, y are still
representing position, and R, G, B are the color elements (red, green and
blue).
There are two ways how to define the input vector for the SOM. First
one uses just the intensity or the color and the other uses also the position of a specific point in the image. Both ways create different segmentations. When we are using just colors, then it works as an adaptive
thresholding. When we work also with position of the pixel, then the segmentation changes significantly. In this case if we want to get relatively
good segmentation many segments (output neurons) must be defined for
the computation. Both approaches could be seen on the following images
(Fig 2).

Figure 2: Example of segmentations using the 3-value input vector (left)
and the 5-value input vector (right)

4 Experiments
In this section we experimentally test two ways of the SOM segmentation
and their influence on the output segmentation of the images. First approach is using the input vector with three values representing the color
(R, G, B). The second approach is using 5 value vector representing also
the color values (R, G, B) and the position (X, Y ) of a pixel. We show tables for each approach with selected values. This values show the relation
between Mean Square Error (MSE) and iteration of the SOM learning
process. The lower the value of MSE the better the image segmentation
is. This could be said only because we have a constant number of segments
(in our experiments four clusters were used). If we had a variable number
of segments we would have to additionally study the number of segments
in relation with inner cluster variance. MSE is computed as follows
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M SE =

M N
1 XX
(G1 (i, j) − G2 (i, j))2 ,
M N i=0 j=0

(1)

where G1 and G2 are images to be compared, indexes i and j stand for
pixel coordinates and M and N represents width and height of the image.
For the illustration we measured ten different SOM learning processes on
one image and we show it in a graph. In contrast with those ten values
we show the graph where an average learning process curve is shown. In
the first table (Tab. 1) the MSE values in a relation with the number of
iterations in the SOM learning process is shown. This is the variant with
the 3-value input vector. From the graph (Fig. 3) we can see that with
the increasing number of iterations the value of MSE is decreases. When
reaching 2000 iterations the MSE is stabilized near the value around 350.
iter
MSE

0
1064.1

400
493.6

800
471.6

1200
353.9

1600
347.1

2000
348.0

Table 1: Measured values of the MSE for the 3-value input vector
(R, G, B)

Average

[MSE]

[MSE]

1200

1200

1000

1000

800

800

600

600

400

400

200

200

Average

0

0
0

500

1000

1500

2000

[Iter.]

0

500

1000

1500

2000

[Iter.]

Figure 3: Left: Ten different SOM learning curves, Right: Average SOM
learning curve
Change of the segmentation during the SOM learning process can be
seen on the following image (Fig. 4).
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0

330
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1330

1660

2000

Figure 4: Example of the image segmentation during the SOM learning
process
In the second table (Tab. 2) also the MSE values in a relation with
the number of iterations in SOM learning process is shown. This is the
variant with the 5-value input vector. From the graph (Fig. 5) we can
also see that with the increasing number of iterations the value of the
MSE is decreases, but when reaching 2000 iterations the MSE stabilizes
on the value around 750, which is higher than in the previous case.
iter
MSE

0
1901.6

400
868.1

800
803.7

1200
750.4

1600
748.4

2000
750.3

Table 2: Measured values of the MSE for the 5-value input vector
(R, G, B, X, Y )
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Figure 5: Left: Ten different SOM learning curves, Right: Average SOM
learning curve
Change of the segmentation during the SOM learning process can be
seen on the following image (Fig. 6). Additionally we show some example
segmentations (Fig. 7) on the images from the Berkley Segmentation
Dataset [7].

orig.

0

330

660

990

1330

1660

2000

Figure 6: Example of the image segmentation during the SOM learning
process

5 Conclusion
In this paper we have reviewed an image segmentation based on the SOM.
We have studied the effect of different forms of input vectors. First with
a three value vector (R, G, B) representing the color of input pixels and
the second one with the 5-value vector in the form (R, G, B, X, Y ). In
the experiment it has been shown that using the 5-value vector leads to
worse results than with the 3-value vector. To get better results with the
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5-value vector we have to set the number of clusters for the segmentation
to a higher value. Experiments were performed on the images from the
Berkley Segmentation Dataset. The result are promising and prove that
the SOM image segmentation can be used for real applications like video
processing, contour extraction and many others.

Figure 7: Example of the image segmentations on the images from the
Berkley Segmentation Dataset
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Abstrakt. Cílem této práce je popsat postup při modifikaci open source nástroje
Blender a jeho úpravy pro podporu základních typů stereoskopické projekce. Po
úpravě je možné využít stereo zobrazení při tvorbě a modelování. I když game
engine, jakožto jedna z částí Blenderu, již podporu stereo projekce obsahuje, je
určena jen jako možnost zobrazení výsledných aplikací a neumožňuje využít stereo
zobrazení při návrhu a tvorbě 3D modelů a scén. Rozšířením Blenderu o stereo
projekci umožníme uživatelům rozšířit stávající možnosti Blenderu při modelování.
Klíčová slova: Stereo projekce, Blender

1

Úvod

S rozvojem informačních technologií rostou také možnosti využívaní 3D
technologií a jejich zobrazování. S 3D systémem pro stereoskopickou projekci
jsme se mohli setkat například v kinech při sledování některých moderních
filmů za pomocí speciálních brýlí. Dnes je již možné využít takový způsob
zobrazování i při práci na počítačích, které tuto technologií podporují.
Pro samotnou stereoprojekci se obvykle využívá speciálního promítání
obrazů, kde jsou jednotlivé snímky s určitým horizontálním posunem
zobrazovány pro každé oko zvlášť. Je mnoho způsobů, pomocí kterých určíme,
který snímek se zobrazí pro které oko, ale obecně lze metody rozdělit na
pasivní a aktivní.
V případě pasivní metody se uživateli zobrazují informace pro pravé a levé
oko a pomocí pasivních brýlí (Polarized Glasses) se obraz rozdělí pro pravé a
levé oko. Ve výsledku uživatel vidí obraz například s polovičním počtem
řádků. Mezi pasivní metody se dá zařadit i Anglyph, kde se stereo zobrazení
dosahuje pomocí nastavení barevné masky pro jednotlivé oči.
U aktivní metody se obvykle zobrazují snímky ve dvojnásobné frekvenci a
aktivní brýle (Liquid Crystal Shutter Glasses), umožňují na základě
synchronizace s projektorem nebo televizí, zobrazovat jednotlivé snímky pro
konkrétní oko. Je zřejmé, že výsledné video musí mít zobrazovat s
dvojnásobnou frekvenci.

2

Blender a stereoprojekce

Jak bylo řečeno výše, Blender obsahuje část s názvem Game Engine, ve které
může uživatel vytvářet různé interaktivní aplikace jako hry, virtuální prohlídky
scén a podobně. Game Engine, jakožto oddělená část Blenderu, již obsahuje
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stereoprojekci zabudovanou. Tato stereoprojekce se dá využít pouze při zapnutí
"game módu" a má hned několik typů zobrazování.
Experimentálně již existuje upravená verze starší verze Blenderu, kterou
vytvořila Západočeské univerzity v Plzni a spočívala ve tvorbě nástavby nad
klasickým programem Blender. Jejich cílem bylo vytvořit projekci pracovní
plochy tak, aby bylo možné ji zobrazovat ve 3D s využitím stereo notebooku
SHARP. S příchodem nové verze Blenderu byla tato verze již nepoužitelná,
neboť s novou verzi došlo také k přepracování samotného zdrojového kódu
Blenderu.
Hlavní částí této práce je umožnit zobrazování Blenderu na zařízeních,
umožňujících zobrazování 3D modelovací části Blenderu (3D viewport)
pomocí stereoprojekce. Aktuálně se zabýváme poslední verzi Blenderu 2.5.8.0,
která oproti minulé verzí prošla rozsáhlou rekonstrukcí kódu a struktury, což se
velmi kladně podepsalo jak na funkčnosti a nových možnostech Blenderu, tak i
na samotném GUI a chování.
Oproti Game Enginu bylo naším cílem vytvořit stereoskopickou projekci
tak, aby umožnila využít stereo zobrazení už při návrhu a modelování 3D
scény. Mezi hlavní problémy, které s tímto souvisely, bylo například
nekonzistentnost mezi 3D scénou a 2D ovládacími panely, ovládací kurzor ve
scéně apod.
Základní myšlenka získávání horizontálně odsazených obrazů spočívá v
práci s buffery. Pomocí těch jsme schopni získat obraz pro pravé i levé oko.
Tyto obrazy se dále využívají a lze pomocí nich vytvořili například anaglyph,
nebo prokládané řádkování/sloupcování. V případě používání metody QuadBuffer, musí existovat podpora této metody na úrovni grafické karty.

3 Realizace
Při praktické realizaci bylo nutné analyzovat zdrojový kód Blenderu a
vyhledat část, ve které se provádí vykreslování jednotlivých objektů ve scéně.
Objekty scény nemáme na mysli pouze 3D modely, ale i různé pomocné entity,
které se v ní nacházejí. Mezi tyto entity patří také souřadnicový systém, panel s
orámováním, grid, 3D kurzor, kamera apod. Všechny tyto části jsou součástí
scény a musí být převedeny do stereo zobrazení, aby nevznikal nežádoucí efekt,
kdy se nachází objekt bez stereoefektu před jiným, který tento efekt má. Pokud
by se tak stalo, došlo by k nepříjemnému optickému jevu, kdy je prostorový
objekt, který se pozorovateli jeví blíže, překrytý objektem, který se jakoby
nachází za ním.
Výše zmiňovaná vykreslovací část se nachází uvnitř třídy
\textit{view3d\_{}draw.c}
a
je
zpracovávána
pomocí
metody
\textit{view3d\_{}main\_{}area\_{}draw(…)}. Uvnitř této hlavní metody se
nachází další dílčí vykreslovací funkce jednotlivých objektů. Aby mohlo být
docíleno stereo efektu, bylo nutné upravit jednotlivé vykreslovací funkce tak,
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aby výsledkem byly dva horizontálně odsazené obrazy, které by mohly být
promítány pro jim určené oko.

4 Vykreslování
Při použití metody anaglyf (pasivní) se výše získané od sebe odsazené
obrazy oddělily barevně. V případě jiné metody (aktivní) s využitím Quadbufferu, se tyto obrazy od sebe oddělují tak, že jsou nahrány do samostatných
vykreslovacích bufferů.

Obr. 1: Zobrazení scény jako anaglyf
Horizontálního posunu jsme docílili úpravou transformačních matic
použitých na 3D objekty ve scéně. Barevného efektu angalyph (red/cyan) je zde
docíleno
jednoduchým
způsobem
pomocí
barevné
masky
\textit{glColorMask(…)}, čímž jsme schopni aktivovat nebo deaktivovat určité
barevné kanály v zobrazovacím bufferu. Tímto způsobem se nastaví barevné
masky pro všechny objekty ve scéně. Samotné vykreslování objektů pak
probíhá tak, že při průchodu cyklem se rozhodne, pro které oko se nyní budou
počítat posuny a barvy. A jelikož je nutné v tomto případě zobrazit oba obrazy
najednou, musí se oba vykreslované obrazy spojit v jeden finální. Toto spojení
je dosaženo tím, že po vykreslení scény pro levé oko není buffer vymazán a
dále se do něj vykreslují i údaje pro pravé oko. Scéna se pak zobrazí tak, že pro
levé oko je scéna v odstínech červené barvy a pro pravé v modrozelených
odstínech. Po zobrazení je nutné barevnou masku resetovat do původního
stavu, tak aby nebylo ovlivněno další vykreslování.
U metody Quad-buffer se namísto klasického vykreslení veškerého obsahu
do jednoho bufferu pomocí příkazu \textit{glDrawBuffer(GL\_{}BACK)},
nyní
vykreslí
podobně
oba
obrazy
zvlášť
pomocí
\textit{glDrawBuffer(GL\_{}BACK\_{}LEFT)} pro levé oko a příkazem
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\textit{glDrawBuffer(GL\_{}BACK\_{}RIGHT)} pro pravé oko. Samotné
vykreslování objektů ve scéně pak probíhá podobně jako v předchozím případě
tak, že při průchodu cyklem se rozhodne, pro které oko se nyní budou počítat
posuny a vybrané obrazy. Pro vykreslování touto metodou je důležité mít
hardware, který podporuje Quad-buffering (grafická karta, monitor případně
projektor).

5 Zhodnocení a závěr
Aktuálně probíhají testy praktického používání stereo projekce při
modelování v Blenderu. V těchto testech se snažíme za pomoci studentů mezi
které patří jak uživatelé, kteří se s Blenderem setkali prvně, tak uživatelé, kteří
se modelováním zabývají již řadu let, zjistit, jak budou na stereo zobrazení
reagovat. Součástí je také analýza potřebných dalších úprav a nastavení, které
by zvýšily uživatelskou přívětivost, bezproblémovost běhu aplikace a co
největší možnosti použití.
Ukazuje se, že s využitím stereo projekce se v počítačové grafice a
konkrétně v modelování otevírají nové možnosti použití. S využitím stereo
zobrazení při návrhu a modelování ve 3D nástrojích mají nyní uživatelé a
umělci možnost vidět modelovanou scénu z doslova nové perspektivy.
Dalším krokem v naší práci je testování těchto možností při použití v
praktickém nasazení a analýza reakcí uživatelů. A i když existuje určité
procento lidí, kteří nemají rozvinuté prostorové vnímání, čímž výsledné 3D
stereo zobrazení nevyužijí, pro ostatní je stereo projekce velmi zajímavým
rozšířením a možností nejen pro 3D modelování.
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Abstrakt. 3ĜtVSČYHN VH ]DEêYi PRåQRVWPL DNFHOHUDFH Y\EUDQêFK DOJRULWPĤ
pro VHJPHQWDFL REUD]X -VRX SĜHGVWDYHQ\ PRåQRVW L DSUR[LPDFH D KDUGZDURYp
DNFHOHUDFH DOJRULWPX 0 HDQ6KLIW D MH RGYR]HQR DOJRULWPLFNp ]MHGQRGXãHQt
VHJPHQWDFH SRPRFtSRVWXSQpKRTXDGWUHHGČOHQt
.OtþRYiVORYDVHJPHQWDFH SRþtWDþRYpYLGČQt.-means, M eanShift, quad tree

1 ÒYRG
6HJPHQWDFHREUD]XQHEROLGČOHQtREUD]XQDVRXYLVOpEDUHYQpFHON\MH v oblasti
SRþtWDþRYpKR YLGČQt MHGQtP ] QHMGĤOHåLWČMãtFK NURNĤ ]SUDFRYiQt REUD]X &tOHP
VHJPHQWDFH MH ]MHGQRGXãHQt YVWXSQtFK GDW WDN DE\ E\OR PRåQp ]SUDFRY iYDt
VSROHþQČ þiVWL REUD]X NWHUp VSROX VRXYLVt ORJLFN\ EDUH YQČ QHER Y]RUHP
textury. 6HJPHQWRYDQê REUD] obvykle SRXåtYDMt VORåLWČMãt DOJRULWP\ MDNR MH
stereo rekonstrukce [1] , zpracRYiQt OpNDĜVNêFK GDW UR]SR]QiQt REOLþHMĤ
þL VOHGRYiQtREMHNWĤ[2] .
3URWRåH je VHJPHQWDFH þDVWR SRX]H SĜHG]SUDFRYiQtP REUD]u, jsou kladeny
Y\VRNp QiURN\ QD U\FKORVW VHJPHQWDþQtFK DOJRULWPĤ PĜtVSČYHN VH YČQXMH
PRåQRVWHP DNFHOHUDFHGYRXDOJRULWPĤ ± MeanShift [3] a Quadtree [4] .
V SĜtVSČYNX MH SĜHGVWDYHQD DNFHOHUDFH algoritmu MeanShift NWHUi MH ]DORåHQD
na aproximaci YêSRþHWQČ MHGQRGXããtm K-means algoritmem [5]  'iOH MH
GLVNXWRYiQD PRåQRVW GDOãt DNFHOHUDFH0HDQ6KLIWQDVSHFLDOL]RYDQpPK ardware
JUDILFNêFK NDUHW *38  8 4XDGWUHH VHJPHQWDFH MH QDYUåHQR DOJRULWPLFNp
]MHGQRGXãHQtSRPRFtVSHFLiOQtFKGDWRYêFKVWUXNWXU

2 MeanShift
0HDQ6KLIW MH VHJPHQWDþQt DOJRULWPXV [3]  NWHUê Y\FKi]t ]H VWHMQRMPHQQp
VWDWLVWLFNp VKOXNRYpPHWRG\ [6] . 9êVOHGNHPDOJRULWPXMHUR]ĜD]HQtMHGQRWOLYêFK
ERGĤREUD]XGRVKOXNĤNWHUpO]HUHSUH]HQWRYDWMDNR EDUHYQpVHJPHQW\
3UR 0HDQ6KLIW VHJPHQWDFL MH QHMSUYH QXWQp SĜHYpVW REUD] GR SURVWRUX 3
s GLPHQ]t  NGH NDåGê ERG MH UHSUH]HQWRYiQ vektorem (x, y, r, g, b), SĜtSDGQČ
(x, y, L, u, v), je-OL REUD]SĜHYHGHQGR&,( /XYEDUHYQpKRSURVWRUX [7] .
3ULQFLS IXQJRYiQt0HDQ6KLIWXO]HSRSVDWQiVOHGXMtFtPSVHXGRNyGHP

190
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function meanshift(Pt):
Pt_next = mean(Pt)
while (distance(Pt_next, Pt) > 0):
Pt = Pt_next
Pt_next = mean(Pt)
return Pt_next
function mean(Pt):
return average(list of points X with distance(Pt,
X) < sigma)
MeanShift konverguje do bodu C (centroidu), v MHKRå RNROt MH KXVWRWD ERGĤ
QHMY\ããt %RG\ NWHUp NRQYHUJXMt GR VWHMQpKR FHQWURLGX QiOHåt VWHMQpPX
VHJPHQWX 3RNXG MH ERG REUD]X ]iURYHĖ FHQWURLGHP DOJRULWPXV RNDPåLWČ
terminuje. NDVWDYHQtP OLPLWX SRþWX iteract QD  D QiVOHGQêP Y\KOHGiQtm
NRQYHUJRYDQêFK ERGĤ MH WDNPRåQpYHOPLU\FKOH]MLVWLWVWĜHG\REODVWt-HGLQêP
SDUDPHWUHP SĜL KOHGiQt FHQWURLGXMHKRGQRWDVLJPDNWHUiXUþXMHSRORPČURNROt
]H NWHUpKR VH SRþtWi WČåLãWČ ± þtP MH VLJPD Y\ããt WtP YČWãt MVRX YêV OHGQp
segmenty. V SĜtSDGČ QiURNĤ QDY\VRNRXNYDOLWXVHJPHQWDFHMHPRåQpY\OHSãLW
Y\KOHGiQtFHQWUDKXVWRW\SRPRFtQHWULYLiOQtKRNHUQHOX [3] .

2EUi]HN 1=Qi]RUQČQt SULQFLSX DOJRULWPX 0HDQ6KLIW YH 'SURVWRUX
1HYêKRGRX 0HDQ6KLIWX MH Y\VRNi YêSRþHWQt QiURþQRVW NWHUi MH ]SĤVREHQD
Y\VRNRX GLPHQ]LRQDOLWRX ~ORK\ D SRPDORX NRQYHUJHQFt MHGQRWOLYêFK ERGĤ
k FHQWURLGĤP

2.1

$SUR[LPDFH SRPRFt .-means

K-means [5] MH VKOXNRYê DOJRULWPXVþDVWRY\XåtYDQêYHVWDWLVWLFH6WHMQČMDNR
u Mean6KLIWX MH QXWQp REUD] SĜHYpVW GR SČWLUR]PČUQpKR SURVWRUX
3ĜHG VSXãWČQtP DOJRULWPX MH QDYtF QXWQp ]YROLW SRþHW REODVWt QD NWHUp VH Pi
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REUD] VHJPHQWRYDW $OJRULWPXV SUDFXMH YH GYRX GtOþtFK NURFtFK
NWHUp se RSDNXMtGRNXGQHQtGRVDåHQDNRQYHUJHQFH
1. 3ĜLĜD]HQt ERGĤ SURVWRUX N QHMEOLåãtPX VWĜHGX REODVWL QD SRþiWNX MVRX
VWĜHG\]YROHQ\QiKRGQČ
2. 9êSRþHWWČåLãĢVHJPHQWĤDQDVWDYHQtMDNRQRYêFKVWĜHGĤREODVWt
.RQYHUJHQFHMHGRVDåHQDYHFKYtOL NG\VHSĜLĜD]HQt NHVKOXNĤPMLå QHPČQt
'tN\ LWHUDWLYQt SRYD]H .-PHDQV MH PRåQp RPH]LW SRþHW LWHUDFt D RYOLYQLW
tak SRPČUPH]L NYDOLWRXVHJPHQWĤDYêSRþHWQtU\FKORVWt
V kombinaci s 0HDQ6KLIW O]HGRViKQRXWNYDOLWQtVHJPHQWDFHD]iURYHĖRYOLYQLW
U\FKORVW SURYiGČQt -DNR SRþiWHþQt VWĜHG\ REODVWt .-PHDQV VH ]YROt FHQWURLGy
0HDQ6KLIWX NWHUp MH PRåQp Y\SRþtWDW MHGQtP SUĤFKRGHP 1iVOHGQê SURFHV
VHJPHQWDFH MH PRåQp RYOLYQLW QDVWDYHQtP SRþWX LWHUDFt .-PHDQV SĜtSDGQČ
RPH]LW GREXEČKX.-means.

2.2

+DUGZDURYi DNFHOHUDFH

0HDQ6KLIW XPRåĖXMH ]SUDFRYiQt NDåGpKR ERGX QH]iYLVOH QD RVWDWQtch,
FRå XVQDGĖXMH SDUDOHOL]DFL DOJRULWPX D MHKR SĜHYHGHQt GR SRGRE\ YKRGQp
pro ]SUDFRYiQtJUDILFNRXNDUWRX
9VWXSQt REUaz MH PRåQp XORåLW GR WH[WXU\ JUDILFNpNDUW\D]SUDFRYDWMHMSRPRFt
VKDGHURYêFK SURJUDPĤ NWHUp MVRX GRVWXSQpQDPRGHUQtFKJUDILFNêFKNDUWiFK
9VWXSQt WH[WXUX QHQt QXWQp SĜHYiGČW GR SČWLUR]PČUQpKR SURVWRUX MH PRåQp
Y\XåtW YODVWQRVWt SURMHNFH ± ERG ; NWHUê OHåtY SČWLUR]PČUQpPRNROt( bodu P,
PXVt ]iURYHĖ OHåHW L Y OLERYROQČ ]YROHQp GYRXUR]PČUQp SURMHNFL (µ 'tN\ WpWR
YODVWQRVWL MH PRåQp SUR NDåGê WH[HO SURFKi]HWSRX]HRNROtY intervalu <-sigma,
+sigma> a kontrolovat, zda RGB/Luv VRXĜDGQLFHMVRXYHY]GiOHQRVWLPHQãtQHå
VLJPD 8Ni]ND SVHXGRNyGXVKDGHURYpKRSURJUDPX
function gpu_mean(int xc, int yc, int3 rgbc):
int sum_x = 0, sum_y = 0, count = 0
int3 sum_rgb = 0
for y in range yc - sigma, yc + sigma:
for x in range xc - sigma, xc + sigma:
int3 roi_rgb = texture_load(x, y)
if (distance(roi_rgb, rgbc) <= sigma):
sum_x = sum_x + x
sum_y = sum_y + y
sum_rgb = sum_rgb = roi_rgb
count = count + 1
mean_x = sumx / count
mean_y = sumy / count
mean_rgb = sumrgb / count
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3DUDOHOQtP VSXãWČQtP VKDGHURYpKR SURJUDPX QD JUDILFNpP KDUGZDUH MH
GRVDåHQR PQRKRQiVREQpKR QDYêãHQt U\FKORVWL RSURWL sekveQþQt implementaci
na procesoru.

3 Quadtree segmentace
4XDGWUHH VHJPHQWDFH VSRþtYi Y SRVWXSQpP UHNXU]LYQtP GČOHQt REUD]X
na REGpOQtNRYp EXĖN\ [4] . V NDåGpP NURNX UHNXU]H MH REUD] UR]GČOHQ QD þW\ĜL
REGpOQtN\ VH VKRGQêP REVDKHP 5HNXU]H MH XNRQþHQD SRNXG MH EDUHYQê
UR]SW\O EXĖN\ PHQãt QHå VWDQRYHQê SUiK U Y\VRFH YDULDELOQtKR REUD]XPĤåH
GRMtW N UR]GČOHQt Då QD MHGQRWOLYp SL[HO\ FRå RGSRYtGi KORXEFH UHNXU]H
 NGH Z K MH ãtĜND UHVS YêãND REUD]X 9]QLNOi VWURPRYi
struktura je v JUDILFNp OLWHUDWXĜH R]QDþRYiQD MDNR TXDG WUHH 3RWp FR MH REUD]
UR]GČOHQQDEXĖN\MHSURYHGHQRVSRMHQtVRXVHGQtFKEXQČNV podobnou barvou
PtUX SRGREQRVWL O]H VWDQRYLW SUDKHP  3ULQFLS GČOHQt REUD]X O]H SRSVDW
QiVOHGXMtFtP SVHXGRNyGHP
function quadtree(int x, int y, int w, int h):
if variance(x, y, w, h) < t1:
add region to result
else:
quadtree(x, y, w/2, h/2)
quadtree(x + w/2, y, w/2, h/2)
quadtree(x, y + h/2, w/2, h/2)
quadtree(x + w/2, y + h/2, w/2, h/2)

2EUi]HN 28Ni]ND SULQFLSX SRVWXSQpKR GČOHQt REUD]X QD]iNODGČ
UR]SW\OX EXĖN\ 9OHYR SĤYRGQt VQtPHNÄ1HEH³]:LQGRZV ;3 YSUDYR
TXDG WUHHGČOHQt
Z SVHXGRNyGX MH ]ĜHMPp åH QHMY\ããt YêSRþHWQt ]iWČåOHåtYHYêSRþWXUR]SW\OX
NWHUê PXVt EêW Y\SRþtWiQ SUR NDåGp ]DYROiQtIXQNFHTXDGWUHHW]QSURNDåGRX
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~URYHĖ GČOHQt 0D[LPiOQt SRþHW ]DYROiQt YêSRþWX UR]SW\OX MH XUþHQ
QiVOHGXMtFtP Y]RUFHP

NGHQMHSRþHWSL[HOĤYREUD]H
5R]SW\O REGpOQtNRYp REODVWL MH PRåQp Y\SRþtWDW Y OLQHiUQtP þDVH QD ]iNODGČ
Y]WDKĤ

kde x, y jVRXVRXĜDGQLFHSL[HOXY oblasti a I(x, y) je intenzita pixelu.
3UR Y\VRFH YDULDELOQt REUD]\ je YêSRþHW SURYHGHQ Y NDåGpP NURNX GČOHQt SUR
YãHFKQ\SL[HO\FHONRYiVORåLWRVWGČOHQtMHWHG\
, kde
QMHSRþHWSL[HOĤ DZKMHãtĜND UHVSYêãNDREUazu.
3URFHV VSRMRYiQt UHJLRQĤ MH PRåQp SURYpVWY OLQHiUQtPþDVHY]KOHGHPN SRþWX
SL[HOĤ QDSĜtNODGNRQWURORXVRXVHGQRVWLUHJLRQĤY URYLQČREUD]XQHER]SČWQêP
SUĤFKRGHP
VWURPHP
&HONRYi
VORåLWRVW
DOJRULWPX
MH
WHG\
.

3.1

,QWHJUiOQt REUD]

,QWHJUiOQt REUD] MH GDWRYi VWUXNWXUD RGYR]HQi RG QRUPiOQtKR REUD]X [8][9] .
-HGQi VH R GYRXUR]PČUQp SROH KRGQRW R VWHMQpP UR]PČUX MDNRYêFKR]tREUD]
.DåGi EXĖND LQWHJUiOQtKR REUD]X REVDKXMH VRXþHW YãHFK KRGQRW SL[HOĤ
NWHUp ve YêFKR]tP REUD]HOHåt QDOHYRQDGQtWHG\

NGH , D E  MH KRGQRWDSL[HOXYHYêFKR]tPREUD]H3UREDUHYQpREUD]\MHQXWQp
Y\SRþtWDW WĜL LQWHJUiOQt REUD]\ SUR NDåGê EDUHYQê NDQiO MHGHQ 9êSRþHW
LQWHJUiOQtKR REUD]X O]H SURYpVW Y OLQHiUQtP þDVH SRVWXSQêP VþtWiQtP KRGQRW
SL[HOĤ DY\XåtYiQtP MLå Y\SRþWHQêFKKRGQRW
,QWHJUiOQtREUD]O]HY\XåtWSURYêSRþHWVRXþWXOLERYROQČYHONpKRREGpOQtNRYpKR
YêĜH]X ] SĤYRGQtKR REUi]NX 9êSRþHW MH PRåQp SURYpVW Y NRQVWDQWQtP þDVH
na ]iNODGČ QiVOHGXMtFtKRY]WDKX
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NGH$MHOHYêKRUQt%SUDYêKRUQt&OHYê GROQtD'SUDYêGROQtURKREGpOQtNX
a Int(X) hodnota pixelu v LQWHJUiOQtP REUD]HY ERGČ;

3.2

Optimalizace Quadtree algoritmu

3RPRFt LQWHJUiOQtFK REUD]Ĥ MH PRåQp VQtåLW DV\PSWRWLFNRX þDVRYRXQiURþQRVW
4XDGWUHH DOJRULWPX =H YVWXSQtKR REUD]X MH Y\SRþtWiQ LQWH JUiOQt REUD]
FRå XPRåĖXMH]MLVWLWSUĤPČUREODVWLY NRQVWDQWQtPþDVH3URYêSRþHWUR]SW\OXMH
]DSRWĜHEt ]QiW SUĤPČU NYDGUiWĤ LQWHQ]LW SL[HOĤ Y GDQp REGpOQtNRYp REODVWL
3UĤPČU NYDGUiWĤ LQWHQ]LW MH URYQČå PRåQp Y\SRþtWDW Y NRQVWDQWQtP þDVH
s Y\XåLWtP GUXKpKR LQWHJUiOQtKR REUD]X NWHUê MH Y\SRþtWiQ QDG REUD]HP , 2 ,
 5R]SW\O MH Y\SRþtWiQ QD ]iNODGČ VWHMQp URYQLFH
kde
jako v SĜtSDGČOLQHiUQtKRYêSRþWX
'tN\ YêSRþWX UR]SW\OX Y NRQVWDQWQtP þDVH VH VQLåXMH FHONRYi DV\PSWRWLFNi
VORåLWRVWDOJRULWPX ± DOJRULWPXVQ\QtVHVWiYi]HWĜtOLQHiUQtFKNURNĤ
1. 9êSRþHWLQWHJUiOQtFKREUD]Ĥ
2. 'ČOHQt REUD]X D YêSRþHW UR]SW\OĤ ± SRþHW RSHUDFt MH URYHQ SRþWX
]DYROiQt YêSRþWXUR]SW\OX
3. 6SRMHQtUHJLRQĤ
&HONHP MH WHG\þDVRYiQiURþQRVW
, kde n
MHSRþHWSL[HOĤ obrazu.

4 'RVDåHQpYêVOHGN\
$OJRULWP\ E\O\ WHVWRYiQ\ QD 3& V procesorem Intel Core2 Duo na 2,1 GHz
s JUDILFNRX NDUWRX $7, +' $OJRULWP\ E\O\ VSXãWČQ\ V QiVOHGXMtFtP
QDVWDYHQtP
x K-means ± SRþHWLWHUDFt SRþHWVWĜHGĤ
x MeanShift ± SRORPČUNHUQHOX SL[HOĤ DVWXSQČLQWHQ]LW\
x Quadtree ± SUiK UR]SW\OX  SUiK SUR VSRMHQt UHJLRQĤ 
(pro intenzity v rozsahu <0; 1>)
7HVWRYDFtP REUi]NHP E\O VQtPHN Ä7VXNXED³ ] Middlebury Stereo Test Bed
[10][11] NWHUê REVDKXMH MDN UR]ViKOp QHWH[WXURYDQp UHJ iony, tak oblasti
se VORåLWRX WH[WXURX 6QtPHN Pi UR]PČU\ î SL[HOĤ D E\O SĜHYHGHQ
do VWXSĖĤãHGLTabulka 1 REVDKXMHYêNRQQRVWQtVURYQiQtDOJRULWPĤREVDKXMH
YêVOHGN\EČKXDOJRULWPĤ

195
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2EUi]HN 39L]XiOQt SRURYQiQt VHJPHQWDþQtFK DOJRULWPĤ 9OHYR QDKRĜH MH
SĤYRGQt VQtPHNYSUDYR QDKRĜH .-means segmentace, vlevo dole
MeanShift segmentace a vpravo dole Quadtree segmentace.
Tabulka 13RURYQiQt YêNRQX MHGQRWOLYêFK DOJRULWPĤ
K-means
MeanShift
MeanShift GPU
YƵĂĚƚƌĞĞďĞǌŝŶƚĞŐƌĄůŶşĐŚŽďƌĂǌƽ
Quadtree s ŝŶƚĞŐƌĄůŶşŵŝŽďƌĂǌǇ

4,869s
6,338s
0,065s
0,028s
0,031s

Graf 13RURYQiQt YêNRQX MHGQRWOLYêFK DOJRULWPĤ

196
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=DMtPDYêP ]MLãWČQtP MH åH REČ YHU]H DOJRULWPX 4XDGWUHH VHJPHQWDFH PDMt
SRGREQp YêVOHGN\ SĜHVWRåH 4XDGWUHH s LQWHJUiOQtPL REUi]N\ Pi QLåãt
DV\PSWRWLFNRX VORåLWRVW 'ĤYRGHP MH SĜHGHYãtP U\FKORVW VRXþDVQêFK
SURFHVRUĤ NG\ GRGDWHþQp YêSRþW\ UR]SW\OX ]QDPHQDMt SRX]H PDOp ]YêãHQt
þDVRYp QiURþQRVWL 5R]GtO PH]L REČPD YHU]HPL Wpå VQLåXMH SĜLGDQê
preprocessing v podobČ YêSRþWX GYRX LQWHJUiOQtFK REUD]Ĥ NWHUê ]SRPDOXMH
upravenou YHU]L 3UR WR DE\ E\O UR]GtO PH]L REČPD YHU]HPL DOJRULWPX
PDUNDQWQt MH EXć QXWQp SRXåtW UR]ViKOp REUD]\ þL YROXPHWULFNi GDWD
nebo VSXVWLW DOJRULWPXV QD KDUGZDURYČ OLPLWRYDQpP ]DĜt]HQt MDNR MH PRELOQt
WHOHIRQþLURERWLFNêDJHQW
Z YêVOHGNĤ MH URYQČå SDWUQp YêUD]QpXU\FKOHQt0HDQ6KLIWDOJRULWPXV Y\XåLWtP
SDUDOHOQtFK YêSRþWĤQDJUDILFNpNDUWČ

5 =iYČU
V SĜtVSČYNX E\O\ SĜHGVWDYHQ\ WĜL PHWRG\ SUR VHJPHQWDFL REUD]X ± K-means,
MeanShift a Quadtree ± DQDYUåHQ\PRåQRVWLDNFHOHURYiQtVHJPHQWDFHREUD]X
3UR DOJRULWPXV 0HDQ6KLIW E\OD SĜHGVWDYHQD PRåQRVW DSUR[LPDFH SRPRFt .PHDQV D LPSOHPHQWRYiQD KDUGZDURYi DNFHOHUDFH QD JUDILFNp NDUWČ NWHUi YHGH
k WpPČĜ VWRQiVREQpPX ]U\FKOHQt 4XDGWUHH DOJRULWPXV SRVWXSQ pKR GČOHQt MH
U\FKOê VHJPHQWDþQt DOJRULWPXV YKRGQê SUR ]SUDFRYiQt QD KDUGZDURYČ
OLPLWRYDQêFK SURFHVRUHFK MDNR MVRX PRELOQt ]DĜt]HQt þL URERWLþWt DJHQWL
$þNROLY MH VHJPHQWDFH SRPRFt 4XDGWUHH DOJRULWPX YHOPL U\FKOi QHGRVDKXMH
WDNRYp YL]XiOQt NYDOLW\ MDNR VHJPHQWDFH SRPRFt DOJRULWPX 0HDQ6KLIW
Pro DOJRULWPXV 4XDGWUHH E\OD Y SĜtVSČYNX SĜHGVWDYHQD RSWLPDOL]DFH
DV\PSWRWLFNp VORåLWRVWL NWHUi VH SURMHYt SĜHGHYãtP QD YêSRþHWQČ VODEãtFK
]DĜt]HQtFK þLX REMHPQêFKGDW
9êVOHGN\ RSWLPDOL]DFH DOJRULWPĤ E\O\ SĜHGVWDYHQ\ YH YêNRQQRVWQtP WHVWX
na ãHGRWyQRYpPVQtPNXÄ7VXNXED³] Middlebury Stereo Test Bed [10] .

3RGČNRYiQt de
7HQWR þOiQHN Y]QLNO ]D SRGSRU\ Yê]NXPQpKR ]iPČUX )DNXOW\ YRMHQVNpKR
]GUDYRWQLFWYt8QLYHU]LW\ REUDQ\02)9=
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transformation algorithm
Jitka Prošková
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Abstract. The Bursa–Wolf geodetic datum transformation model
is presented as a seven-parameter model for transforming co-located
3D Cartesian coordinates between two datums. The transformation
involves three translation parameters, three rotation elements and one
scale factor. We will briefly introduces the theory of quaternions and
dual quaternions. Consequently, dual quaternions are used to represent
rotation and translation parameters and the formula is derived for
Bursa–Wolf model. We will compare this algorithm with another
algorithm based on quaternions.
Keywords: Dual quaternion, datum transformation, sign test.

1 Introduction
Different types of coordinate systems and cartographic projections have
been widely used in geodesy or geographic information systems. Any
states or groups of states use local coordinate systems by selecting the
reference area and the type of a projection, which conform best to their
area. In recent years a trend has been to introduce a global coordinate
system, enabling an easier cooperation between neighboring countries to
exchange their information. These include for example UTM (Universal
Transverse Mercator) or WGS 841 (World Geodetic System).
In this paper the geodetic datum parameters are presented between
the World Geodetic System WGS 84 and SJTS–K. These data set enables
to fit Czech Republic maps to the modern ones.
Using the GPS technique, we are able to determine our position relative to the real mass center of the Earth. The WGS 84 is a true Earth
centered ellipsoid via the orbit elements of the GPS satellites. That is why
all local datums are parametrised with their transformation parameters
to the global WGS 84 datum.
These transformations can define the ellipsoid’s displacement, orientation and scale factor. In the datum transformation case, we need generally to compute seven transformation parameters, namely three rotations,
three translations and one scaling. This technique can be also provided
by the dual quaternions which we will present here.
William Kingdon Clifford (1845–1879) invented dual quaternions in
the nineteenth century (2) to represent rigid transformations. There is
1 Dating

from 1984 and last revised in 2004.
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a close connection to a classical result of spatial kinematics known as
Chasles’ theorem, see (4) for more details. Chasles’ theorem states that
any rigid transformation can be described by a screw, i.e., a rotation
about an axis followed by a translation in the direction of this axis. So,
dual quaternions are convenient to describe a composition of rotations
and translations.
In this paper we will briefly show how to represent datum transformation by using dual quaternions. We will focus on comparing this algorithm
with another algorithm based on quaternions, see (6).

2 Preliminaries
Dual quaternions can be considered as standard quaternions whose elements are the dual numbers. Their structure is convenient for instance for
describing rigid transformations, which are compositions of rotations and
translations. For more details about notations and properties of quaternions we refer the to reader e.g. (3). This section provides a brief introduction to the theory of dual numbers and dual quaternions. We focus
only on the basics of this algebra. More details can be found in (1), (2)
or (7).
2.1 Dual numbers and dual quaternions
Dual numbers were invented by Clifford in 1873, see (1) for more details.
They are similar to complex numbers because any dual number zd can be
written as
zd = a + εaε ,
(1)
where a is the non-dual part, aε the dual part and ε is a basis element
called dual unit. The defining condition for the dual unit is ε2 = 0. The
dual conjugate is analogous to the complex conjugate, i.e.,
zd = a − εaε .

(2)

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

(3)

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 the inverse.
A dual quaternion Qd can be written as the sum of two standard
quaternions
Qd = Q + εQε ,
(4)
where
Q = q0 + q1 i + q2 j + q3 k

and Qε = q0ε + q1ε i + q2ε j + q3ε k,

(5)
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are real quaternions and 1, i, j, k are usual quaternion units. The dual
unit ε commutes with quaternion units, for example i ε = εi. A 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, (6)

where q0d is the scalar part (a dual number), (q1d , q2d , q3d ) is the vector
part (a dual vector), see (7). The product of two dual quaternions Qd and
bd is defined as
Q
bd = Q
b + ε(QQ
bε + Qε Q).
b
Qd Q
(7)
Multiplication of dual quaternions is associative, distributive, but not
commutative. The conjugation of a dual quaternion is defined using the
classical quaternion conjugation
Qd ∗ = Q∗ + εQ∗ε ,

(8)

where Q∗ si conjugate quaternion. However, the dual number conjugation (2) can be applied 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 .

(9)

(10)

Dual quaternion is called unit dual quaternion if k Qd k= 1. Note that
a dual quaternion Qd is unit if and only if
k Q k= 1

∧

Q · Qε = 0.

(11)

If we have a vector pT = (p1 , p2 , p3 ) ∈ R3 , we define the associated unit
dual quaternion as
Pd = 1 + ε(p1 i + p2 j + p3 k),

(12)

which satisfies the previous statement.
A new method to represent rigid transformations is based on using
dual quaternions. Dual quaternions capture in their inner structure the
basic information about this transformations–namely the axis of rotation
and the rotation angle about the axis and the translation along it. A composition of this transformations corresponds to the multiplication of dual
quaternions.
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Suppose that pT = (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 a unit
quaternion. Then we can express the image of the point P after this
translation and this rotation as
T

bd = Qd Pd Q∗ ,
P
d

(13)

where Pd , Qd are the unit dual quaternions and T is the pure quaternion
fulfilling
TQ
, T = t1 i + t2 j + t3 k and Pd = 1 + ε(p1 i + p2 j + p3 k).
2
(14)
To sum up, unit dual quaternions naturally represent rotations when the
dual part Qε = 0.
Qd = Q + ε

3 Dual quaternion datum transformation model
This section shows how we could use dual quaternions for description of
datum transformation, specially Bursa–Wolf transformation model.
Bursa–Wolf datum transformation model contains seven parameters.
We estimate all required parameters from co–located coordinates on two
different datums. This transformation model can be written as
si = t + kRpi ,

(15)

where si = (s1i , s2i , s3i )T ∈ R3 , pi = (p1i , p2i , p3i )T ∈ R3 , i = 1 . . . n
are two sets of the co–located coordinates in the two different systems,
t = (t1 , t2 , t3 )T ∈ R3 denotes three translation parameters, k denotes
a scale parameter and R ∈ SO(3) is a rotation matrix containing three
rotation parameters. In order to determine the mentioned parameters,
the number of the co–located coordinates si , pi must be greater than or
equal to three. We will proceed similar way to optimization problem as
in (6). For the convenience of the reader we recall very briefly the main
description of the construction of a model based on dual quaternions.
First we define centrobaric coordinates △si = (△s1i , △s2i , △s3i )T ,
△pi = (△p1i , △p2i , △p3i )T , i = 1 . . . n for the sets of the co–located
coordinates as
n

1X
si ,
△si = si −
n i=1

n

1X
and △pi = pi −
p.
n i=1 i

(16)

If we substitute (16) into (15), we obtain
n

△si = △t + kR△pi ,

where

△t = t + kR

n

1X
1X
pi −
si .
n i=1
n i=1

(17)
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Equation (17) is over–determined therefore we denote the residual vector
vi ∈ R3 , i = 1 . . . n as
vi = △si − △t − kR△pi .

(18)

Now we get the following optimization problem to solve required parameters
n
X
min
vTi vi .
(19)
k,△t,R i=1

It is possible to express the residual vector vi in the form of dual quaternions. First we modify (18). The scale parameter k ∈ R is a constant
therefore
vi = −(△li + R△ri ), where △li = △t − △si

and △ri = k△pi . (20)

Equation (20) expresses a rotation of the vector △ri and then a translation given by the translation vector △li . We can express this equation
according to (13) using dual quaternions in the form
Vdi = −Qdi Rdi Q∗di ,

(21)

where Rdi is a unit dual quaternion
Rdi = 1 + kε(△p1i i + △p2i j + △p3i k),

(22)

and Qdi is a unit dual quaternion
Qd i

=

Li

=

Li Q
, where Q = q0 + q1 i + q2 j + q3 k and (23)
2
(△t1 − △s1i )i + (△t2 − △s2i )j + (△t3 − △s3i )k.
(24)
Q+ε

Since Qdi is a unit dual quaternion, we must apply the conditions (11),
i.e.,
kQk= 1 ∧ Q · Qε = 0,
(25)

From equation (21) we get the unit dual quaternion of the form Vdi = 1 +
ε(v1i i+v2i j+v3i k) corresponding to the vector vi = (v1i , v21 , v3i )T , where
terms v1i , v21 , v3i contain seven parameters to be solved, i.e., 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

(26)

i=1

∧

Q · Qε = 0.

(27)

We can use a nonlinear method to solve this minimization problem, i.e.,
Lagrange multipliers. Further, we compute the remaining rotation and
translation parameters. For more information about the algorithm and
determining seven parameters R, t, k, see (5).
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4 Testing the algorithm
In this part of the article we will focus on testing two various approaches to
solve datum transformation model. We found new formula for Bursa–Wolf
transformation model above and our purpose is to compare this algorithm
based on dual quaternion with the algorithm based on quaternion.
4.1 Descriptive statistic
This section provides a detail view at the descriptive statistics obtained
from 3070 tested points at two various algorithm, i.e., dual quaternion
algorithm (DQ algorithm) and quaternion algorithm (Q algorithm). Construction and details of Q algorithm can be found in (6). Tested points
were given in two systems WGS 84 and SJTS–K.
To find the difference or distance between two set of coordinates we use
Euclidean metric. Euclidean metric is determined as a distance between
two points A = [Ax , Ay , Az ] and B = [Bx , By , Bz ] as
d(AB) =

q
(Ax − Bx )2 + (Ay − By )2 + (Az − Bz )2 .

(28)

Comparing the algorithms can be summarized in the following steps,
which are the same for both of them:
Input: Cartesian coordinates of 3070 stations given in a local (SJTS–Ksystem A) and a global (WGS 84-system B) reference system.
1: Compute rotations, translations and scale parameters using DQ/Q
algorithm.
2: Compute new coordinates B ′ of the system B. The coordinates of the
system B ′ are determined using the computed transformation parameters R, t, k and and substitution (15).
3: Compute difference between system B and system B ′ (28).
Output: Set of values which indicates the difference between the system
B and the system B ′ for both algorithms.
Furthermore, we get the set of values for DQ algorithm and for Q
algorithm. To get some information about these data, we use descriptive
statistic methods. Descriptive statistics are used to describe the basic features of the data. They provide simple summaries about the sample and
the measures. It includes information about minimum, maximum, average, sample standard deviation, sample variance and quantiles. Overview
of these values be found in Table 1.
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Table 1: Descriptive statistics.
DQ algorithm Q algorithm
minimum
0, 2708
0, 3333
maximum
9, 2231
8, 7695
average
3, 4163
3, 2243
sample standard deviation
1, 7049
1, 6847
sample variance
2, 9075
2, 8390
quantile05
1, 0087
0, 9058
quantile25
2, 1176
1, 8654
quantile50
3, 2470
3, 0371
quantile75
4, 3874
4, 3317
quantile95
6, 7545
6, 3291
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Figure 1: Histogram of the values getting from DQ algorithm.
Graphical representation of the founding data is shown in histogram,
Fig. 1 and Fig. 2. The histogram consists of tabular frequencies, shown as
adjacent rectangles, erected over discrete intervals, with an area equal to
the frequency of the observations in the interval. The height of a rectangle
is also equal to the frequency density of the interval, i.e., the frequency
divided by the width of the interval. The total area of the histogram is
equal to the number of data. Number of intervals h was counted as
h=

3.49σ
1

n3

,

(29)
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Figure 2: Histogram of the values getting from Q algorithm.
where n is the number of data and σ is the sample standard deviation.
We get the same values for both algorithm h = 0.676.
We can see from the descriptive statistic and the histograms that we
are not dealing with normally distributed data but rather the log–normally
distributed data and this is the reason why we apply nonparametric test,
a sign test.
4.2 Sign test
The sign test is used to test the null hypothesis about the median Z̃ of
a continuous distribution.
The observations in a sample of size n are Z1 , Z2 , · · · , Zn . Observations
′
′
′
′
are obtained as a difference d(BQ
, B) − d(BDQ
, B), where BQ
and BDQ
are new sets of points in WGS 84 and B is the original set of points in
WGS 84. The null hypothesis is that the median Z̃ is equal to the given
value c. Suppose that Z + is a sum of values, where Zi > c and Z − is
a sum of values, where Zi < c. Values of Z which are exactly equal to c
are ignored. The sum Z + + Z − may therefore be less than n. For n > 36,
we can use approximation with the normal distribution:
!
x − (n/2)
p
N (n/2; n/4), i.e., FZ + (x) ≈ Φ
,
(30)
n/4

similar for FZ − (x).
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One-sided hypotheses:
• H1 : Z̃ < c. Hypothesis H0 is rejected on the significance level α
and alternative H1 is accepted, if FZ + (x) ≤ α.
• H1 : Z̃ > c. Hypothesis H0 is rejected on the significance level α
and alternative H1 is accepted, if FZ − (x) ≤ α.
4.3 Sign test – DQ and Q algorithm
Null hypothesis H0 : Z̃ = 0 is tested that two set of values are of equal
size, i.e., there is no significant difference between the methods. We use
only the values outside of the P
interval [−1, 1], which
P −we consider as a
significant difference. We get
Z + = 580 and
Z = 487. In fact
these values counts the number of time where one of the methods gives
better results.
One-sided hypotheses:
• For one-sided hypothesis H1 : Z̃ > 0, we obtained FZ + (x) = 0, 9978.
While 0, 9978 > 0, 05 ⇒ we do not reject H0 on the significance level
0, 05. It means that there is no significant difference between the
methods.
• For one-sided hypotheses H1 : Z̃ < 0, we obtained FZ − (x) = 0, 0022.
While 0, 0022 < 0, 05 ⇒ we reject H0 on the significance level 0, 05
and we accept H1 that DQ algorithm is better if we take into account
only significant differences.

5 Conclusion
In the paper, we have presented a seven parameters datum transformation model based on dual quaternions. We use a nonlinear transformation
model to modify the well known Bursa–Wolf transformation model. In
this model we can easily use a description by the dual quaternions due
to the fact that dual quaternions allow us to describe any rigid transformation, i.e., a composition of rotations and translations. Advantages of
this approach is the simplification of the original solution of the datum
transformation. There exists various modifications of this model, therefore we try to compare the latest approaches, i.e., model based on dual
quaternions with model based on quaternions. Description statistic shows
that both models have probably log–normal distribution. In order to deal
with comparing both algorithms, we have applied a non parametric test,
a sign test. By comparing known algorithms it was found that accuracy of
algorithm based on dual quaternions is better if we take into account only
significant differences. Consequently, advantages of the novel approach lie
in the fact that there is not needed a linearization of the nonlinear transformation model and accuracy of this model is better considering given
conditions.
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Abstrakt: V příspěvku jsou popsány harmonické uzly z teoretické i praktické
stránky. Zvláštní zřetel je kladen na dekorativnost tvaru uzlu. Příspěvek uvádí
několik zajímavých uzlových vzorů.
Klíčová slova: Matematický uzel, harmonický uzel, Fourierův uzel, Lissajousův uzel,
toroidní uzel, trochoidní uzel

1 Úvod a základní pojmy
Prezentovaný text je volným doplňkem příspěvku na GCG21 v roce 2001[1].
Teorie uzlů patří topologii. Studium vychází z abstrakce uzlového provazce –
matematického uzlu. Díky své strukturální komplikovanosti vytvářejí uzly
esteticky zajímavé kreace, a proto jsou tématem předmětu Výtvarná informatika.
Matematickým uzlem budeme rozumět jednoduchou uzavřenou křivku
umístěnou v třídimenzionálním Euklidovském prostoru R3. [2].

Obr. 1: Prostý uzel a spojka, která je také uzlem
Kromě zápisu zaplétání je první úlohou matematiky rozhodnutí o ekvivalenci dvou uzlů. Rozhodnutí provádíme pomocí projekce uzlu do roviny. Tuto
jednoduchou prezentaci nazýváme graf uzlu – diagram uzlu. Projekcí daného
uzlu do roviny je mnoho a proto matematikové hledají projekce s nejmenším
počtem křížení provazce.
K. Reidemeister [3] v r. 1935 dokázal, že dva uzly jsou stejné, mají-li stejné
uzlové diagramy, resp. tehdy, je-li možné přetransformovat jeden diagram v
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druhý bez přerušení provazce. Nelze-li již uzly transformovat na jednodušší,
nazýváme je prvouzly (Prime knots). Autoři je od r. 1927 zařazují do katalogů
uzlů [4].

2 Harmonické uzly
Pojem harmonický uzel (Harmonic Knot) zavedl v roce 1995 Aaron Trautwein
[5]. Označení harmonický uzel není přesné, ale odborná veřejnost jej časem
přijala. A. Trautwein předpokládá, že všechny uzly mohou být definovány parametrickou křivkou ve 3D:
K[, , ],
Kde , , jsou konečné trigonometrické polynomy (Truncated Fourier series).
Trautwein explicitně uvedl několik příkladů. Definoval ty nejznámější:
Trojlístkový uzel (Trefoil Knot):

xt = 0.41 cost − 0.18 sint − 0.83 cos2t − 0.83 sin2t − 0.11 cos3t + 0.27 sin3t,
yt = 0.36 cost + 0.27 sint − 1.13 cos2t + 0.30 sin2t + 0.11 cos3t − 0.27 sin3t,
zt = 0.45 sint − 0.30 cos2t + 1.13 sin2t − 0.11 cos3t + 0.27 sin3t.

Osmičkový uzel (Figure-eight Knot):

xt = 0.32 cost − 0.51 sint − 1.04 cos2t − 0.34 sin2t + 1.04 cos3t − 0.91 sin3t,
yt = 0.94 cost + 0.41 sint + 1.13 cos2t − 0.68 sin2t − 1.24 sin3t,
zt = 0.16 cost + 0.730 sint − 2.11 cos2t − 0.39 sin2t − 0.99 cos3t − 0.21 sin3t.

Obr. 2: Trojlístek a osmičkový uzel
Nabízí se otázka: lze zjednodušit tvar polynomu? Odpovědi se věnovala
řada badatelů.
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3 Fourierovy uzly
Tyto uzly definoval L. Kaufmann [6] jako pokračování myšlenky A.
Trautweina. Fourierův uzel F#, $, % má parametrický tvar:
 = &',( cos)*',(  + +',( , + ⋯ + &',. cos)*',.  + +',. ,,
 = &/,( cos)*/,(  + +/,( , + ⋯ + &/,. cos)*/,0  + +/,0 ,,
 = &1,( cos)*1,(  + +1,( , + ⋯ + &1,2 cos)*1,2  + +1,2 ,.
Frekvence *',3 , */,3 a *1,3 jsou celá čísla, fázové posuny +',3 , +/,3 a +1,3 ,
a amplitudy &',3 , &/,3 a &1,3 jsou reálná čísla.
Protože všechny funkce můžeme aproximovat součtem funkcí cos, je každý
uzel též Fourierův uzel pro určité #, $, %. Christopher Lamm dokázal, že
velkou řadu uzlů lze zapsat jako Fourierovy uzly F1, 1, %, kde % ≤ 2 [7], [8].

4 Lissajousovy uzly
Známá Lissajousova křivka, která popisuje komplexní harmonický pohyb, je
grafem parametrických rovnic:
 = & sin6 + +,
 = 7 sin8.

Obr. 3: Lissajousovy obrazce kde platí: 9 = :/<, = je liché,
> je sudé, |= − >| = @.
Lissajousův uzel vznikne přidáním třetí rovnice = A sinB. C. Lam a
další dokázali, že Lissajousův uzel můžeme zapsat jako speciální Fourierův
uzel F1, 1, 1 s parametrizací L, , 
 = cos*'  + +' ,
 = cos)*/  + +/ ,,
 = cos*1  + +1 ,
kde 0 ≤ t ≤ 2π, *' , */ a *1 jsou celá čísla a +' , +/ a +1 jsou čísla reálná.
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Poznamenejme, že Lissajousovy uzly se vyznačují vysokou symetrií, proto
nemohou být všechny uzly Lissajousovy, ale i tak je jich mnoho [8]. V
literatuře [9] (Adam Boocher aj.) najdeme tabulky uzlů, pro které je takový
převod možný. Katsumi Morita (i jiní) [11] při konstrukci uzlu vycházejí z 2D
křivky a doporučují zjednodušenou volbu frekvence *1 třetí rovnice. Volí
*1 = %, kde % je počet křížení (průsečíků) v diagramu uzlu Lxy.

Obr. 4a: EF, G, @H, I = @H,

Obr. 4b: EF, G, <F, I = @H, [9]-tab. 3.

Směr pohledu na obr. 4 je volen záměrně blízký Lxy. Shoda uzlů není
úplná. Pokud chceme přesnou konstrukci Lissajousova uzlu, je určení parametrů třetí rovnice poměrně pracné, viz [9]. Lissajousovy uzly jsou z výtvarného hlediska produktivní.

Obr. 5: Výtvarné zpracování Lissajousových uzlů [9].

Obr. 6: Logotyp Australian Broadcasting Corporation.
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5 Prstencové (toroidní) uzly (Torus Knots)
Toroidní uzel TK, L je uzavřená křivka navinutá na
anuloidu. Vlákno prochází L krát kolem prstence a K krát
kolem jeho osy. Hodnoty K a L jsou nesoudělné.
Parametricky je uzel zapsán jako:

 = M cosK + N cosK cosL,
 = M sinK + N sinK cosL,
 = N sinL , kde 0 <  < 2KS.

Obr.7: Toroid

'X/
Platí: cos  − cos  = −2 sin T'U/
W sin T W,
V
V
proto můžeme toroidní uzel zapsat také jako:

 = M cosK + N⁄2 cos)K + L, + N⁄2 cos)K − L,,
 = M cosK − S⁄2 + N⁄2 cos)K + L − S⁄2,
+N⁄2 cos)K − L − S⁄2,,
 = N cosL − S⁄2,

tedy (F3, 3, 1 Kauffman, Costa 1990).

Obr.8a: Toroidní uzel T(1,16)

Toroidní uzel je triviální jen pro K = 1, nebo L = 1.

Obr. 8b: Uzel T(2,9)

Obr. 8c: Uzel T(9,2)

Značná pozornost byla věnována možnosti přepisu T uzlu do F uzlu. Jim Hoste
[11] dokázal, že prstencový uzel TK, L pro 0 < K < L, je ekvivalentní
F1, 1, 2. Navíc J. Hoste dokázal, že pro K sudé můžeme nahradit +1,V výrazem
π⁄2p. Prstencový uzel tedy můžeme přepsat do tvaru:
 = cosK,
 = cosL + S⁄2K,
 = cosK + S⁄2 + cos)L − K + S⁄2K − S⁄4L,.
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V literatuře [9] najdeme tabulky hodnot parametrů přepsaných uzlů. Prstencové
uzly jsou výtvarně produktivní jen jako prstencové pletence. Tvarovou zajímavost prstencových uzlů však můžeme podstatně zlepšit modifikací rovnic.

5.1 Modifikace rovnic prstencových uzlů
Původní parametrické rovnice upravíme přidáním trigonometrických členů
[13], [14]. Původní rovnice toroidního uzlu:
 = cosKM + N1 cosL,
 = sinKM + N1 cosL,
= N1 sinK
doplníme do tvaru:
 = cosKM + N1 cosL1 + N2 cosL2 + … ,
 = sinK M + N1 cosL1 + N2 cosL2 + … ,
= \1 sin%.
Varieta možných rozšíření je široká. Na přidané členy neklademe žádná
omezení. Stačí, když nejméně jeden z parametrů L. je nesoudělný s K.
Argument % v souřadnici ať odpovídá počtu průsečíků v diagramu uzlu.
Připomeňme, že počet průsečíků v diagramu toroidního uzlu je dán výrazem
% = min^KL − 1, LK − 1_ Amplituda \1 souřadnice
(při pohledu ve
směru blízkém ) není důležitá.

Obr. 9: Ukázka efektu modifikací přidáním jednoho členu polynomu [14].
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6 Trochoidní uzly
Trochoidní uzly jsou další uzly, které odvodíme z rovinných křivek.

Ob. 10a: Hypotrochoida

Obr. 10b: Epitrochida

K parametrickým rovnicím rovinné hypotrochoidy:
 = 6 − 8 cos  + B cos6 − 8⁄8,
 = 6 − 8 sin  − B sin6 − 8 ⁄8,
přidáme třetí souřadnici: = ` sina.

Obr. 11: Hypotrochoidní uzel = = @b; > = G; d = @e; f = G; g = e, h =
e.
Opět se doporučuje volba a = %, kde % je počet průsečíků v diagramu uzlu.
Podobně doplníme parametrické rovnice epitrochoidy:
 = 6 + 8 cos  − B cos6 + 8⁄8,
 = 6 + 8 sin  − B sin6 + 8 ⁄8,
přidáme třetí souřadnici: = ` sina.
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Obr. 12: Epitrochoidní uzel pro = = @i; > = <; d = <j; f = G; g = <j a
diagram uzlu, kde h = <j.
Trochoidní uzly jsou tvarově bohaté a jsou tedy výtvarně produktivní. Další
zajímavé výtvarné efekty získáme skládáním základních uzlů.

6.1 Složené uzly typu 1
Složené uzly typu 1 [12], [14] vytvoříme jednoduchou geometrickou transformací dílčích uzlů.

Obr. 13: Příklady geometrické transformace jediného epitrochoidního
uzlu.
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6.2 Složené uzly typu 2
Složené uzly typu 2 [14], [15] vytvoříme součtem (resp. rozdílem) souřadnic
parametrických rovnic dílčích uzlů.

Obr. 14: Princip metody.

Obr. 15: Ukázky uzlů „konstruovaných“ sečtením rovnic trochoidních
uzlů.
Poznamenejme, že zobrazované uzly musí vhodnou korekcí parametrů zohlednit tuhost vlákna a jeho tloušťku.
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Obr. 16: Uzel „konstruovaný“ sečtením rovnic dvou trochoidních uzlů a
jeho diagram.
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Abstrakt. Přı́spěvek je zaměřen na hermitovskou interpolačnı́ subdivision metodu – nelineárnı́ schéma zachovávajı́cı́ kružnice (viz [2]).
Nejprve jsou vysvětleny některé pojmy týkajı́cı́ se subdivision metod.
Dále je popsáno nelineárnı́ schéma zachovávajı́cı́ kružnice, které je v
závěru modifikováno tak, aby byla zachována orientace počátečnı́ch
normálových vektorů.
Klı́čová slova: hermitovská interpolace, nelineárnı́ schéma zachovávajı́cı́
kružnice, subdivision metody pro křivky

1 Úvod
Subdivision metody jsou typicky založeny na obdobném principu. Na
začátku procesu jsou dána vstupnı́ data (body tvořı́cı́ řı́dicı́ polygon,
přı́p. i tečné/normálové vektory), v každém dalšı́m kroku jsou vloženy
nové prvky, dı́ky nimž dojde ke zjemněnı́ řı́dicı́ho polygonu. Po vloženı́
nových prvků dojde k vytvořenı́ nového polygonu a postup se opakuje.
Subdivision je tedy rekurzivnı́ proces, jehož cı́lem je efektivnı́m způsobem
zı́skat limitnı́ křivku, jež je hladká a/nebo splňuje předem danou vlastnost. V následujı́cı́ch odstavcı́ch se zaměřı́me na metody, jež se aplikujı́
na křivky, avšak subdivision proces je možné aplikovat i na plochy. Subdivision metody jsou hojně použı́vány v počı́tačové grafice, animátorstvı́,
GIS systémech aj.
Subdivision schémata je možné rozdělit do několika kategoriı́:
• aproximačnı́ vs. interpolačnı́ metody
Je-li použita interpolačnı́ metoda, pak body limitnı́ křivky procházı́
body počátečnı́ho řı́dicı́ho polygonu. Naopak, objekt vzniklý pomocı́
aproximačnı́ metody obecně neprocházı́ body počátečnı́ho řı́dicı́ho
polygonu.
• bodové vs. hermitovské metody
Pro bodová schémata jsou vstupnı́mi daty pouze body a pro hermitovská schémata jsou to navı́c ještě tečné, přı́p. normálové vektory.
• lineárnı́ vs. nelineárnı́ metody
Označme F1 , F2 dva různé počátečnı́ polygony a F1 , F2 výsledné
limitnı́ křivky zı́skané lineárnı́m subdivision schématem. Pak pro
limitnı́ křivku počátečnı́ho polygonu F = F1 + F2 musı́ platit F =
F1 + F2 . U nelineárnı́ho schématu nenı́ poslednı́ podmı́nka splněna.
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Prvnı́ subdivision metodou, která byla prezentována již v roce 1974,
je tzv. Chaikinův algoritmus (viz [1]). Tato aproximačnı́ bodová metoda
je založena na velice jednoduchých pravidlech, jež jsou však velice efektivnı́, protože limitnı́ křivka je typu C 1 . Jednı́m z prvnı́ch autorů, který se
začal zabývat subdivision křivkami splňujı́cı́mi hermitovské podmı́nky, byl
J. L. Merrien (viz [3]). V tomto článku se zaměřı́me na nelineárnı́ schéma
zachovávajı́cı́ kružnice (viz [2]) a navrhneme různé modifikace s cı́lem zachovat orientaci počátečnı́ch normálových vektorů.

2 Nelineárnı́ schéma zachovávajı́cı́ kružnice
Tato interpolačnı́ hermitovská metoda pracuje se vstupnı́mi daty, jež obsahujı́ řı́dicı́ vrcholy a přı́slušné normálové vektory. Metoda generuje křivky
typu G1 a reprodukuje kružnice (viz [2]).
Na začátku jsou dány řı́dicı́ vrcholy a přı́slušné jednotkové normály.
Pomocı́ následujı́cı́ch pravidel (vı́ce viz [2]) je popsáno vloženı́ nového
k+1
vrcholu v2i+1
a přı́slušného jednotkového normálového vektoru nk+1
2i+1 mezi
k
k
k
dva počátečnı́ vrcholy vi a vi+1 s jednotkovými normálami ni , nki+1 ∈ S1 ,
k
kde i = 0, 1, . . . , n−1, hornı́ index k značı́ krok dělenı́. Necht’ kvik −vi+1
k=
2h, kde h > 0. Chceme najı́t kružnici
f (x, y) = a(x2 + y 2 ) + bx + cy + d = 0,

a, b, c, d, ∈ R,

která minimalizuje účelovou funkci
k
k
F (a, b, c, d) = f (vik )2 + f (vi+1
)2 + k∇f (vik ) − nki k2 + k∇f (vi+1
) − nki+1 k2 .

Úkolem je najı́t
arg min F (a, b, c, d),
a,b,c,d∈R

(1)

tzn. vyřešit soustavu lineárnı́ch rovnic s neznámými a, b, c, d
∂F
∂F
∂F
∂F
= 0,
= 0,
= 0,
= 0.
∂a
∂b
∂c
∂d

(2)

Označme orientované úhly φ a θ tak, že nki = (cos θ, sin θ) a nki+1 =
(cos φ, sin φ) (obr. 1). Následujı́cı́ věta objasnı́, kdy kružnice splňujı́cı́ (1)
existuje.
nki+1

nki

φ

θ
vik

k
vi+1

Obrázek 1: Označenı́ úhlů φ a θ.
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vk+1
2i+1

nki

nki+1
k
vi+1

vik
k+1
v2i+1

k
Obrázek 2: Znázorněnı́ průsečı́ků kružnice a osy strany vik vi+1
, které jsou
označeny modře.

Věta 2.1 Problém (1) má jediné řešenı́. Necht’
Z(f ) = {x ∈ R2 : f (x) = 0}

(3)

je množina řešenı́ (1). Pokud pro úhly φ a θ platı́
• θ 6= −φ 6= π2 + kπ pro k ∈ Z, je množina (3) kuželosečka – kružnice,
• θ = ±φ + 2kπ, tvořı́ množina (3) dvojnásobnou přı́mku,

• θ = −φ = π2 + kπ pro k ∈ Z, bude výsledkem soustavy (2) pouze
triviálnı́ řešenı́.


Důkaz Viz [2].

Pokud je tedy možné sestrojit kružnici splňujı́cı́ podmı́nku (1), zı́skáme
k+1
k
nový vrchol v2i+1
jako průsečı́k osy hrany vik vi+1
a této kružnice. Průsečı́k+1
ky kružnice a osy jsou dva, označme je v2i+1 a vk+1
2i+1 . Mezi těmito dvěma
průsečı́ky vybereme ten, jehož vzdálenost od původnı́ho bodu vik , resp.
k
vi+1
, je menšı́. Znázorněnı́ dané situace je na obr. 2.
−φ+θ
k
k
Označme α = φ+θ
2 a β =
2 . Pokud ni · ni+1 > −1, zı́skáme nový
k+1
bod v2i+1 jako
k+1
v2i+1
=

kde

1 k 1 k
1
β k
vi + vi+1 − tan (vi+1
− vik )⊥ ,
2
2
2
2

v
q

u
u 1 − 1+nki ·nki+1
β
u
2
,
q
tan = sgn(nki ∧ nki+1 )t
k
2
1+nk
i ·ni+1
1+
2

(4)

222
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kde x ∧ y = x1 y2 − x2 y1 a (x, y)⊥ = (−y, x). Přı́slušný normálový vektor
nk+1
2i+1 je dán vztahem
nk+1
2i+1 = ±

k
(vi+1
− vik )⊥
k
− vik k
kvi+1

(5)

tak, že
k
nk+1
2i+1 · ni > 0

∧

k
nk+1
2i+1 · ni+1 > 0.

(6)

Poslednı́ podmı́nka (5) bude splněna pouze v přı́padě, pokud platı́ φ, θ ∈
(0, π) nebo φ, θ ∈ (π, 2π). Problém orientace normálových vektorů je vı́ce
zkoumán v části 3.
Po vloženı́ nových vrcholů a přı́slušných normálových vektorů přeznačı́me vrcholy a normálové vektory z k-tého kroku.
Na obr. 3 jsou zobrazeny některé kroky a limitnı́ křivky zı́skané pomocı́ nelineárnı́ho schématu zachovávajı́cı́ho kružnice pro otevřený polygon. Schéma je možné aplikovat i na uzavřené polygony a pokud jsou
původnı́ data z kružnice, je limitnı́ křivka kružnice.

Obrázek 3: Vlevo je křivka po prvnı́m kroku, uprostřed je křivka, jež
vznikla po druhé iteraci a vpravo je limitnı́ křivka. Původnı́ polygon
(čárkovaně) a původnı́ vrcholy a normály (červeně).

3 Nelineárnı́ schéma zachovávajı́cı́ kružnice s orientacı́
normálových vektorů
Problém volby nového normálového vektoru u nelineárnı́ho schématu byl
již zmı́něn v části 2. V následujı́cı́ch odstavcı́ch se pokusı́me navrhnout
řešenı́, které by odstranilo problém výběru nového normálového vektoru
a metoda by se dala aplikovat i na data, jež obsahujı́ normálové vektory
s různou orientacı́. Označme normálové vektory nki , nki+1 a necht’ nki =
(cos θ, sin θ) a nki+1 = (cos φ, sin φ) (viz obr. 4), kde θ, φ ∈ (−π, πi. Bez
k
újmy na obecnosti dále předpokládáme, že hrana vik vi+1
ležı́ na ose x
k
kartézské soustavy souřadnic. Řekneme, že vektory ni , nki+1 majı́ stejnou
orientaci, pokud θφ > 0, a nebo majı́ opačnou orientaci, pokud θφ < 0.
Následujı́cı́ věta 3.1 objasnı́ nesplněnı́ podmı́nky (6) v přı́padě, že vektory nki a nki+1 majı́ opačnou orientaci.
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φ

θ
vik

k
vi+1

Obrázek 4: Označenı́ úhlů φ a θ.
Věta 3.1 Necht’ nk+1
2i+1 je jednotkový normálový vektor daný vztahem (5).
Pokud vektory nki a nki+1 majı́ opačnou orientaci, pak platı́

nebo

k
nk+1
2i+1 · ni > 0

∧

k
nk+1
2i+1 · ni+1 < 0

k
nk+1
2i+1 · ni < 0

∧

k
nk+1
2i+1 · ni+1 > 0.

k+1
k
Důkaz Označme α = |^(nki , nk+1
2i+1 )| a β = |^(n2i+1 , ni+1 )|, kde α, β ∈
(0, π), a skalárnı́ součin přepı́šeme jako
k+1
k
k
nk+1
2i+1 · ni = kn2i+1 kkni k cos α,

analogicky

k+1
k
k
nk+1
2i+1 · ni+1 = kn2i+1 kkni+1 k cos β.

Nynı́ využijeme toho, že všechny normálové vektory jsou jednotkové, tzn.
k
nk+1
2i+1 · ni = cos α

a

k
nk+1
2i+1 · ni+1 = cos β.

k
Nejprve uvažujme, že vektor nk+1
2i+1 má stejnou orientaci jako vektor ni .
π
π
Proto bude 0 < α < 2 , tedy cos α > 0 a naopak úhel 2 < β < π,
tzn. cos β < 0, což jsme chtěli dokázat. Analogicky bychom postupovali
k
v přı́padě, že vektor nk+1
2i+1 by měl stejnou orientaci jako vektor ni+1 . 

Aby bylo možné vložit nové normálové vektory respektujı́cı́ podmı́nku
(6), navrhneme zde tři možné přı́stupy (vlastnosti původnı́ho schématu
nebudou nijak ovlivněny).
3.1 Všechny počátečnı́ normálové vektory majı́ stejnou orientaci
Jestliže počátečnı́ data obsahujı́ normálové vektory s opačnou orientacı́,
upravı́me je tak, že žádné dva sousednı́ vektory nebudou mı́t opačnou
orientaci (viz obr. 5 vlevo a uprostřed). Tedy pokud napřı́klad vektory
n0i−1 ,n0i a n0i ,n0i+1 majı́ opačnou orientaci, upravı́me vektor n0i tak, že
vezmeme mı́sto něj vektor opačný −n0i . Tento přı́stup tedy nezohledňuje
orientaci vektorů, která je na počátku zadaná. Na obr. 5 vpravo je limitnı́
křivka pro upravený počátečnı́ polygon.
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Obrázek 5: Vlevo je počátečnı́ polygon se zadanými normálovými vektory,
uprostřed jsou upravená data počátečnı́ho polygonu a vpravo je limitnı́
křivka pro upravená data.
3.2 Všechny nově vložené vektory majı́ stejný směr
Na rozdı́l od prvnı́ho přı́stupu se nynı́ nebudou upravovat počátečnı́ data,
ale podmı́nka pro vloženı́ nových normálových vektorů. Nynı́ nový normálový vektor zı́skáme bud’ jako
k
(vi+1
− vik )⊥
k
− vik k
kvi+1

(7)

k
(vi+1
− vik )⊥
,
k
kvi+1 − vik k

(8)

nk+1
2i+1 = +
nebo
nk+1
2i+1 = −

kdy celou dobu subdivision procesu vkládáme nové normálové vektory jen
pomocı́ jednoho vztahu. Na obr. 6 jsou ukázky limitnı́ch křivek v přı́padě,
že nové normálové vektory byly vypočı́tány bud’ podle (7) nebo podle (8).
Nevýhodou tohoto přı́stupu je výskyt samoprůniku u limitnı́ch křivek.

Obrázek 6: Vlevo limitnı́ křivka, kdy normálové vektory byly zı́skány pomocı́ (7). Vpravo limitnı́ křivka, kdy normálové vektory byly zı́skány pomocı́ (8). Původnı́ polygony (čárkovaně), počátečnı́ data (červeně).
3.3 Počátečnı́ přerozdělenı́
Poslednı́ možnost, kterou zde uvádı́me, je přı́stup, kdy do počátečnı́ch
dat přidáme vrcholy a normálové vektory tak, aby každé dva sousednı́
vektory měly stejnou orientaci. Tento přı́stup se ukáže jako nejlepšı́, nebot’
bude respektovat počátečnı́ data a zároveň limitnı́ křivky nebudou mı́t
samoprůnik. Navı́c lze vrcholy a vektory vkládat pomocı́ různých pravidel.
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n0i+ 2
3

0
vi+
1

0
vi+1

2

vi0

n0i

n0i+1
n0i+ 1

3

0
Obrázek 7: Vloženı́ nového vrcholu vi+
a nových jednotkových
1

normálových vektorů n0i+ 1 a n0i+ 2 .
3

2

3

Vložený vrchol je střed hrany původnı́ho polygonu a vložené
normálové vektory ležı́ na ose úhlu původnı́ch vektorů
Jestliže majı́ dva počátečnı́ normálové vektory n0i a n0i+1 různou orientaci,
0
vložı́me jeden nový vrchol vi+
1 a dva nové jednotkové normálové vektory
2

n0i+ 1 a n0i+ 2 následujı́cı́m způsobem
3

3

0
vi+
1

=

n0i+ 1

=

n0i+ 2

=

2

3

3

0
vi0 + vi+1
,
2
0
0
n + ni+1
± 0i
kni + n0i+1 k

±

n0i + n0i+1
kn0i + n0i+1 k

(9)
tak, že n0i+ 1 · n0i > 0,

(10)

tak, že n0i+ 2 · n0i+1 > 0.

(11)

3

3

0 0
0
Nový vrchol vi+
1 je, jak je vidět ze vztahu (9), středem hrany vi vi+1 .
2

Nové normálové vektory ležı́ na ose úhlu vektorů n0i a n0i+1 tak, aby měly
stejnou orientaci jako původnı́ normálové vektory (viz obr. 7). Na obr. 8
je ukázka polygonu s nově vloženými normálový vektory a limitnı́ křivky.
Jak je vidět z obr. 8, skutečně došlo k eliminaci samoprůniku.

Obrázek 8: Vlevo je zobrazen počátečnı́ polygon s nově vloženými vrcholy
a normálovými vektory a vpravo je limitnı́ křivka.
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Vložený vrchol je střed hrany původnı́ho polygonu a vložené
normálové vektory ležı́ na ose úhlu přı́mek určených vektory
pomocných kružnic
Možným vylepšenı́m předchozı́ volby je přidánı́ vektorů n0i+ 1 a n0i+ 2
3

3

tak, aby neležely na ose úhlu vektorů n0i a n0i+1 , ale aby byly určeny
normálovými vektory určitých pomocných kružnic.
0
Nejprve vložı́me vrchol vi+
1 stejným způsobem jako v předchozı́m
2
přı́padě, tzn.
0
vi0 + vi+1
0
vi+
.
1 =
2
2
0
Dále hledáme pomocné kružnice k1 a k2 tak, že k1 procházı́ body vi0 a vi+
1
2

0
0
a k2 procházı́ body vi+
1 a vi+1 . Odtud vyplývá, že středy S1 , S2 kružnic
2

0
0
v0 , neboli S1 ∈ o1 , kde
k1 a k2 ležı́ na osách hran vi0 vi+
1 a v
i+ 1 i+1
2

o1 : x1 =

vi0

+

0
vi+
1
2

2

2

0
0 ⊥
+ m(vi+
1 − vi ) ,
2

m∈R

(12)

a analogicky S2 ∈ o2 , kde
o2 : x2 =

0
0
vi+
1 + vi+1
2

2

0
0
⊥
+ n(vi+1
− vi+
1) ,

n ∈ R.

2

(13)

k2
n0i

n0i+ 1

k1

3

n0i+ 1
3
n0i+ 2
3

n0i+ 2
3

n0i+1

Obrázek 9: Pomocné kružnice a přı́slušné normálové vektory. Původnı́
normálové vektory a nově vložené vektory n0i+ 1 a n0i+ 2 (červeně).
3

3

Tedy předpis pro body v = [x, y] ležı́cı́ na kružnici k1 , resp. k2 vypadá
následovně
k1 (v)

=

k2 (v)

=

(v − x1 )2 − kx1 − vi0 k2 = 0,

0
(v − x2 )2 − kx2 − vi+1
k2 = 0.

(14)

Nynı́ chceme minimalizovat účelovou funkci
0
0
0
2
F = k∇k1 (vi0 )−n0i k2 +k∇k2 (vi+1
)−n0i+1 k2 +k∇k1 (vi+
1 )−∇k2 (v
i+ 1 )k ,
2

2
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Obrázek 10: Vlevo je zobrazen počátečnı́ polygon s nově vloženými
normálovými vektory a vpravo je limitnı́ křivka.
což znamená řešit lineárnı́ soustavu pro proměnné m a n
∂F
∂F
= 0,
= 0.
∂m
∂n
Dále vı́me, jak vypadajı́ kružnice k1 , k2 a můžeme určit normálové vek0
0
a n0i+ 2
tory n0i+ 1 a n0i+ 2 ve vrcholu vi+
1 . Nové normálové vektory n
i+ 1
3

3

2

3

3

0
zvolı́me tak, aby ležely na ose přı́mek určených vrcholem vi+
1 a vektory
2

n0i+ 1 a n0i+ 2 . Daná situace je zobrazena na obr. 9. Na obr. 10 je ukázka po3
3
lygonu s nově vloženými normálový vektory pomocı́ vylepšeného přı́stupu
a navı́c je zobrazena limitnı́ křivka polygonu s přerozdělenı́m.
k2

n0i k1

n0 1
n0i+ 1 i+ 3
3

n0i+ 2
3

n0i+ 2

3

n0i+1

Obrázek 11: Pomocné kružnice a přı́slušné normálové vektory. Původnı́
normálové vektory a nově vložené vektory n0i+ 1 a n0i+ 2 (červeně).
3

3

Vložený vrchol náležı́ hraně polygonu a vložené normálové vektory ležı́ na ose úhlu přı́mek určených vektory pomocných kružnic
0
Poslednı́ uvedenou možnostı́ je, že vrchol vi+
1 nevložı́me jako střed hrany,
2

0
ale pouze jako bod ležı́cı́ na hraně vi0 vi+1
, tzn.
0
0
0
vi+
1 = (1 − s)vi + svi+1 ,
2

s ∈ (0, 1).

Dalšı́ postup je téměř stejný jako v předchozı́m přı́padě. Hledáme pomocné
0
kružnice k1 a k2 tak, že k1 procházı́ body vi0 a vi+
1 a k2 procházı́ body
2

0
0
vi+
1 a vi+1 . Odtud vyplývá, že středy S1 , S2 kružnic k1 a k2 ležı́ na
2
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Obrázek 12: Vlevo je zobrazen počátečnı́ polygon s nově vloženými
normálovými vektory a vpravo je limitnı́ křivka.
0
0
v0 (viz (12), (13)). Tedy známe předpis pro
osách hran vi0 vi+
1 a v
i+ 21 i+1
2
body v = [x, y] ležı́cı́ na kružnici k1 , resp. k2 (viz (14)). Opět budeme
chtı́t minimalizovat účelovou funkci
0
F = k∇k1 (vi0 ) − n0i k2 + k∇k2 (vi+1
) − n0i+1 k2 ,

tzn. řešı́me lineárnı́ soustavu pro proměnné m, n a s
∂F
∂F
∂F
= 0,
= 0,
= 0.
∂m
∂n
∂s
0
Nynı́ vı́me, jak vypadajı́ kružnice k1 , k2 a zároveň vı́me, kde ležı́ bod vi+
1.
2

Můžeme tedy jako v předchozı́m přı́padě určit normálové vektory n0i+ 1 a
3

0
0
n0i+ 2 ve vrcholu vi+
a n0i+ 2 zvolı́me opět
1 . Nové normálové vektory n
i+ 1
3

2

3

3

0
0
tak, aby ležely na ose přı́mek určených vrcholem vi+
1 a vektory ni+ 1 a
2

3

n0i+ 2 . Znázorněnı́ dané situace pro tento přı́stup je na obr. 11. Na obr. 12
3
je ukázka polygonu s nově vloženými normálovými vektory pomocı́ tohoto
přı́stupu a navı́c je zobrazena limitnı́ křivka polygonu s přerozdělenı́m.

4 Závěr
Nejprve bylo popsáno nelineárnı́ schéma zachovávajı́cı́ kružnice, jež má
omezujı́cı́ podmı́nky na vstupnı́ data. Byly navrženy tři možné přı́stupy,
jak danou metodu modifikovat tak, aby byla zachována orientace normálových vektorů.
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Ofset křivky v programu Mathematica
Lenka Součková
Katedra matematiky, Přírodovědecká fakulta, Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
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Abstrakt. Tématem příspěvku je ofset křivky a jeho řešení v programu
Mathematica. Je zaměřen na ofsety jednoduchých křivek, zejména na ofsety
různých epicykloid. Dále je zde pomocí zmíněného softwaru řešen jeden praktický
problém.
Klíčová slova: Ofset, křivka, epicykloida, program Mathematica

1

Ofset křivky

Pro práci v programu Mathematica jsou vybrány jednoduché křivky jako
přímka, kružnice, elipsa a různé epicykloidy. Tyto křivky máme zadané
přípustnou parametrizací c(t ) .
Ofsetem křivky rozumíme křivku, která má vyjádření:
cd (t )  c(t )  d n(t )
kde n(t ) je jednotkový normálový vektor a d je vzdálenost ofsetu.
Velmi jednoduchým případem je přímka. Ofsetem přímky je její
rovnoběžka ve vzdálenosti d (obr. 1). Z následujícího vyjádření je vidět, že
směrové vektory obou přímek jsou stejné.
c(t )  (a1  b1t , a 2  b2 t )

c d (t )  (a1  d

b2
b12

 b22

 b1t , a 2  d

b1
b12

 b22

 b2 t )

Obr. 1: Ofset přímky
Dalším příkladem je kružnice. Jejím ofsetem je kružnice se stejným středem
a poloměrem zvětšeným nebo zmenšeným o d .
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c(t )  (r cos t , r sin t )
cd (t )  (( r  d ) cos t , (r  d ) sin t )

Obr. 2: Ofset kružnice

2

„Problém“ s elipsou

Motivací k práci s ofsety různých křivek v programu Mathematica, byl jeden
konkrétní praktický problém s elipsou.
Znění bylo následující: Máme dánu elipsu s poloosami a a b , kterou
v každém bodě „zvětšíme“ o určitou vzdálenost d . Jak se zvětší celá elipsa?
Bude výsledná křivka opět elipsou?
Tento problém byl přeformulován tímto způsobem: Je ofset elipsy ve
vzdálenosti d elipsa s poloosami a  d a b  d ?
V programu Mathematica vytvoříme graf elipsy, jejího ofsetu ve
vzdálenosti d a elipsy s poloosami zvětšenými o d . Hodnoty a , b a d se
mohou měnit. Původní elipsa je červená, její ofset má modrou barvu a elipsa se
zvětšenými poloosami je zobrazena růžově. Pokud jsou si poloosy rovny, jedná
se o kružnici a ofset je totožný se „zvětšenou“ kružnicí. Čím větší je rozdíl
mezi velikostmi poloos tím lépe je v grafu vidět, že ofset elipsy a elipsa se
zvětšenými poloosami jsou dvě různé křivky (obr. 3).

3

Ofset epicykloidy

Epicykloida vzniká jako dráha bodu pevně spojeného s kružnicí, která se kotálí
po vnější straně pevné kružnice. Její parametrické vyjádření:
s 1
s 1
c(t )  (( s  1) cos t  cos(
t ), (s  1) sin t  sin(
t )) ,
1
1
kde s je poloměr kotálející se kružnice a 1 je poloměr kružnice pevné. Opět
v programu Mathematica vytvoříme graf tohoto parametrického vyjádření, kde
mohu měnit poloměr s (obr. 4).
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Obr. 3: Elipsa a její ofset

Obr. 4: Epicykloida
Oboustranný ofset epicykloidy má toto parametrické vyjádření:
c(t )  (( s  1) cos t  cos( s  1)t  d
( s  1) sin t  sin(s  1)t )  d

( s  1) cos t  ( s  1) cos( s  1)t

(s  1) cos t  (s  1) cos( s  1)t 2  (s  1) sin t  (s  1) sin(s  1)t 2
( s  1) cos t  ( s  1) cos( s  1)t

(s  1) cos t  (s  1) cos( s  1)t 2  (s  1) sin t  (s  1) sin(s  1)t 2

,

)

Při tvorbě grafu v programu Mathematica nejprve necháme „proběhnout“
parametr t od 0 do 100 , aby se nám zobrazilo co nejvíce větví epicykloidy
(v případě, že poměr poloměrů není celé číslo). Pro některá s máme však
obrázek tak nepřehledný, že bude lepší, když t budeme brát pouze z intervalu
0,2 (obr. 5, obr. 6).
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Obr. 5: Ofset epicykloidy pro s = 3

Obr. 6: Ofset epicykloidy pro s = 5,34

4

Závěr

V tomto příspěvku jsme se zabývali ofsety několika křivek a jejich zobrazení
v programu Mathematica. Byla vytvořena sada souborů, které mohou být
použity k demonstraci pojmů epicykloida či ofset křivky. Dále bylo s pomocí
tohoto softwaru ukázáno jednoduché řešení praktického problému.
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Abstrakt. Problém rekonstrukce ploch z množiny bodů se objevuje v mnoha
vědeckých a technických aplikacích. V našem případě se speciálně zaměříme
na rekonstrukci ploch s cílem vizualizovat reálná data. Specifická úloha, kterou
řešíme, je zadaná pomocí neorganizované konečné množiny bodů v prostoru na
vstupu, přičemž úkolem je vytvořit rekonstruovaný povrch plochy takový, že body
vstupní množiny leží na nebo blízko povrchu. Předpokládáme, že vstupní množina
bodů odpovídá v prostoru reálné ploše, avšak žádné další informace o jejich
struktuře k dispozici nemáme. Reálná data pro vstup lze získat 3D skenováním.
Výslednou rekonstruovanou plochu chceme obdržet v co nejkompaktnějším tvaru,
tj. vyjádřenou pokud možno parametricky nebo implicitně. V konečné fázi bude
rekonstruovaná plocha vizualizovaná jako 3D model v modelovacím programu.
Určení procesu, který povede k získání rekonstruované plochy, a představení
jednotlivých fází rekonstrukce povrchů je hlavním předmětem našeho příspěvku.
Klíčová slova: rekonstrukce povrchů, mračno bodů, 3D skener

1

Úvod

Rekonstrukce povrchů z mračna bodů představuje velmi moderní a široce
používanou metodu v digitalizaci reálných povrchů. Tato zajímavá
problematika z oblasti počítačové grafiky má své uplatnění v mnoha odvětvích
a její aplikovatelnost se neustále rozrůstá. Jde o velmi moderní oblast
zkoumání, která je využívána v různých disciplínách výpočetní geometrie,
počítačové grafiky nebo v CAD (computer-aided design) systémech.
Počítačový popis reálných objektů je důležitý ve stavebních oborech, při
restaurování historických objektů, zaměřování skutečného stavu budov nebo při
zachování současného kulturního dědictví.
Hledání výsledného zrekonstruovaného povrchu představuje netriviální
problém, neexistuje všeobecný řešící postup, který by byl použitelný pro
libovolné zadání této úlohy a libovolné mračno bodů. Díky své obtížnosti,
rekonstrukce povrchů z mračna bodů stále vyžaduje hledání nových způsobů
řešení a další inovace. Důležitou motivací pro hledání a rozvíjejí nových
řešících technik je právě široké praktické využití této metody. Nejedná se tedy
v žádném případě pouze o teoretický problém. Náročnost obecného problému
rekonstrukce povrchů z mračna bodů tedy představuje velkou výzvu v hledání
nových univerzálnějších postupů.
Hlavním cílem rekonstrukce je digitální dokumentace reálných povrchů. Jde
tedy o proces, který převádí fyzický model nějakého objektu, reálnou stavbu,
mechanickou součástku nebo jiný reálný objekt do podoby počítačového
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modelu, viz [1, 5]. Tímto způsobem lze získat matematický popis daného
objektu a je možné s ním dále manipulovat v matematických a modelovacích
počítačových programech. S rekonstruovanými plochami lze dále pracovat
například při statických výpočtech.
V našem případě se speciálně zaměřujeme na rekonstrukci ploch s cílem
vizualizovat reálná data a dokumentovat reálné objekty. Tedy úloha, kterou
řešíme, je zadaná pomocí vstupní neorganizované konečné množiny bodů
v prostoru, přičemž cílem je vytvořit takovou aproximující plochu, že body
vstupní množiny leží na nebo blízko jejího povrchu. Body vstupní množiny
jsou zadány pouze svými prostorovými souřadnicemi, v obecné úloze žádné
další informace k dispozici nemáme. Předpokládáme, že vstupní množina bodů
odpovídá v prostoru reálné ploše, jinak by úloha neměla řešení. Pokud je to
možné, výslednou rekonstruovanou plochu chceme popsat parametricky či
implicitně. Nutným mezikrokem je nalezení vhodné aproximující sítě,
nejčastěji trojúhelníkové. Součástí procesu rekonstrukce je též tvorba 3D
modelu rekonstruovaného objektu.
V našem výzkumu se především zabýváme geometrickými objekty a
plochami využívaných v architektuře, přičemž se soustředíme na speciální
příklady. Nejedná se tedy o rekonstrukce rozsáhlých staveb nebo stavebních
komplexů, ale většinou o některé jejich zajímavé části. Při rekonstrukci
reálných povrchů se zaměřujeme na architektonické stavby, objekty nebo jejich
části zajímavé z geometrického hlediska. Konkrétně se věnujeme geometrii
kleneb, různým formám zastřešení a dalším speciálním plochám stavebněinženýrské praxe.
V našem příspěvku popíšeme stručně jednotlivé kroky rekonstrukce
povrchů, tedy proces, který je potřebný k získání rekonstruované plochy
v kompaktním popisu.

2

Rekonstrukce povrchů z mračna bodů

Cílem metody rekonstrukce ploch, kterou lze využívat k digitalizaci vybraných
objektů, je ze vstupní konečné množiny bodů v prostoru tzv. mračna bodů
(point clouds) zrekonstruovat povrch. Podmínkou je, aby výsledný povrch co
nejlépe popisoval a vyjadřoval dané mračno bodů, viz [1, 2, 4, 5], které
reprezentuje povrch nějaké reálné plochy. Cílem řešících metod je
zrekonstruovaný povrch popsat parametrickými nebo implicitními rovnicemi a
pro další práci je vyžadován i CAD model, viz [1]. V obecné úloze známe pro
body vstupní množiny pouze jejich prostorové souřadnice.

2.1

Bodová fáze

V prvním kroku rekonstrukce povrchů je nutné obdržet vstupní konečnou
množinu bodů v prostoru, tedy mračno bodů. Mračna bodů jsou většinou
získávána 3D skenováním reálných objektů, k čemuž slouží speciální 3D
laserové či optické skenery, viz [1, 5]. Výsledkem takového skenování je
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množina více či méně pravidelně nasnímaných bodů fyzického modelu nebo
reálné stavby.
V našem výzkumu se zabýváme pouze takovými 3D skenery, které
zachycují body na povrchu objektu. Zařízení, která přinášejí informace také o
vnitřní stavbě objektu a využívají se například v lékařství či archeologii, nejsou
předmětem našeho zájmu. Ukazuje se totiž, že v architektuře, kde cílem je
zachytit geometrii povrchu daného objektu, nenacházejí takové uplatnění.
Před samotným skenováním povrchu je nutné znát alespoň některé
vlastnosti objektu, abychom mohli rozhodnout, která data jsou pro zachycení
významná. Jedná se o povrchovou strukturu, vzhled, komplikovanost povrchu
nebo naopak jednoduchost či jiné geometrické vlastnosti, viz [5]. U některých
objektů je žádoucí, aby body mračna, které objekt reprezentují, byly
v některých částech povrchu hustší nebo řidší, u jiných je naopak výhodou, aby
byly rozmístěny pravidelně. Toto rozhodování je nezbytné, neboť vždy
pracujeme s konečnou množinou bodů.
Naměřená data obsahují velké množství bodů (u reálných povrchů až
miliony), přičemž v ideálním případě tyto body leží přímo na povrchu plochy a
jsou to tedy přesně polohy bodů na povrchu objektu. V reálných aplikacích
však může velmi často docházet k chybám a nepřesnostem v měření, viz [1, 2,
4]. Každé skenovací zařízení pracuje s různě velkou odchylkou měření, je tedy
nutné s těmito aspekty počítat. Kromě toho povrch reálného objektu většinou
nelze zachytit pouze jedním skenováním z jednoho výchozího bodu. Z jedné
pozice skeneru může být totiž přímo viditelná pouze část objektu. Tento
problém se řeší tzv. registrací (viz [5]). Skenování se provádí vícekrát z
různých stanovišť a získaná mračna bodů se následně slučují. Počet těchto
dílčích snímání se odvíjí od členitosti objektu, například obsahuje-li díry nebo
je jinak komplikovaný, je nutné ho provádět vícekrát. Každé takto získané
mračno bodů je reprezentováno v různých kartézských soustavách souřadnic.
Sloučením bodů do jedné kartézské soustavy souřadnic získáváme mračno
bodů reprezentující povrch daného objektu.
Výsledné mračno bodů může obsahovat redundantní data, viz [1, 2, 4], tedy
body, které nepřináší žádnou novou informaci nebo leží navzájem příliš blízko
sebe. Kromě toho se díky nepřesnostem v měření mohou ve výsledné množině
objevovat tzv. šumy. K odstranění nadbytečných bodů a k filtrování
nežádoucích šumů slouží celá řada tzv. ztenčujících algoritmů (thinning
algorithms), viz [4]. Tyto popsané postupy tvoří tzv. bodovou fázi (point
phase) procesu rekonstrukce povrchu, viz [5].

2.2

Polygonální fáze

Nyní máme připravenou vstupní množinu bodů (mračno) pro další zpracování.
Odstraněny jsou nadbytečné body a chyby v měření. Následuje tzv.
polygonální fáze (polygon phase), tedy postup (viz [5]), kterým dané mračno
bodů aproximujeme pomocí polygonální sítě (viz [2]), nejčastěji sítě
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trojúhelníků. Výsledná síť je skutečně pouze aproximací tvaru původního
povrchu, neboť pro přesný popis rekonstruovaného objektu bychom
potřebovali, aby vstupní mračno bodů obsahovalo nekonečně mnoho vzorků,
což samozřejmě není možné. Je tedy opravdu nezbytné dodržet předchozí
požadavky při skenování, aby výsledná aproximující síť byla korektní a
původní povrch aproximovala co nejlépe. Hledání této sítě představuje velice
komplikovaný problém. Dosud neexistují uspokojivé univerzální řešící
postupy. Lze říci, že pro každou vstupní množinu je nutné použít pro počítání
aproximující sítě speciální algoritmus. Je zřejmé, že jiný algoritmus bude
vyžadovaný pro objekt s komplikovaným povrchem s otvory a jiný pro
jednoduchý povrch popisující objekt málo členitý. Díky vytvoření aproximující
sítě, dostáváme prvotní reprezentaci objektu, se kterou lze dále pracovat. Tento
krok je nevyhnutelný, neboť pro mnoho aplikací je pouhá bodová reprezentace
povrchu nedostačující.

2.3

Tvarová fáze

V tomto okamžiku bychom mohli rekonstrukci povrchu ukončit. Pokud totiž
bude aproximující síť reprezentující povrch dostatečně jemná, v mnoha
oblastech počítačové grafiky a výpočetní geometrie nebo v různých grafických
aplikacích, je tento popis postačující. My se však v další práci budeme věnovat
převážně povrchům stavebních ploch objevujících se v architektuře, je pro nás
další zpracování povrchů důležité.
Pro účely stavitelství, architektury a digitální dokumentace památek je
proto do rekonstrukce povrchu přidána ještě tzv. tvarová fáze (shape phase),
viz [1]. Tento proces převádí síť aproximující povrch do CAD reprezentace (3D
počítačový model objektu), která je vhodná pro další zpracování, vizualizaci
nebo různé simulace. Jde tedy o nahrazení sítě hladkým povrchem, který
aproximuje zadané mračno bodů. Součástí této fáze je též tzv. segmentace
(segmentation), tedy detekce a rozdělení povrchu objektu na oblasti s rozdílnou
geometrií, viz [1, 5]. Jinými slovy jde o nalezení základních geometrických
prvků (geometric primitives), tj. rovinných částí objektu, částí válcových,
kuželových, kulových ploch, jiných speciálních ploch nebo částí obecných
ploch (freeform patches). Při segmentaci tedy rozdělíme vstupní data
naskenovaného objektu na části, které následně aproximujeme daným typem
plochy. Nepopisujeme tedy povrch pomocí jedné plochy, což v praxi většinou
není ani možné, ale soustavou různých ploch, které na sebe napojujeme. Je tedy
nutné rozpoznat také hrany objektu, ve kterých budeme jednotlivé části
napojovat ostře. Segmentace není plně automatická, obzvláště ne při
rekonstrukci objektů z oblastí jako je architektura. Segmentace může být u
daného objektu po aplikaci různých postupů rozdílná. Velkou výhodou je
samozřejmě znalost geometrických vlastností daného objektu. Tvarovou fázi
uzavírá proces prokládání povrchem (surface fitting) daným typem plochy
určeného při segmentaci, viz [1, 5]. Při prokládání povrchu získáme také
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implicitní nebo parametrické vyjádření částí ploch, kterými naskenovaný
povrch reprezentujeme. Celý proces rekonstrukce povrchu z mračna bodů
ilustruje obrázek 1.

Obr. 1: Příklad rekonstrukce povrchu z mračna bodů. Znázorněna je
vstupní množina bodů, trojúhelníková síť reprezentující povrch a výsledný
CAD model.

Shrnutí

2.4

Rekonstrukce povrchů z mračna bodů se tedy skládá z několika dílčích kroků.
Shrňme si tyto kroky v následujícím přehledu.
Rekonstrukce povrchů je tvořena
 bodovou fází
• získávání mračna bodů 3D skenováním reálných povrchů
• registrace
• odstranění nadbytečných bodů a šumů


polygonální fází
• aproximace mračna bodů pomocí polygonální sítě (nejčastěji
trojúhelníkové)
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tvarovou fází
• segmentace
• prokládání povrchu daným typem plochy určené při
segmentaci

V našem výzkumu se zabýváme hledáním nových přístupů a metod
hodících se právě pro rekonstrukce speciálních typů povrchů. Převážně se
věnujeme hledání prvotní polygonální reprezentace, při kterém využíváme
moderní počítačový software, rekonstrukci povrchů pomocí postupné evoluce,
využití a příkladům rekonstrukce ploch stavební praxe a tvorbě 3D modelů
rekonstruovaných ploch. Využití postupné evoluce v rekonstrukci povrchů jsme
již popisovali, viz [5, 6]. Implementace této metody je tedy již hotová. Některé
další nové přístupy jsou založené kromě jiného též na vizuálním posouzení
rekonstruované množiny bodů v jisté fázi rekonstrukce povrchu. Některé
přístupy tedy dovolují interaktivní zásah uživatele, což představuje v řešení
rekonstrukce povrchu nové možnosti. Veškeré navržené algoritmy
implementujeme v moderním programovacím jazyku a interaktivním prostředí
MATLAB uzpůsobeném technickým výpočtům. Při testování správnosti
postupů jsou využívána počítačově generovaná data nebo data reprezentující
pouze menší modely reálných objektů. Tento přístup je zřejmý, neboť u
rozměrných dat je obtížnější správnost řešení ověřit, kromě toho se jedná o
časově velmi náročnou práci. Ověřování teoretických návrhů pomocí
experimentálních implementací je navíc standardní postup. Výběr metod, které
jsou nejvhodnější pro danou množinu bodů, je prováděn jejich porovnáváním,
přičemž se zohledňuje rychlost, spolehlivost a efektivita algoritmu.
V některých fázích hledání řešení rekonstrukce povrchu je v hojné míře
užíváno též 3D modelování v programu Rhinoceros 4.0 (NURBS modeling for
Windows). Tento moderní software je využíván například k předzpracování
zadaného mračna bodů reprezentující rekonstruovaný povrch a k tvorbě prvotní
polygonální reprezentace. Hledání kvalitní polygonální reprezentace povrchu je
samo o sobě velmi náročnou optimalizační úlohou, které je v současnosti
věnována v různých praktických aplikacích velká pozornost. V našem výzkumu
je polygonální reprezentace většinou řešena pomocí existujících metod a funkcí
v programu MATLAB nebo s využitím nástrojů v modelovacím softwaru
Rhinoceros 4.0. Program Rhinoceros 4.0 je také používán v závěrečné fázi
rekonstrukce k vymodelování zrekonstruovaného povrchu. Tento krok
rekonstrukce povrchu bývá většinou opomenut a rekonstrukce končí ve fázi
nalezení analytického popisu povrchu. Vizualizace tedy představuje další
obohacení výstupů.

3

Závěr

V článku jsme stručně popsali jednotlivé fáze rekonstrukce povrchů z mračna
bodů. V dalším výzkumu se budeme zabývat hledáním nových řešících technik
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a nových přístupů v digitalizaci reálných povrchů. Nově navržené metody a
algoritmy též hodláme implementovat ve výpočetním prostředí MATLAB.
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Abstrakt. Akreditovaný studijní program stavebního inženýrství na
FAST VUT v Brně zahrnuje klasickou výuku matematiky (včetně
základů statistiky) i deskriptivní geometrie na 4-letém bakalářském
stupni, zatímco 1,5-leté nadstavbové magisterské studium zahrnuje
vybrané partie numerické matematiky, zejména teorie aproximace
a iteračního řešení algebraických a diferenciálních rovnic. Motivace
studentů, kteří se již soustřeďují na svou specializaci a přípravu
diplomoých prácí, pro hlubší studium numerických metod je obtížná
a musí počítat i) s návazností na praktické problémy jejich specializací, ii) s využítím obecného matematického softwarového nástroje
použitelného pro numerické výpočty i pro vizualizaci dat na úrovni
pre- i postprocessingu. V rámci programu ESF OP Vzdělávání pro
konkurenceschopnost se pro i) i ii) testuje uplatnění programového
prostředí MATLABu, prozatím s omezeným počtem studentů. Smysl
této činnosti demonstruje příspěvek na poměrně jednoduchém příkladě
Laplacovy rovnice, reprezentující stacionární rovnici magnetického
pole, jenž vychází z důležitého problému nedestruktivního stavebního
zkušebnictví, souvisejícího s výzkumným projektem Grantové agentury
ČR.
Klíčová slova: Inovace magisterských programů, MATLAB, numerické
výpočty, vizualizace dat, Laplacova rovnice, stavební zkušebnictví.

1 Současný stav výuky stavebních inženýrů
Fakulta stavební VUT v Brně (dále jen FAST) zajišťuje (s tradicí od
konce 19. století) vzdělávání odborníků ve všech oborech stavebnictví (v
českém a anglickém jazyce) ve strukturovaném studiu na bakalářském,
magisterském i doktorském stupni. Na většině oborů je 4-leté bakalářské
studium následováno 1,5-letým nadstavbovým magisterským studiem; zájem studentů o samostatné bakalářské studium je zanedbatelný. Doktorské
studium je 4-leté. Další údaje platí bez výhrad pro obory Pozemní stavby,
Konstrukce a dopravní stavby a Vodní hospodářství a vodní stavby. Specifickými rysy zbývajících oborů (jako náhradou výuky numerické matematiky směsí základů numerické matematiky, speciální statistiky a rizikového
inženýrství na oboru Stavebně materiálové inženýrství), z hlediska počtu
studentů menšinových, se tento příspěvek podrobněji nezabývá.
Bakalářský stupeň zahrnuje klasickou výuku matematiky (včetně základů statistiky) a deskriptivní geometrie. Vybrané partie numerické matematiky jsou předmětem 1-semestrálního studia, zakončeného zápočtem
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a zkouškou, v úvodu nadstavbového magisterského studia. Poněvadž studenti (absolventi bakalářského studia) si již ve stejné době vybírají témata
pro své diplomové práce, jejich motivace ke skutečnému studiu základů
numerické matematiky (různému od nacvičení typických příkladů potřebných pro úspěšné složení zkoušky) je při zachování klasických metod výuky
prakticky nemožná. Ukazuje se, že výuka numerické matematiky (případně dalších matematických předmětů na blíže nediskutovaných oborech
a jejich specializacích) musí počítat
i) s návazností na praktické problémy konkrétních specializací,
ii) s využitím obecného matematického softwarového nástroje použitelného pro numerické výpočty i pro vizualizaci dat na úrovni pre- i
postprocessingu.
Spolupráce odborníků z oblastí aplikované matematiky, informatiky a
řady specializací na přípravě takové výuky je nicméně časově i obsahově
náročná; i za skromných finančních podmínek nicméně na FAST vznikla
relevantní sbírka [6] (včetně anglické verze).
V řadě studijních předmětů stavebního inženýrství se už dnešní studenti neobejdou bez moderních softwarových nástrojů, a to od jednoduchých zpracování tabulek (typu EXCEL) až k dosti složitým specializovaným výpočtům (ANSYS, ATHENA apod.) Tyto nástroje však často
používají mechanicky, bez hlubšího porozumění, ať už matematickým
metodám zabudovaným do výpočtů, či konstrukcím potřebným pro vizualizaci zadání i výsledků výpočtů. Stejné nebezpečí, implicitně obsažené
v (pedagogicky svůdné) náhradě výuky deskriptivní geometrie kurzem
počítačové grafiky, se objevuje i při zařazení kurzu ovládání některého
ze softwarových nástrojů pro řešení úloh mechaniky pružných a poddajných těles, konstrukcí a prostředí, chybějí-li elementární základy o
principech numerických výpočtů, konvergenci posloupností přibližných
řešení apod. Potenciální rozpor s dlouhodobým záměrem FAST, deklarujícím směřování fakulty ke snižování počtu hodin přímé výuky na úkor
samostatné tvůrčí práce studentů, je zřejmý; zapojování stále větší části
populačních ročníků do terciárního vzdělávání toto riziko ještě zvýrazňuje.

2 Inovace výuky s podporou MATLABu
Z možných obecně matematických softwarových nástrojů (Mathcad, Mathematica, Maple, . . . ) byl pro podporu výuky numerické matematiky (včetně
vizualizace dat) na FAST zvolen MATLAB, i když jeho výuka není obsažena v žádném kurzu informatiky. Hlavními důvody byly zejména
1) jeho silná podpora numerických výpočtů, jmenovitě řešení různých
typů algebraických, diferenciálních i integrálních rovnic a jejich soustav s intuitivním používáním metody sítí, konečných prvků i kon-
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trolních objemů,
2) příkazový interpret s poměrně jednoduchým jazykem, navazujícím
(zejména při práci se vstupy a výstupy) na programovací jazyk C,
případně C++ (existující pokusy vytvořit nadstavbu jazyka C se
syntaxí podobnou MATLABu lze považovat za alternativu vývoje
jazyka C#),
3) kompatibilita se softwarem COMSOL (dříve FEMLAB), vzniklým
původně v prostředí MATLABu (rozšiřujícím toolbox pde pro řešení
okrajových a počátečních úloh parciálních diferenciálních rovnic),
4) kompatibilita se softwarem Maple (prostřednictvím toolboxu symbolic pro symbolické výpočty), s nímž se v blízké budoucnosti počítá
pro inovaci výuky matematických předmětů na bakalářském stupni
studia.

Obrázek 1: Rozložení magnetického potenciálu – axonometrické zobrazení
nad sítí trojúhelníkových konečných prvků s využitím funkce pdeplot z
toolboxu pde a uživatelským nastavením barevnosti.
Výuka numerické matematiky v rozsahu 2 hodin přednášek a 2 hodin
cvičení týdně probíhá dosud klasickým způsobem. Problematickou se stává
náplň cvičení, v nichž se dosud probírají jednoduché modelové příklady
pro probírané numerické postupy; studenti se tak jen stěží přesvědčí např.
o přednostech iteračních metod pro řešení soustav lineárních algebraických
rovnic oproti iteračním postupům, např. metodě sdružených gradientů,
případně metody konečných prvků oproti metodě sítí, kde nejúčinnější
argumenty jsou založeny na vizualizaci postupně generovaných polygonál-
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ních (trojúhelníkových, rovnoběžníkových apod.) sítí na složitých rovinných i prostorových oblastech, zatímco bez moderní výpočetní techniky
(jen s jednoduchými kalkulátory) nezbývá než omezit se na jednorozměrná
zjednodušení. Zatím pro vybrané zájemce (u nichž lze předpokládat zvládnutí základů programování v MATLABu během několika týdnů) byl proto
vytvořen nepovinně volitelný nadstavbový předmět, sestávající zhruba z
následujících výukových bloků, počítajících s 13 týdny semsetru:
a) prostředí MATLABu, programování výpočtových algoritmů a práce
s grafickými nástroji (3 týdny),
b) aproximace a interpolace funkcí (2 týdny),
c) numerické řešení lineárních soustav algebraických rovnic (2 týdny),
d) numerické řešení nelineárních algebraických (a jiných) rovnic a soustav (3 týdny),
e) numerické řešení vybraných diferenciálních rovnic metodou sítí a
metodou konečných prvků (2 týdny),
f) prezentace semestrálního projektu (podle specializace každého studenta) jako podklad k zápočtu (1 týden).

Obrázek 2: Rozložení magnetických toků – rovinné zobrazení ve stylu
flowstyle nad sítí trojúhelníkových konečných prvků s využitím funkce
pdeplot z toolboxu pde s uživatelským nastavením barevnosti vztaženým
k absolutní velikosti toků.
Zařazení bodu a) je nezbytné vzhledem k tomu, že nelze předpokládat
předchozí zkušenosti studentů s prací v MATLABu. Body b) až e) navazují
(s jistým zmenšujícím se zpožděním) na harmonogram standardní výuky
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numerické matematiky. Bod f) má povzbudit studenty ke zmiňované samostatné tvůrčí práci s podporou prostředí a jazyka MATLABu a rozvíjet
jejich schopnost samostatné prezentace výsledků s maximálním využitím
grafických prostředků. V některých šťastných případech (a s talentovanými
studenty, u nichž se předpokládá pokračování studia v doktorském studijním programu) lze potřebné výpočty navázat i na řešení reálných výzkumných projektů, jak o tom svědčí následující aplikace.
Pro samostatné seznámení se základy MATLABu lze studentům doporučit (nepříliš nákladnou) učebnici [4]; navíc je na FAST studentům
volně k dispozici doplňkový učební materiál [7]. Z velkého množství literatury v angličtině nelze z pohledu výpočtového modelování technických
problémů pominout [8]. Užitečný může být i učební materiál [10], jehož
primárním cílem bylo dosažení hlubšího porozumění vazbám mezi analytickou a deskriptivní geometrií u studentů kombinovaného studia FAST;
všechny obrázky a geometrické konstrukce jsou v něm totiž realizovány v
MATLABu včetně ukázky zdrojového kódu.

3 Aplikace na testování drátkobetonu
Samostatné řešení technicky významných příkladů představuje (pro řadu
studentů na FAST poslední) příležitost pro zopakování a prohloubení
obecných teoretických poznatků z bakalářského stupně studia, zejména z
matematiky, fyziky, stavební mechaniky či mechaniky tekutin. V naší aplikaci mějme beton vyztužený (kvůli přenášení tahových napětí, jako prevenci porušení materiálu) nahodile uspořádanými tenkými drátky různých
délek; navzdory složité mikrostruktuře chceme materiál uvažovat jako
makroskopicky homogenní a izotropní. Prvotním cílem je (za takového
předpokladu) zjistit, jaký je skutečný objemový podíl drátků v betonu;
druhotným cílem pak zřejmě je ověření použitelnosti takového zjednodušujícího homogenizačního přístupu v technické praxi, případně i zpracování
jistých technických doporučení pro ukládání drátků do tuhnoucí směsi,
jejíž obecné chování lze jen pomocí značně složitého systému evolučních
rovnic – viz [11]. Provádět klasické destruktivní zkoušky, jejichž výsledky
by bylo možno věrohodně statisticky zpracovávat, by bylo nákladné a
prakticky obtížně proveditelné. Má proto smysl se zabývat možnostmi
nedestruktivního (nebo aspoň méně destruktivního) zkoušení, i když půjde
o nepřímé přístupy, vyžadující kalibraci; podrobnější rozbor této problematiky lze nalézt v [2]. Jednou z možností je provést do zkoušeného
masívního betonového vzorku válcový vývrt, do jenož části se vloží válcový permanentní magnet; v jiných místech vývrtu se pak měří pomocí
Hallovy sondy intenzita magnetického pole. Poněvadž magnetická permeabilita betonu se blíží permeabilitě vzduchu, lze očekávat úbytek této
intenzity působením drátků ve struktuře betonu.
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Obecný systém Maxwellových diferenciálních rovnic elektromagnetického pole, jenž vychází ze zákonů zachování klasické mechaniky, je
∇ × H = j + Ḋ ,
∇ × E = −Ḃ ,

∇ · B = 0,
∇ · D = ρ,

(1)
(2)

kde E [V/m] a H [A/m] jsou (v české terminologii zavedené [3], p. 595) intenzity elektrického a magnetického pole a D [As/m2 ] a B [As/m3 ] indukce
elektrického a magnetického pole, ρ [As/m3 ] je předepsaná hustota náboje
a j [A/m2 ] proudová hustota; obě tečky nad symboly odkazují přitom
na parciální derivace podle času, symboly ∇ := (∂/∂x1 , ∂/∂x2 , ∂/∂x3 )
a ∆ := ∇ · ∇ představují obvyklý Hamiltonův a Laplacův diferenciální
operátor v reálném 3-rozměrném euklidovském prostoru R3 , opatřeném
kartézskou souřadnicovou soustavu x = (x1 , x2 , x3 ), a symboly × and
· označují vektorový a skalární součin v R3 . Podobu řešení (1) and (2)
určuje soustava konstitutivních vztahů, jejíž linearizovaný tvar pro (přinejmenším makroskopicky) homogenní a izotropní materiál
D = εE ,

B = µH ,

σ(E + u × B) = j + κj × B

(3)

obsahuje následující materiálové charakteristiky: elektrickou permitivitu ε
[As/(Vm)], magnetickou permeabilitu µ [Vs/(Am)], elektrickou vodivost
σ [A/(Vm)] a Hallovu elektronovou mobilitu κ [m2 /(Vs)]; navíc se zde
objevuje nové pole rychlosti přemísťování materiálových částic u [m/s].
Řešení soustavy (1), (2) a (3), dokonce i při zanedbání u, jež je přijatelné u pevných látek (jinak je nezbytné vyčíslovat u prostředky výpočtové dynamiky tekutin, založené na Navierových - Stokesových rovnicích),
s realistickými počátečními a okrajovými podmínkami je dosti komplikované; všechna řešení přitom závisejí na materiálových parametrech ε, µ,
σ a κ. Proto se většina záměrně plánovaných experimentů snaží vytvořit
velmi speciální laboratorní podmínky s cílem podstatného zjednodušení
(1), (2) and (3). Studujme nyní redistribuci všech výše popsaných polí
v čase na jisté otevřené (obecně i neomezené) množině Ω v R3 s hranicí
Γ, za předpokladu, že tato redistribuce je způsobena pouze jistou stálou
intenzitou magnetického pole h [A/m] na části hranice Γ a že ε, µ, σ and
κ jsou reálné konstanty.
Pro dostatečně malé změny B and D (pro stacionární problém) můžeme zanedbat obě časové derivace v (1) a (2); následně D, E and j jsou
nulová pole Potom (1) s využitím (3) degeneruje na požadavek, že ∇ × B
je všude nulový vektor, zatímco (2) není pro vyčíslení B vůbec zapotřebí.
Vzhledem k nulové rotaci musí být B gradientem jistého skalárního magnetického potenciálu ψ, tj.
B = ∇ψ ,

∆ψ = 0

(4)
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Obrázek 3: Průběh intenzity magnetického pole v závislosti na objemovém
podílu drátků – dvourozměrný graf využívající standardní funkci plot,
různé přímky odpovídají různým polohám měřicí sondy.
na Ω; to je dobře známá Laplacova rovnice. Přirozená Neumannova okrajová podmínka je
B · ν = ∇ψ · ν = µh
(5)
na vhodné části Γ, opatřené lokálně vnější normálou ν = (ν1 , ν2 , ν3 ); na
zbývající části Γ je vhodné předepsat Dirichletovu okrajovou podmínku
(mj. kvůli jednoznačnému určení ψ).
V našem experimentu můžeme h považovat za konstantu danou magnetizací permanentního magnetu. Na válcové stěně vývrtu můžeme uvažovat okrajovou podmínku (5), mimo kontakt s permanentním magnetem
pak tutéž podmínku s 0 namísto h. Omezíme-li se na dvouose symetrickou úlohu, můžeme s obdobnou podmínkou počítat i na ose symetrie
(toky kolmo na osu se neuvažují). Pro metodu konečných prvků je ještě
vhodné převést (4) a (5) (včetně dalších okrajových podmínek) pomocí
Greenovy - Ostrogradského věty na jednotný tvar
(∇φ, ∇ψ) = −µhφ, hi

(6)

pro libovolnou přípustnou testovací funkci φ (z odpovídajícího Sobolevova
prostoru zahrnujícího Dirichletovy okrajové podmínky), kde
Z
Z
(ϕ, ϕ̃) :=
ϕ ϕ̃ dx ,
hϕ, ϕ̃i :=
ϕ ϕ̃ ds(x)
Ω

Γh
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Obrázek 4: Průběh intenzity magnetického pole v závislosti na objemovém
podílu drátků – dvourozměrný graf využívající semilogaritmickou alternativu semilogy standardní funkce plot, různé křivky odpovídají různým
polohám měřicí sondy.
pro jakékoliv funkce ϕ a ϕ̃ integrovatelné s druhou mocninou v naznačeném smyslu a kde Γh je část Γ s předepsanou podmínkou typu (5).
Všimněme si, že vytknout µ před integrál na pravé straně (6) je přípustné
díky předpokladu (makroskopické) homogennosti a izotropie materiálu.
Známe-li permeabilitu betonu µb i výztužných ocelových vláken µs ,
můžeme v prvním přiblížení uvažovat µ = (1 − ξ)µb + ξµs , kde ξ je
objemový podíl drátků, jenž nabývá teoreticky hodnot mezi 0 a 1 (v
praxi však bývá zpravidla menší než 0,015). Podrobnější rozbor, založený
na dvouškálové homogenizaci podle [1], p. 108 a 211, nicméně ukazuje,
že příslušný vzorec pro vyčíslení µ (pokud vůbec existuje) je podstatně
složitější a jeho jednoduchý analytický tvar není k dispozici, dokonce ani
pro pravidelně rozmístěné kulovité (a některé jim podobné) výztužné
částice, studované v [5]. Studium vlivu (pseudo)náhodně rozmístěných
prvků obecného tvaru představuje dosud neuzavřený problém, vyžadující hluboké znalosti matematické analýzy, a tedy nepřístupný studentům
magisterského studia na FAST – srov. [9]. Připustíme-li však existenci jisté
efektivní hodnoty µ v technicky významných případech, stačí to díky linearitě (6) ke kalibraci na základě jediného materiálu se spolehlivě známým
ξ.
Vzhledem ke geometrické konfiguraci experimentu lze přibližně řešit
(6) jako rotačně symetrickou úlohu s využitím metody konečných prvků.
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Uvažujme takovou cylindrickou souřadnicovou soustavu (x1 , r, ϑ), že x2 =
r cos ϑ, x3 = r sin ϑ. Dostáváme potom
∆ψ =

1 ∂ψ
∂2ψ ∂2ψ
++
,
+
∂x21
∂r2
r ∂r

zatímco toolbox pde MATLABu pracuje při hledání přibližného řešení na
trojúhleníkové síti (v našem označení) s
(. . .)

∂2ψ
∂2ψ
+
(.
.
.)
,
∂x21
∂r2

kde za (. . .) lze vkládat známé funkce ψ. Zvolíme-li vhodně kladnou konstantu r0 (v našem případě nejlépe poloměr otvoru pro sondu), můžeme
však potřebný tvar dostat jednoduchou transformací u = ln (r/r0 ); podrobnosti i programovou realizaci (nejlépe přímo s využitím nástrojů toolboxu pde) již ponecháme trpělivému čtenáři.
Čtyři zařazené obrázky demonstrují výsledky naznačeného výpočtového
modelování; stručné poznámky k jejich přípravě v MATLABu lze najít v
jejich popisech, dolní index 1 u x1 je vynecháván:
Obr. 1 ukazuje rozdělení potenciálu ψ v souřadnicích (x, r).
Obr. 2 znázorňuje rozdělení složek indukce magnetického pole Bx a Br
v týchž souřadnicích.
Obr. 3 je referenčním grafem pro experimentální zjišťování intenzity
magnetického pole.
Obr. 4 je semilogaritmickou alternativou obr. 3 – jednotlivé křivky jsou
lépe rozlišitelné, mizí
však linearita závislostí.
Porovnání výsledků výpočtového modelování s výstupy experimentálního
výzkumu není prozatím zcela průkazné; podrobnější analýza se připravuje
pro vědeckou konferenci o nedestruktivním testování stavebních materiálů
v Praze.

4 Poučení z dosavadních zkušeností
Dosavadní výsledky prvního roku rozšířené výuky numerických metod s
využitím MATLABu na FAST lze hodnotit s umírněným optimismem.
Vzhledem ke zvolené formě výuky (nepovinný nadstavbový kurz) i zařazení do rozvrhu (ve večerních hodinách, aby nemohlo dojít ke kolizi s
žádnou jinou výukou) se zatím daří spíše podchytit zájem nadaných jednotlivců, než dovést výuku matematiky na magisterském stupni na celkově
vyšší úroveň. Cesta zpět ke klasickým přístupům však už není možná – v
takovém případě lze totiž očekávat jedině legitimní zesílení snah ostatních
ústavů FAST o omezení působnosti Ústavu matematiky a deskriptivní geometrie na první roky bakalářského studia a o zajištění pokročilých kurzů
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vlastními protředky, třeba i za cenu spolupráce s externími odborníky.
Problém stále se zvětšujícího prostoru mezi průměrnými vstupními (a
nezřídka i výstupními) znalostmi studentů a špičkou současného výzkumu
(v matematických i jiných disciplínách), jenž souvisí i s financováním
výuky na vysokých školách a vědeckého bádání v ČR, je ovšem daleko
obecnější, v rámci jednoho výukového předmětu na FAST stěží výrazně
ovlivnitelný.

Poděkování
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Abstrakt. Současné ICT zdaleka nevyužívají svých možností v oblasti výuky. Pro
děti a mládež jsou počítače každodenním společníkem, ale velmi málo využívaným
pro školní vyučování. Výuka prostřednictvím počítače je výuka individuální,
přitom existující výukové programy i tzv. e-learning používají své učebnice či
výukové opory jen v jediné podobě vytvořené pro „běžného“ studenta. Ovšem
každý student je jiný, má jiný učební styl a pro optimální výsledek při získávání
znalostí a dovedností by potřeboval jiný způsob výuky. Tento příspěvek dává
nahlédnout do základů automatické výuky, která se přizpůsobuje každému
studentovi na míru jeho učebním charakteristikám, a věnuje se vizualizaci tohoto
procesu.
Klíčová slova: Adaptivní e-learning, personalizace výuky, vizualizace procesu
výuky.

1

Programovaná výuka jako předchůdce e-learningu

Předchůdcem e-learningu v současné podobě, s LMS jako řídicím výukovým
systémem a s multimediálními výukovými oporami, byla tzv. programovaná
výuka. V době bez internetu, s lokálními počítači nebo jednoduchými
počítačovými sítěmi a s velmi jednoduchým software podporujícím výuku, se
autoři výukových opor mnohem více zabývali zpracováním vlastního obsahu
výuky. Když neexistoval SW řídicí výuku, museli autoři do svých výukových
materiálů takové řízení zabudovat sami. Vyvinula se zmíněná programovaná
výuka. Výukový materiál byl dělen na malé části, rámce, a pochopení výkladu
studentem bylo průběžně kontrolováno otázkami nebo úkoly. Řízení výuky
spočívalo hlavně ve větvení dalšího výkladu podle kvality odpovědi studenta.
Autor sám určoval, kterým rámcem bude výklad pokračovat, když odpověď
studenta je správná, chybná nebo jen polosprávná či dokonce s konkrétní
předpokládanou chybou. Výuka nebrala v úvahu další osobní vlastnosti
studenta, charakterizující jeho učební styl.

2

Učební styl studenta, vyučovací styl učitele, výuka

Následující pojmy mají v pedagogické literatuře mnoho definic. Pro naše účely
vystačíme se zjednodušenou formulací a budeme jim rozumět následovně.
Učením rozumíme činnost studenta, vedoucí k získání nových znalostí,
dovedností a postojů. Vyučování je činnost učitele vedoucí k tomu, aby
studenti získali potřebné znalosti a dovednosti. Výukou rozumíme proces učení
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a vyučování řízený učitelem, živým nebo virtuálním. Individuální výukou
rozumíme výuku jedince, ne skupiny studentů ve třídě. Personalizovanou
výukou rozumíme výuku upravenou, adaptovanou na míru osoby studenta.
Adaptací výuky rozumíme změny ve způsobu výuky sice stejné vyučované
látky, ale pokaždé jiným postupem, aby ten co nejlépe vyhovoval potřebám
každého studenta.
Výsledkem analýzy učebních stylů [1] je definice učebního stylu určeného
množinou vlastností studenta, které způsob jeho učení ovlivňují. Jsou to tyto
charakteristiky: typ smyslového vnímání (verbální, vizuální, auditivní,
kinestetický), sociální aspekty (preferuje studovat sám, ve dvojici, ve skupině),
motivovanost, systematičnost (potřebuje mít ve studiu řád – potřebuje volnost
přístupu k informacím), způsob studia teoretickým odvozováním, způsob studia
experimentováním, postup učení detailistický nebo postup holistický, pojetí
studia (hloubkové, strategické, povrchové), autoregulace či řízení sebe sama
(dle pokynů, sdíleně, samostatně), míra chápavosti studenta (pomaleji chápavý,
průměrně, bystře).
.Dalším problémem bylo hledání odpovědi na otázku „jak má být vedena
výuka, má-li student konkrétní n-tici vlastností?“. Analýzou studentových
charakteristik a analýzou vyučovacích možností [2] jsme dospěli k závěru, že
různým vlastnostem odpovídá různé pořadí výkladových částí a kontrolních
otázek. Například nemotivovaný student bude potřebovat nejprve motivační
ukázku, k čemu mu budou získané znalosti užitečné v praxi, potom teprve
vlastní výklad. Experimentátorovi se nejprve předvede řešení problému
s výkladem, potom se mu zadá řada vlastních pokusů a závěrem se mu to vše
shrne do teorie. Teoretikovi se praktické pokusy zařadí až nakonec, po
zvládnutí teorie a do kontextu zasazená fakta, atd.
Rozdělili jsme tedy výklad každé elementární části (rámce) do menších částí,
nazvaných vrstvy. Vrstvy jsou výkladové (teoretická, sémantická, fixační,
řešené příklady), testovací (otázky teoretické a úlohy k řešení praktické) a
několik vrstev speciálních (motivační, pedagogickou, vrstvu cílů, literatury).
Různým pořadím těchto vrstev se liší výklad, přitom se nakonec všichni
studenti seznámí s celou náplní rámce. Další dělení je podle smyslového typu
studenta. Tentýž rámec se všemi vrstvami se zpracuje v několika variantách,
používajících především slovní projev textový (pro verbální typ), převažující
grafický výklad (pro vizuální typ), mluvený výklad (pro auditivní typ) nebo
výklad s možností s informací manipulovat, zkoušet apod. (kinestetický typ).
Konečně pro pomaleji chápající studenty jsou realizovány další varianty
s výkladem doplňujícím, podrobnějším, pomalejším.
Je zřejmé, že zpracování výukové látky pro adaptivní výuku je několikanásobně
náročnější, než klasické či e-learningové učebnice. Odměnou pak je, že autor
nemusí „programovat“ výuku a předvídat různé okolnosti jejího větvení. To za
něj udělá vhodný adaptivní LMS.
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Pokud se tedy má postoupit ve vývoji e-learningové výuky dále, měly by se
jednak připomenout a využít již dříve používané výukové techniky
z programované výuky a jednak samozřejmě využít současné SW, HW a
internetové možnosti počítačů.
Z pedagogického hlediska to znamená vyvinout nové výukové techniky, které
•
•
•

budou umět rozeznat studentův učební styl,
autorům opět nabídnou možnost strukturovat výuku po malých částech –
rámcích a vrstvách,
budou umět automaticky řídit, modifikovat a větvit výuku na základě
studentových průběžných odpovědí i na základě studentových vlastností.

Z programátorského hlediska to znamená vyvinout nový typ LMS, který bude
podporovat navíc proti běžným funkcím LMS i možnost adaptovat studentovi
předkládaný výklad podle jeho okamžitých znalostí i podle dlouhodobějších
osobních vlastností. Nazveme tento nový řídicí SW virtuálním učitelem.
Řízení výuky virtuálním učitelem je rozfázováno do následujících etap:
1.
2.
3.
4.

pomocí dotazníku zjistit charakteristické učební vlastnosti studenta;
z učebního stylu studenta definovat vhodný osobní výukový styl;
aplikovat individuální výukový styl na formu a pořadí výkladu konkrétní
výukové lekce;
řídit výuku podle odvozeného individuálního postupu; pokud student
odpovídá na kontrolní otázky správně, postupuje v doporučeném
postupu dále; pokud student odpoví nesprávně, virtuální učitel zpodrobní
výklad, přidá další příklady apod., až student reaguje správně.

Základní rozdíl tohoto řešení proti programované výuce je následující: autor
nemusí řešit reakci na každou variantu odpovědi studenta, nemusí řešit, jak
kterému studentovi bude výuka předkládána. Autor pouze rozloží svůj výklad
do rámců a rámce dále rozdělí na tzv. vrstvy, rozlišující teoretické definice,
poučky a pravidla od jejich vysvětlování, od řešených příkladů z reality a od
pokládání otázek nebo zadávání úloh k řešení. Je vhodné, když vytvoří
kontrolních úloh větší množství, aby měl virtuální učitel z čeho vybírat. Také
může autor využít doplňující typy vrstev, jako motivaci k výuce, pedagogické
řídicí pokyny apod. Každý rámec dále zpracuje různou formou pro studenty
různého smyslového typu vnímání – vizuální, auditivní apod. Konečně zpracuje
varianty výkladu rámců z hlediska podrobnosti výkladu – pro běžně chápající
studenty, pro pomaleji chápající nebo naopak pro bystré a rychle chápající
studenty.
Dále již se optimálního řízení výuky ujme virtuální učitel. Vybírá pomocí
speciálních algoritmů ve výše uvedených etapách nejvhodnější výběr a pořadí
výukových vrstev. Současně automaticky větví výklad v případě nutnosti.
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Virtuální učitel tedy automaticky adaptuje a optimalizuje výuku, a to nejen dle
okamžité reakce studenta, ale i podle jeho vrozených vlastností nebo naučených
studijních zvyklostí.
Ještě jeden velký rozdíl virtuálního učitele proti programované výuce je v tom,
že virtuální učitel nejen vede studenta připravenou naplánovanou cestou, ale
umožní studentovi dle vlastního rozhodnutí procházet i jiné, než doporučené
varianty výkladu. Časté přechody na jiné typy variant mohou naznačovat, že
studentovi doporučený postup není optimální. Analýzou jeho voleb tak vzniká
další zpětná vazba, umožňující kontrolu a modifikaci počátečního nastavení
studentových osobních vlastností nebo dalších nevyladěných funkcí řídicího
systému.

4 Význam vizualizace adaptivní výuky
Podobně jako při programované výuce bude výhodné vizualizovat i výukový
proces personalizované výuky. Student si může zobrazit plán výuky i její
historii.
Další využití vizualizace procesu výuky bude pro metodiky personalizovaného
e-learningu. Analýzou grafů průchodu lekcemi konkrétního studenta můžeme
rozpoznat, jak často sám volí jiné a které varianty výkladu. Rozpozná se tak
chybné stanovení počátečních studentových charakteristik, případně jejich
změny v průběhu výuky. Analýzou grafů průchodu konkrétní lekcí se rozpozná,
kde jsou slabá místa výkladu z hlediska autorského – málo vysvětlený pojem,
nejasně formulovaná otázka apod. Analýzou části grafů, reagujících na chybné
odpovědi studenta se rozpozná správnost algoritmu virtuálního učitele, který
řeší „dovysvětlování“ látky. Podstatné je, že všechny tyto nestandardní situace
jsou na grafech vidět na první pohled a není nutné složité analyzování dat.

5 Graf vizualizace adaptivní výuky
Výuková lekce se skládá z elementárních částí výkladu – rámců. Rámec může
být zpracován v několika smyslových variantách, každá z nich je dále
zpracována ve 3 hloubkových variantách. Konečně každá varianta se může dělit
do vrstev rozlišujících čistou teorii od jejího vysvětlování, od opakujícího
zafixování látky, od probírání řešených příkladů, zadávání otázek a od dalších
speciálních vrstev.
Výukový postup konkrétního studenta doporučuje pro konkrétní lekci optimální
posloupnost vrstev v příslušné variantě rámce. Individuální plán výuky lekce se
zobrazí v grafu podle obr. 2.
Plánovaný výukový proces je zobrazen jako graf s uzly a orientovanými
hranami. Uzly zobrazují vrstvy rámce, mají různý tvar, obrys, barvu, sytost
barvy a popis. Rámec je zobrazen obdélníkem, spojujícím na pozadí všechny
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své vrstvy. Hrany mezi vrstvami zobrazují studijní plán navržený systémem i
časovou posloupnost procházení vrstev studentem.
Zobrazení vrstev = uzlů:
•
•
•
•
•

Tvar pro různé typy vrstev: testovací (elipsy), výkladové (obdélníky),
speciální (obdélníky se zaokrouhlenými rohy);
Obrys uzlu je tenkou čarou, po průchodu studentem tlustou čarou;
Barvu výplně určuje smyslová forma varianty;
Sytost barvy určuje hloubku varianty.
Vrstvy jsou řazeny shora dolů podle systémového pořadí vrstev v plánu.

Plánované pořadí vrstev (případně i rámců) se může měnit nebo rozvíjet ze
dvou základních důvodů.
Prvním důvodem je chybná odpověď studenta na některou otázku nebo úkol.
Pokud student odpovídá správně, příslušná svislá tlustá hrana na další vrstvu se
zbarví zeleně. Při chybné odpovědi se rozvine graf plánovaného „dovysvětlení“
studentovi vpravo od nezodpovězené otázky, přechodová hrana je červená.
Celé dodatečné vysvětlování může mít několik kroků s výkladem a
jednoduššími otázkami, takže i graf se může dále větvit doprava. Úkolem
tohoto postupu je dovést studenta vždy ke správné původní odpovědi, i kdyby
mu měla být odpověď v nejhorším případě přímo předložena.
Druhým důvodem změny plánu v pořadí vrstev je studentova volba jiné
varianty. Například student verbálního typu si vyžádá vizuální variantu nebo
student s běžným výkladem si vyžádá podrobnější výklad nebo naopak
rozšiřující teorii. V tom případě se vyžádaná varianta vrstvy zobrazí vpravo od
vrstvy původní. Její barva a sytost vyznačí typ varianty, přechodová hrana je
černá. Pokud si student vyžádá další varianty, zobrazují se dále vpravo.
Závěrem virtuální učitel automaticky vrátí studenta k původně plánované vrstvě
a odtud se dle plánu pokračuje dál. Tak je možno sledovat opakované stejné
typy přechodů a dělat z nich závěry.
Pokud si student při řešení úkolu vyžádá jinou výkladovou variantu, zobrazí se
mu šikmo vpravo dolů.
Konečně si může student zvolit neplánovaně jiný než aktuální rámec. Nedává
obvykle moc smyslu předbíhat výklad, ale zopakování již prošlého výkladu
význam má. Pak se celý vyžádaný rámec zobrazí vpravo od aktuálního. Obr. 3
zobrazuje všechny popsané případy
Při průchodu vrstvami se doplňují k popisu uzlů ještě 2 informace: počet
zobrazení této vrstvy u konkrétního studenta celkem (i z předcházejících
spuštění této lekce) a doba, kterou student nad vrstvou strávil. Tučně a barevně
se doba vyznačuje v případě extrémních hodnot, jak příliš krátká (když student
nečte informaci, ale jen odklikává), tak příliš dlouhá (například když student
zapomene lekci regulérně ukončit).
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Obrázek 2 Systémem řízená výuka a vizualizace skutečného průchodu lekcí

6 Závěr
Zpětná vazba z procesu výuky je bezpochyby velmi důležitou součástí
automatizace adaptivní (konečně i klasické) e-learningové výuky. Je možno pro
ni použít protokolování celého procesu a následné provádění statistických či
dataminingových analýz. Tam jde o dlouhodobý proces. Přímá vizualizace
průchodu lekcemi může zpětnou vazbu velmi zjednodušit a urychlit.
Tento článek vznikl za podpory projektu ESF OP VK číslo
CZ.1.07/2.2.00/07.0339 s názvem „Personalizace výuky prostřednictvím elearningu“.
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Abstrakt. V příspěvku uvedeme dva možné přístupy k zavedení
ortocentra trojúhelníku a ukážeme jeho možné prostorové analogie
ve čtyřstěnu. Budeme se zabývat zejména Mongeovým bodem a potenčním středem čtyř kulových ploch, jejichž hlavní kružnice jsou
opsány stěnám čtyřstěnu. Předvedeme různé prostorové analogie
kružnice devíti bodů vzhledem k tomu, které z prostorových zobecnění
ortocentra trojúhelníku budeme ve čtyřstěnu uvažovat.
Klíčová slova: Ortocentrum, Mongeův bod, potenční střed, kružnice
devíti bodů, čtyřstěn, prostorová analogie.

1 Úvod
Existence společného průsečíku přímek nesoucích výšky je jednou ze základních vlastností trojúhelníku. Je proto velice zajímavé prostudovat
různé možnosti zobecnění této vlastnosti pro nejpřirozenější prostorovou
analogii trojúhelníku – čtyřstěn.
Na úvod uveďme dva základní způsoby zavedení ortocentra trojúhelníku. Prvním z nich je pochopitelně deﬁnice ortocentra jako společného
bodu přímek procházejících vrcholy a kolmých na protější stranu trojúhelníku. Z hlediska pozdějšího zobecnění do prostoru je zde zajímavá
také deﬁnice méně obvyklá. Uvažujme trojúhelník ABC a kružnice ka ,
kb a kc , jejichž průměry jsou strany trojúhelníku ABC – viz obr. 1 a).
Ortocentrum trojúhelníku ABC je potenčním středem kružnic ka , kb , kc
(náznak důkazu na obr. 1 b)). Tuto vlastnost ortocentra trojúhelníku lze
považovat za deﬁnici „bodu Oÿ a výhodně toto zavedení ortocentra užít
při hledání prostorových analogií ve čtyřstěnu.

2 Analogie ortocentra trojúhelníku
2.1 Průsečík výšek
Uvažujeme-li „klasickouÿ deﬁnici ortocentra, je jeho nejpřirozenější prostorovou analogií průsečík přímek nesoucích výšky čtyřstěnu. Tyto přímky
ovšem v obecném čtyřstěnu jeden společný bod nemají (viz obr. 2 a)).
Čtyřstěny, jejichž výšky se protínají v jednom bodě nazýváme ortické
(viz obr. 2 b)) – pro tyto čtyřstěny je analogií ortocentra trojúhelníku
právě průsečík výšek nesoucích výšky, tj. ortocentrum čtyřstěnu. Čtyřstěny, jejichž výšky se neprotínají v jednom bodě nazýváme neortické.
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Obrázek 1: Ortocentrum jako potenční střed tří kružnic.
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Obrázek 2: Příklady neortického a ortického čtyřstěnu.

2.2 Mongeův bod
Nejprve deﬁnujme Mongeovu rovinu – je to rovina procházející středem
hrany čtyřstěnu a kolmá na přímku nesoucí protější hranu (viz obr. 3 a)).
V každém čtyřstěnu lze tedy deﬁnovat šest Mongeových rovin.
Mongeův bod čtyřstěnu ABCD je společný bod šesti Mongeových rovin čtyřstěnu (viz obr. 3 b)).
Základní myšlenka důkazu existence Mongeova bodu je založena na
tom, že vždy tři Mongeovy roviny, které jsou kolmé na jednu stěnu čtyř-
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Obrázek 3: Mongeova rovina a Mongeův bod čtyřstěnu.
stěnu, mají jednu společnou přímku – tzv. Mongeovu osu příslušné stěny
(viz přímka mδ na obr. 4 a)). Mongeova osa stěny je přímka kolmá na
tuto stěnu. Mongeův bod je pak společným bodem čtyř Mongeových os –
viz obr. 4 b). Syntetický důkaz, který v základních myšlenkách odpovídá
původnímu Mongeovu důkazu lze nalézt např. v [2].
V ortických čtyřstěnech leží protější hrany na kolmých přímkách a tedy
Mongeovy roviny obsahují vždy celou hranu, jejímž středem procházejí.
Každá Mongeova osa tedy prochází vrcholem a je to proto přímka nesoucí
výšku čtyřstěnu. Mongeův bod ortického čtyřstěnu proto splývá s jeho
ortocentrem zavedeným výše.
Pro neortické čtyřstěny je Mongeův bod přirozenou prostorovou analogií ortocentra trojúhelníku. Jak uvidíme dále, lze v neortických čtyřstěnech Mongeovým bodem nahradit ortocentrum např. při hledání prostorové analogie kružnice devíti bodů.
2.3 Potenční střed
V úvodu jsme uvedli, že ortocentrum trojúhelníku lze zavést také jako
potenční střed tří kružnic. Obdobným způsobem lze postupovat i u čtyřstěnu. Pro každý čtyřstěn lze zavést kulové plochy κα , κβ , κγ a κδ , jejichž
hlavní kružnice jsou kružnice opsané trojúhelníkům jednotlivých stěn čtyřstěnu – viz obr. 5 a).
Takto deﬁnované čtyři kulové plochy nemohou mít koplanární středy
a proto mají vždy potenční střed. Tento bod je společným bodem čtyř
potenčních os procházejících vrcholy čtyřstěnu – viz bod P na obr. 5 b).
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Obrázek 4: Mongeova osa stěny δ a Mongeův bod jako společný bod čtyř
přímek.
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Obrázek 5: Kulové plocha κδ „opsanáÿ trojúhelníku ABC. Potenční střed
čtyř kulových ploch.
Bod P zavedený uvedeným způsobem lze považovat za další prostorovou analogii ortocentra trojúhelníku. V trojúhelníku byl oběma uvedenými způsoby deﬁnován jeden bod, ale ve čtyřstěnu Mongeův bod (ortocentrum) a potenční střed obecně nesplývají. Potenční střed P je deﬁno-

261
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ván pro každý čtyřstěn nezávisle na tom, zda se jedná o čtyřstěn ortický,
či neortický.

3 Analogie kružnice devíti bodů
V předchozí části jsme uvedli několik analogií ortocentra trojúhelníku.
Těchto různých analogií lze využít při popisu prostorových zobecnění
kružnice devíti bodů.
Nejprve si uvedeme dva možné způsoby popisu kružnice devíti bodů.
Tyto popisy odpovídají dvěma různým zavedením ortocentra trojúhelníku, které jsme uvedli v úvodu.
Klasický popis kružnice devíti bodů trojúhelníku ABC říká, že to je
taková kružnice, která prochází středy stran, patami výšek a dále středy
úseček spojujících ortocentrum s vrcholy – viz obr. 6 a).
Toto tvrzení lze ale také přeformulovat. Lze mluvit např. o kružnici
šesti bodů trojúhelníku ABC. Ta prochází pravoúhlými průměty středu
kružnice trojúhelníku opsané na jeho strany a dále prochází pravoúhlými
průměty potenčního středu kružnic ka , kb a kc (deﬁnovanými v úvodu)
na strany trojúhelníku – viz obr, 6 b).
O dalších vlastnostech kružnice devíti bodů např. v [1].
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Obrázek 6: Kružnice devíti bodů trojúhelníku ABC a dva její možné
popisy.
Je zřejmé, že pro trojúhelník je to stále stejná „klasickáÿ kružnice (devíti bodů). Středem této kružnice je střed úsečky spojující ortocentrum
(potenční střed) se středem kružnice trojúhelníku opsané. Velikost poloměru kružnice devíti bodů je rovna polovině velikosti poloměru kružnice
trojúhelníku opsané.
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3.1 Kulová plocha dvanácti bodů prvního typu
Nejpřirozenější prostorovou analogii kružnice devíti bodů lze nalézt v ortických čtyřstěnech. Jako analogii středů stran lze užít těžiště stěn, paty
výšek zobecníme opět jako paty výšek, které v ortickém čtyřstěnu splývají
s ortocentry jednotlivých stěn. Místo středů úseček spojujících ortocentrum s vrcholy trojúhelníku (body EA , EB a EC v obr. 6 a)) budeme
uvažovat body FA , FB , FC a FD , které dělí úsečky spojující ortocentrum
čtyřstěnu s jeho vrcholy v poměru 1:2 – viz obr 7 a).
Střed této kulové plochy je bod, který dělí úsečku spojující ortocentrum se středem kulové plochy opsané v poměru 1:2. Poloměr kulové plochy
dvanácti bodů má velikost jedné třetiny poloměru kulové plochy čtyřstěnu
opsané.
D

FD
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D
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OC
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C

C
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Tδ
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Tα

Tγ

B
OA
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Obrázek 7: Kulová plocha dvanácti bodů prvního typu pro ortické čtyřstěny.
Pro neortické čtyřstěny však s touto přímou analogií nevystačíme. Jak
je zřejmé z obr. 7 b), neleží např. paty výšek na kulové ploše určené těžišti
stěn.
Pro neortické čtyřstěny budeme místo ortocentra uvažovat Mongeův
bod čtyřstěnu. Dále uvažujme v každé stěně čtyřstěnu patu výšky, pravoúhlý průmět Mongeova bodu do roviny této stěny a ortocentrum trojúhelníku stěny – v obr. 8 a) jsou to po řadě body OD , Mδ a Oδ . Tyto
body jsou kolineární, tedy lze deﬁnovat bod Nδ , který je harmonicky sdružený s bodem Oδ vzhledem k bodům Mδ a OD . Obdobným způsobem
zavedeme body Nα , Nβ a Nγ .
Kulová plocha dvanácti bodů prvního typu v obecném čtyřstěnu pro-
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Obrázek 8: Kulová plocha dvanácti bodů prvního typu pro neortické čtyřstěny.

chází těžišti stěn, výše deﬁnovanými body Nα , Nβ , Nγ , Nδ a dále body
FA , FB , FC , FD , které dělí úsečky spojující Mongeův bod čtyřstěnu s jeho
vrcholy v poměru 1:2. Tato kulová plocha má střed v bodě, který dělí
úsečku spojující Mongeův bod a střed kulové plochy opsané v poměru
1:2 a velikost jejího poloměru je jedna třetina velikosti poloměru kulové
plochy čtyřstěnu opsané.
3.2 Kulová plocha dvanácti bodů druhého typu
Další prostorovou analogií kružnice devíti bodů je kulová plocha dvanácti
bodů druhého typu, která existuje pouze v ortických čtyřstěnech.
Na této kulové ploše leží devítibodové kružnice jednotlivých stěn a
tedy středy hran a paty výšek ve stěnách – viz obr. 9 a). Středem této
kulové plochy je těžiště čtyřstěnu.
Takto zavedená kulová plocha neexistuje pro neortické čtyřstěny. Jak
je zřejmé z obr. 9 b), nesplývají v neortickém čtyřstěnu paty výšek vedené
z protějších vrcholů na jednu hranu a tedy nemohou kružnice devíti bodů
ve dvou sousedních stěnách ležet na jedné kulové ploše.
3.3 Kulová plocha osmi bodů
Při popisu další prostorové analogie kružnice devíti bodů budeme pracovat s ortocentrem trojúhelníku jako s potenčním středem tří kružnic
a jeho prostorovým zobecněním – potenčním středem čtyř kulových ploch.
Kružnici devíti (šesti) bodů s využitím takto zavedeného ortocentra jsme
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Obrázek 9: Kulová plocha dvanácti bodů druhého typu.

popsali v úvodu této části (viz obr. 6 b)).
Uvažujme obecný čtyřstěn, střed S kulové plochy tomuto čtyřstěnu
opsané a potenční střed P kulových ploch, jejichž hlavní kružnice jsou
opsané trojúhelníkům jednotlivých stěn. Pravoúhlé průměty bodu S do
rovin jednotlivých stěn (tedy středy kružnic opsaných trojúhelníkům stěn)
a pravoúhlé průměty potenčního středu P do rovin stěn leží na jedné
kulové ploše – kulové ploše osmi bodů. Středem této kulové plochy je
střed úsečky SP – viz obr. 10.

4 Závěr
Ukázali jsme, že při hledání prostorových zobecnění i tak elementárního
pojmu jako je ortocentrum trojúhelníku, lze uplatnit rozdílné přístupy,
které poté mají vliv na zobecňování dalších vlastností trojúhelníku.
Je velmi důležité si uvědomit, že na některé elementární pojmy v trojúhelníku lze nahlížet více způsoby – jako příklad jsme uvedli zobecnění
středu strany trojúhelníku (kterým prochází kružnice devíti bodů). Ten
jsme nejdříve zobecnili jako těžiště stěny čtyřstěnu a tím jsme získali jako
zobecnění kružnice devíti bodů kulovou plochu dvanácti bodů prvního
typu. Alternativou je převést střed strany trojúhelníku do prostoru jako
střed hrany čtyřstěnu – v tom případě získáme jako zobecnění devítibodové kružnice kulovou plochu dvanácti bodů druhého typu (pouze pro
ortické čtyřstěny). Jako poslední možnost jsme za prostorovou analogii
středu strany považovali střed kružnice opsané trojúhelníku stěny a jako
zobecnění devítibodové (šestibodové) kružnice jsme pak získali kulovou
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Obrázek 10: Kulová plocha osmi bodů.

plochu osmi bodů. Obdobných příkladů lze při popisu prostorových analogií nalézt celou řadu.
Zajímavým aspektem při zkoumání prostorových zobecnění rovinných
vlastností je také otázka dokazování. Ukazuje se totiž, že při vhodné volbě
důkazových prostředků lze ukázat souvislosti také mezi odvozováním platnosti dané vlastnosti v rovině a v prostoru. Pěkným příkladem této takové
souvislosti je důkaz existence kulové plochy dvanácti bodů prvního typu
pro ortické čtyřstěny, který lze v jistém smyslu považovat za přímé převedení důkazu existence kružnice devíti bodů trojúhelníku. Tyto důkazy
s důrazem na jejich podobnosti a důkazy všech tvrzení uváděných v tomto
příspěvku lze nalézt v [2].
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Abstrakt. V rámci projektu na rozpoznávání pamětních a oběžných
mincí vyvíjíme nástroj, který usnadňuje návrh a testování složitějších
postupů sestavených z dílčích, jednodušších algoritmů. Jedná se o
zobecnění klasických maker, kdy je sériově jedna operace aplikována
na výsledek předchozí. Despr umožňuje vytvářet postupy v rámci
acyklických grafů. Je tak možné průběh zpracování různě větvit, což
přináší daleko více možností oproti sériovému řazení jednotlivých kroků
za sebe. Cílem je poskytnout nástroj nebo spíše vývojářskou platformu,
která lidem usnadní sestavení a testování výsledného algoritmu bez
nutnosti řešit komunikaci mezi dílčímy moduly.
Klíčová slova: mince, vizuální programování, zpracování obrazů

1 Úvod
Článek představuje aplikace, kterou vyvíjím jako jednu z hlavních částí
své diplomové práce. Ta navazuje na bakalářskou práci [4] a celkově daná
problematika spadá do projektu na rozpoznávání oběžných a pamětních
mincí.
Koncept aplikace byl již představen v článku [5]. Článek ovšem pouze
nastínil myšlenku jak by nová aplikace měla vypadat a co se od ní očekávalo. Byly zmíněny i důvody a motivace proč jsme se rozhodly novou
aplikaci vytvořit.
Tento článek tedy představuje již téměř hotovou a funkční verzi aplikace. Je ukázáno základní rozvržení, představeny možnosti použití, definována omezení kladená na modelované algoritmy a podrobně rozebráno,
jak lze aplikaci rozšiřovat od další metody.
Na závěr ještě zmínka o katalogu pro vyhledávání pamětních a oběžných mincí1 , který letos dokončil kolega Petr Kašpar v rámci své diplomové práce [1].

2 Aktuální stav
Nápad na tuto verzi aplikace nevznikl z ničeho nic. Byl dán změnou požadavků a hlavně změnou použití aplikace. Jak už bylo v úvodu řečeno bližší
informace o důvodech a motivaci pro vývoj nové verze je možné nalézt v
[5].
1 Ten

je možné nález na adrese: http://identifycoin.vsb.cz/
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Šurkovský Martin, Fasuga Radoslav

Vzhledem k tomu, že nová verze používá pro modelování algoritmů
grafy, lze ji tak zařadit do kategorie, tzv. vizuálního programování.
2.1 Vizuální programování
Do této kategorie spadají nástroje nebo také vizuální programovací jazyky
(VPL), kde se místo psaní kódu využívá vizuální reprezentace. Nejčastěji
ve formě orientovaných grafů, ale např. tabulkové procesory jako je kupříkladu MS Excel, lze řadit do této kategorie.
Nástroje, které jsou dnes k dispozici se zaměřují převážně na tvorbu
her, programování robotů, generování 3D grafiky, simulaci elektrických
a logických obvodů, atp. Pro představu je zde krátký seznam několika
málo takových prostředí: Agilent VEE [6], Microsoft VPL [7] (Microsoft
Robotics Studio), LabView [8].
Vizuální programovací jazyky lze dělit do několika typů, podle způsobu
použití a toho na čem jsou založeny. Despr spadá do kategorie FBP (Flowbased programming) [2].
FBP je založeno na toku dat. Program je reprezentován formou sítě,
kde jednotlivé procesy, či metody tvoří uzly této sítě. Nahlíží se na ně jako
na „černé krabičkyÿ (black-box), které si mezi sebou vyměňují informace.
Tato komunikace je následně znázorněna orientovanými hranami v síti.

3 Despr
Jak již bylo výše napsáno Despr2 je nástroj pro návrh a modelování algoritmů, založený na technice FBP. Jako takový je jeho design inspirován ať
už obdobnými aplikacemi nebo aplikacemi pro kreslení různých diagramů,
např. nástroje pro tvorbu UML diagramů. Základní rozvržení aplikace je
možné vidět na obrázku (obrázek 1).
Nástroj je kompletně naprogramován v Javě, jelikož jeden z hlavních
požadavků byla multiplatformnost aplikace. S Java technologií tak víceméně odpadá správa více verzí pro různě operační systémy.
Z obrázku (obrázek 1) je vidět, že aplikace se skládá ze čtyřech hlavních
částí. Největší oblast zabírá plátno, na které je možné vkládat operace a
sestavovat tak složitější algoritmy. Vlevo nahoře se nachází seznam uživatelsky definovaných operací. Pod ním je tzv. „property panelÿ pomocí nějž
lze nastavovat parametry jednotlivých operací. A nakonec na ve spodní
části se nalézá panel do kterého je přesměrován standardní výstup. První
tři budou postupně rozebrány v následujícím textu.
3.1 Plátno grafu
Na vizuální reprezentaci plátna není nic moc zajímavého. Je možné na něj
vkládat operace reprezentující různé metody, pohybovat s nimi, spojovat
2 http://homel.vsb.cz/~sur096/despr.html

– oficiální stránka aplikace.
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Seznam
operací

269

Plátno grafu

Nastavení
vlastností
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Standardní výstup

Obrázek 1: Základní rozvržení
je pomocí hran, atd. Jedná se o standardní funkce, které se od podobných
nástrojů očekávají. Co je ovšem daleko zajímavější je model grafu.
3.1.1 Model grafu
Model grafu říká, jak probíhá zpracování operací, jaké jsou možnosti a
omezení. Tím že je použit graf, je velice snadné modelovat paralelní procesy. Nejedná se tedy o jednoduché sériové řazení funkcí za sebe, tak jak
tomu bylo v původní verzi. Ovšem nemůže se jednat o libovolné grafy.
Jedno z hlavních omezení je, že se v grafu nesmí objevovat cykly. Tento
fakt umožňuje velmi snadné vyhodnocování. Navíc jsme nenarazily na
žádný vhodný příklad kde by se cyklení operací hodilo.
Na druhou stranu grafy nemusí být souvislé, je tak třeba možné spouštět dva grafy v jednom v rámci jednoho projektu. Nicméně toto není hlavní
motivací, proč je to možné. Šlo nám o to, aby bylo možné modelovat algoritmy které mají kořenových operací. Nebo jinak algoritmy, které mají
více vstupů na začátku. Příkladem mohou být situace, kdy jsou už některé věci předpočtené výsledky, ty možné později načíst a použít jako
další vstup algoritmu.

Obrázek 2: Jeden vstup, jeden výstup; Dva vstupy; Dva separátní
grafy
Na obrázku 2 lze vidět, jak mohou vypadat namodelované jednoduché korektní algoritmy. Je zobrazena možnost paralelního běhu, použití
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více vstupů nebo naopak ukládání více výstupů. Na posledním obrázku
jsou pak vidět dva separátní grafy. Proč je tento způsob korektní bude
zdůvodněno v části o vyhodnocování grafu.
3.1.2 Vyhodnocení grafu
Vyhodnocením grafu se myslí průchod a zpracování navrženého postupu.
Jak vyhodnocení probíhá naznačuje následující obrázek (obrázek 3). V
prvním kroku se provede kontrola zda graf splňuje všechny stanovené podmínky. Ty jsou:
1. graf nesmí obsahovat cykly,
2. všechny porty u všech operací musí být využity.
L. 0

L. 1

L. 2

L. 3

L. 4

t

Obrázek 3: Průběh zpracování
Následuje rozřazení operací do jednotlivých úrovní (level). Jednotlivé
úrovně jsou následně prováděny sériově za sebou. A operace v rámci jedné
úrovně se provádějí paralelně. Toto řešení je dáno tím, že každá operace
musí čekat na data z vyšší úrovně.
3.2 Operace
Operace jsou základní prvky, z kterých je možné tvořit složitější algoritmy.
Jedná se o uživatelem definované funkce. To jak jsou uvnitř složité záleží
na programátorovi, který je vytvořil. Nicméně navenek se chovají jako
atomické operace. Z toho vyplývá že operace by uvnitř sebe neměla běžet
ve více vláknech a pokud ano musí být zajištěn jejich bezpečný běh.
Operace je definována jako funkce může mít n vstupních parametrů, m
výstupních parametrů (n, m ∈ N0 ) a obsahuje metodu, která transformuje
vstupní parametry na výstupní. Vstupní parametry se pak ještě dělí na
vnější a vnitřní. Vnější parametry jsou ty, které se zobrazují jako porty na
operaci, tzn. jsou to parametry do kterých jsou posílaná data z jiné (předcházející) operace. Také by je šlo označit jako dynamické, jejich hodnota
se zjišťuje až v průběhu výpočtu. Naopak vnitřní parametry fungují jako
konstanty, které uživatel nastaví na začátku výpočtu a v průběhu se už
nemění. A toto je vše co se po uživateli chce aby dodal. Kód jednoduché
metody může vypadat jako ve výpisu (výpis kódu 1).
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public c l a s s RndValue implements I O p e r a t i o n {
private Random r n d G e n d e r a t o r ;
public RndValue ( ) { r n d G e n e r a t o r = new Random ( ) ; }
@AInputParameter { EInputParameterType . INNER}
private i n t modulo ;
@AOutputParameter
private i n t rndValue ;

}

public void setM odulo ( i n t modulo ) { t h i s . modulo = modulo ; }
public i n t getModulo ( ) { return modulo ; }
public void setRndValue ( i n t rndValue ) { t h i s . rndValue = rndValue ; }
public i n t getRndValue ( ) { return rndValue ; }
public void e x e c u t e ( ) {
i n t newRandomValue = r n d G e n e r a t o r . n e x t I n t ( ) % modulo ;
setRndValue ( newRandomValue ) ;
}

Výpis kódu 1: Jednoduché operace
Jak tato jednoduchá operace funguje? Operace RndValue jak již název napovídá slouží jako generátor náhodných čísel. Definuje jeden vnější
(vnitřní, konstantní) parameter modulo který určuje rozsah ve kterém se
budou náhodná čísla generovat. Dále je definován jeden výstupní parametr
rndValue, který reprezentuje ono vygenerované náhodné číslo. Každý
takto definovaný parametr musí mít k dispozici přístupové metody pro
získání a nastavení hodnoty (konvence JavaBean). Je možné si ještě povšimnout parametru rndGenerator který tuto konvenci porušuje. Ovšem
zde je to v pořádku, jelikož parametr není označen anotací, která určuje
o jaký typ parametru se jedna. Takto definované proměnné jsou „privátní
proměnnéÿ dané operace, dalo by se je nazvat také pomocnými proměnnými, které si programátor definuje. Nicméně tyto nejsou dále přístupné
skrze grafické rozhraní. Nakonec je definována výkonná metoda execute,
která je obsažena v rozhraní IOperation (to musí implementovat každá
operace) a je to metoda, která se volá při provedení operace.
3.2.1 Grafická reprezentace
Pro to aby bylo možné takto jednoduše definovat model operace. Je mezi
modelem a pohledem ještě mezivrstva. Ta zprostředkovává komunikaci
mezi modelem a pohledem. Mezivrstva je implementovaná podle návrhového vzoru [3] servant. Architektura operace je vidět na obrázku (obrázek 4).
Obrázky s jednoduchými ilustracemi algoritmů lehce naznačují jak vypadá vizuální reprezentace operace. Obecná struktura grafické komponenty vč. popisků zobrazuje obrázek (obrázek 5).
Z obrázku je a i s definice zmíněné výše je vidět, že operace nemusí
mít žádné vstupní vstupní, nebo výstupní porty. Operace která nemá ani
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Pohled
(třída: Operation)

Mezivrstva
(rozhraní: IOperationModel)

Model
(rozhraní: IOperation)

Obrázek 4: Architektura operace
Vstupní parametry

Ikona

Jméno
@ID

Náhled
Spusit

Výstupní parametry

Obrázek 5: Vizuální reprezentace operace
jedny, ovšem postrádá smysl. Nicméně operace bez vstupních portů se
používají jako kořenové operace, defaultně jsou zařazeny do nulté úrovně
a od nich se začínají zařazovat další. Naopak operace bez výstupních portů
jsou vetšinou operace ukládající výsledky na disk nebo do databáze, popř.
jej mohou vypsat na standardní výstup. Tímto je zachována podmínka, že
před zpracováním grafu je nutné, aby byly využity všechny porty u všech
operací.
3.2.2 Iterovatelné grafy
Jedna z požadavků, který byl přenesen i z předchozí verze, byla možnost
hromadného zpracování více dat stejného typu. Pro to aby nebylo nutné
psát ke každému vytvořenému algoritmu ještě skript, který jej bude aplikovat na všechny chtěné položky, byly definovány iterovatelné kořenové
operace. Ty specifikuje rozhraní IRootOperation. Jedná se o rozhraní,
které seskupuje dohromady dvě rozhraní a to IOperation a Iterable.
Zpracování grafu následně probíhá tak, že těsně před dokončení běhu algoritmu jsou dotázány všechny kořenové operace typu IRootOperation
zda neobsahují další prvek ke zpracování. Pokud všechny tyto operace
mají další prvek, proběhne běh znovu na novém prvku. Pokud jakákoliv
operace nemá další prvek je ukončen běh celého algoritmu.
3.3 Panel pro nastavení vlastností
Na panelu pro nastavování parametrů operací, není nic až tak zvláštního.
Prakticky se jedná o podobný koncept, který je známý z vývojových prostředí či podobných aplikací. Jsou zde taktéž dva sloupce, jeden s názvem
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parametru a druhý pro jeho nastavení. Ovšem navíc je zde ještě třetí sloupec, který umožňuje přepínat mezi typy vstupních parametrů. Jak bylo
výše napsáno rozlišuje se mezi dvěma typy vstupních parametrů, vnitřní
a vnější. To že programátor na začátku definuje, které jsou které je pouze
defaultní chování a je možné ho při modelování měnit. Toto přináší obrovskou výhodu v tom, že uživatel napíše jednu operaci, ale je možné ji
použít vícero způsoby. Pěkný příklad využití této funkce je vidět na obrázku (obrázek 6). Ten byl také motivačním příkladem proč tuto funkci
zavádět.
Jméno

Typ

Vstupní
obrázek

Vnitřní

Úhel

Vnější

Jméno

Typ

Vstupní
obrázek

Vnější

Úhel

Vnější

Ikona

Ikona

Natočení
@0

Natočení
@0

Obrázek 6: Jedna implementace, více možností použití

4 Reálné použití
Jako poslední je zde představen příklad reálného použití (obrázek 7).
Jedná se o model algoritmu, který používáme pro předzpracování obrazu
mincí, pře tím než se začnou ukládat do databáze.

Obrázek 7: Předzpracování obrazu mincí, před uložením do databáze
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Graf je lehce nepřehledný z toho důvodu, aby nezabíral celou stranu.
Samozřejmě lze nakreslit i přehledněji :-). Na funkčnosti řešení to nic
nemění.

5 Závěr
Článek představil aplikace jménem Despr, která slouží pro návrh a modelování složitějších algoritmů z menších bloků. Řešení spadá do kategorie
vizuálního programování, konkrétně do tzv. techniky Flow-based programming.
Byl představen základní koncept aplikace. To jak jsou zpracovávaný
navržené postupy a jak je možné aplikaci rozšiřovat o další operace. Byl
také ukázán příklad reálného modelu algoritmu, vytvořeném v tomto nástroji.
Co představeno nebylo? Aplikace má samozřejmě ještě další možnosti
využití a funkce, které se zde už nevešly. Jen tak pro představu, aplikace
se nemusí používat pouze na zpracování obrazu, ale operace může provádět jakoukoliv funkci, např. generátor náhodných čísel použitý v příkladu.
Dalším pěkným příkladem by mohla být simulace logických obvodů, kdy
by se nadefinovaly pouze základní logické funkce (logická hradla), z kterých by šly následně sestavovat složitější logické obvody, vč. vyhodnocení
funkce reprezentované daným obvodem. Více o tom se můžete dozvědět
na stránkách projektu, nebo později v textu mé diplomové práce. Ta bude
zveřejněna na stejné adrese, popř. v systému dspace VŠB - TUO.
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Světlana Tomiczková
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Abstrakt. Systémy dynamické a interaktivnı́ geometrie hrajı́ důležitou
roli v procesu výuky jak na základnı́ch a střednı́ch školách, tak v
univerzitnı́m prostředı́. Pomocı́ nástrojů dynamické geometrie jako
např. Cabri a GeoGebra můžeme řešit nejen úlohy rovinné, ale mohou
hrát důležitou roli při řešenı́ úloh prostorových. Dalšı́mi prostředky
jsou např. software Mathematica, Maple nebo Rhino.
Klı́čová slova: dynamická geometrie, obalové plochy

1 Úvod
Tradičně byla geometrie jednou z disciplı́n, kde bylo nutné a vhodné
trénovat pečlivost a důslednost. S možnostı́ využitı́ počı́tačů ve výuce
je možné posunout výuku geometrie směrem od pracného rýsovánı́ k
metodám. Systémy dynamické a interaktivnı́ geometrie hrajı́ důležitou
roli v procesu výuky jak na základnı́ch a střednı́ch školách, tak v univerzitnı́m prostředı́. Pomocı́ nástrojů dynamické geometrie jako např. Cabri
a GeoGebra můžeme řešit nejen úlohy rovinné, ale mohou hrát důležitou
roli při řešenı́ úloh prostorových.

2 GeoGebra
GeoGebra je dynamický software využı́vaný ve výuce zejména na
základnı́ch a střednı́ch školách [3]. Mezi jeho hlavnı́ přednosti patřı́
propojenı́ algebraického a geometrického pohledu. Student může paralelně využı́vat obě okna. Změna provedená v jednom okně se okamžitě
projevı́ v okně druhém, změnı́me-li napřı́klad polohu přı́mky v geometrickém okně, změnı́ se jejı́ rovnice v algebraickém okně, naopak změnı́me-li
souřadnice bodu v algebraickém okně, změnı́ se jeho poloha geometrickém
okně [1]. Na přı́kladu hledánı́ charakteristiky ukážeme, jak lze využı́t ”dynamiky”tohoto softwaru při studiu ploch.

3 Plochy v GeoGebře
Studium ploch patřı́ mezi důležité znalosti budoucı́ch inženýrů [2]. Mezi
nejproblematičtějšı́ kapitoly patřı́ zejména studium obalových ploch. Tyto
plochy jsou pro budoucı́ strojnı́ inženýry velice důležité nebot’ souvisejı́ s
obráběnı́m a křivkou záběru.

276

Tomiczková Světlana

3.1 Obalové plochy
Obalová plocha vzniká pohybem tvořı́cı́ plochy a dotýká se jı́ podél tzv.
charakteristické křivky (charakteristiky). Přesněji: máme dán jednoparametrický systém ploch κ(t). Obalová plocha tohoto systému je plocha,
která se dotýká každé plochy κ(t) podél křivky k(t) - charakteristiky.
Jestliže obalová plocha daného systému ploch existuje, můžeme ji zı́skat
eliminacı́ parametru α ze systému rovnic F (x, y, z, α) = 0 a ∂F
∂α = 0.
Postup je vidět z následujı́cı́ho přı́kladu:
Přı́klad 1: Je dán jednoparametrický systém kulových ploch
x2 + y 2 + (z − α)2 − r2 = 0. Úkolem je najı́t rovnici obalové plochy.
Druhou rovnici soustavy zı́skáme derivacı́ rovnice podle parametru α
tj.
∂F
= 2(z − α) · (−1) = 0.
∂α
Eliminacı́ parametru α (z jedné rovnice vyjádřı́me α = z a dosadı́me
do druhé) dostáváme rovnici obalové plochy x2 + y 2 = r2 , což je v tomto
přı́padě rotačnı́ válcová plocha.
Pokud ale bude tvořı́cı́ plochou jiná plocha nebo zvolı́me jiný pohyb, může být eliminace velice komplikovaná nebo neřešitelná.
Mezi dalšı́ metody patřı́ metody grafické. Vı́me, že obalová plocha
vzniká pohybem libovolné charakteristiky tj. problém určenı́ obalové
plochy můžeme zredukovat na problém hledánı́ charakteristiky. Jednou
z těchto grafických metod je metoda kulových ploch, kterou lze použı́t v
přı́padě, že tvořı́cı́ plochou je rotačnı́ plocha.
Metoda kulových ploch vycházı́ z faktu, že každé rotačnı́ ploše lze
vepsat systém kulových ploch (je obálkou systému kulových ploch). Do
tvořı́cı́ rotačnı́ plochy vepı́šeme kulovou plochu a najdeme jejı́ charakteristiku. Charakteristikou kulové plochy je kružnice ležı́cı́ v rovině kolmé na
směr pohybu jejı́ž střed a poloměr jsou totožné se středem a poloměrem
kulové plochy. Průnikem dotykové křivky a charakteristiky vepsané kulové
plochy jsou body charakteristiky dané rotačnı́ plochy.
3.2 Užitı́ software GeoGebra
Touto metodou sestrojı́me, při volbě jedné vepsané kulové plochy, nejvýše
dva body výsledné charakteristiky. Opakovánı́m volby nové vepsané
kulové plochy zı́skáme dalšı́ body. Pokud chceme zı́skat dostatečné
množstvı́ bodů pro sestrojenı́ výsledné charakteristiky, musı́me tuto
metodu mnohokrát opakovat.
Kromě časové náročnosti se konstrukce stává nepřehlednou. Nenı́ tedy
v možnostech studentů a učitelů během jedné lekce sestrojit dostatečné
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Obrázek 1: Šroubový
rotačnı́ plochy

pohyb
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Obrázek 2: Nalezenı́ dvou bodů
charakteristiky

množstvı́ bodů. Studenti tak nemajı́ možnost vidět celou křivku ani
provádět dalšı́ konstrukce např. hledánı́ meridiánu nebo řezu.
Software dynamické geometrie jako např. GeoGebra umožňujı́ změnit
způsob výkladu a řešenı́ úloh. Je třeba, aby student zvládl metodu, která
spočı́vá ve vepsánı́ kulové plochy a nalezenı́ dvou bodů charakteristiky.
Vykreslenı́ dalšı́ch bodů je možné použitı́m nástroje STOPA
(TRACE), kterým lze vykreslit body při změně polohy kulové plochy.
Celou křivku je možné vykreslit pomocı́ nástroje MNOŽINA (LOCUS).
V následujı́cı́m přı́kladě je celý postup ukázán v přı́padě šroubujı́cı́ se
rotačnı́ plochy.
Přı́klad 2: Je dána rotačnı́ plocha a šroubový pohyb je určen
osou pohybu, pravotočivou orientacı́ a redukovanou výškou závitu v0 .
Prostorový náhled je vidět na obrázku 1. Sestrojme charakteristiku
obalové plochy určené šroubovým pohybem rotačnı́ plochy.
Postup je následujı́cı́: Vepı́šeme rotačnı́ ploše kulovou plochu κ a sestrojı́me dotykovou kružnici k. Dále určı́me charakteristiku c kulové plochy
při daném šroubovém pohybu (což je kružnice ležı́cı́ v rovině kolmé na
směr pohybu). Průnikem kružnic k a c (pokud je neprázdný) jsou body
charakteristiky (viz obrázek 2). Chceme-li najı́t dalšı́ body charakteristiky
a použijeme-li GeoGebru, nenı́ nutné provádět celou konstrukci znova, ale
můžeme použı́t nástroj STOPA, který vykresluje (při pohybu středu vepsané kulové plochy) dalšı́ body charakteristiky. Student tak vidı́ genezi
křivky, které řı́káme charakteristika (viz obrázek 3). Celou křivku je pak
možné vykreslit pomocı́ nástroje MNOŽINA (viz obrázek 4).
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Obrázek 3: Nástroj STOPA

Obrázek 4: Nástroj MNOŽINA

4 Závěr
V článku byla ukázána možnost použitı́ softwaru dynamické geometrie
při výuce ploch. Vzhledem k tomu, že jsou při výuce použı́vány různé zobrazovacı́ metody jako napřı́klad Mongeova projekce nebo axonometrie,
je možné použı́vat software, který je primárně určen pro rovinnou geometrii. Tvůrci softwaru GeoGebra ale v současné době pracujı́ na vývoji
3D GeoGebry a pokud bude mı́t vyvı́jený software podobné nástroje a
možnosti jako 2D GeoGebra, může se výuka křivek a ploch stát ještě lépe
uchopitelnou a názornou.
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Abstrakt. Příspěvek popisuje algoritmus generování a vykreslování trojúhelníkové
sítě pro zobrazování rozsáhlých digitálních modelů terénu. Algoritmus je
jednoduchý a snadno implementovatelný a dobře se integruje s metodami
vykreslování dalších typů geografických dat. Má minimální nároky na CPU, těží
z výkonu současných grafických akcelerátorů. Ze své podstaty poskytuje omezení
trojúhelníkového rozpočtu a tím zajišťuje stabilní frekvenci vykreslování.
Klíčová slova: vykreslování terénu, hardwarová akcelerace, úroveň detailu, MIPmapping

1 Úvod
Vizualizace terénu je úloha řešená ve všech geografických informačních
systémech. Často je potřeba v reálném čase zobrazovat rozsáhlé datové
soubory. Přestože se výkon hardware neustále zvyšuje, stále je potřeba
optimalizovat zobrazovaná data, aby bylo dosaženo dostatečně vysokých
vykreslovacích frekvencí. Pokrok v oblasti grafického hardware a zejména jeho
flexibilita a programovatelnost přinášejí nové možnosti i potřebu vývoje
nových zobrazovacích algoritmů. Zejména přístup k texturám ve všech
programovatelných částech, nový článek zobrazovacího řetězce Geometry
Shader nebo indexovatelné zdroje včetně textur mohou vést ke zcela novým
řešením. Problém zobrazování terénů se tak částečně posouvá z oblasti
trojúhelníkových sítí a optimální geometrie do oblasti managementu
výpočetních zdrojů, především textur. Příspěvek navrhuje jednoduchý a snadno
implementovatelný algoritmus generování a vykreslování trojúhelníkové sítě
tak, že vlastní digitální model terénu je na ni ve vertex shaderu aplikován
nezávisle ve formě textury. Algoritmus řešící problém texturování rastrovými
daty přesahujícími kapacitu interních pamětí bude představen v druhém dílu.

2 Existující metody
První algoritmy vykreslování terénu byly specificky optimalizované pro
konkrétní hardware a nebyly založené na reprezentaci rovinnými
geometrickými primitivy, viz [1], [2] nebo [3], přičemž nepolygonální přístupy
s omezeným úspěchem využívali autoři jako [4], [5] či [6] i v pozdějších
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dobách. V devadesátých letech se pro praktické aplikace virtuální reality
významně rozšířilo použití zobrazovacího řetězce založeného na zpracování
trojúhelníků a algoritmu -buffer pro řešení viditelnosti, zároveň do komerční
oblasti pronikly jeho hardwarové akcelerátory. Na tomto zobrazovacím
paradigmatu byly také založeny nastupující a jsou i ty současné metody
vykreslování terénu. Vzhledem k omezeným paměťovým zdrojům akcelerátorů
a relativně nízkému rozdílu ve výpočetním výkonu mezi centrální procesorovou
jednotkou a grafickým akcelerátorem autoři navrhovali velmi sofistikované
algoritmy opírající se o složité datové struktury, aby bylo dosaženo
optimalizace vykreslované trojúhelníkové sítě. V posledních letech však
grafické akcelerátory dosáhly tak vysokého výkonu, který je v natolik
výrazném nepoměru vůči výkonu CPU, že algoritmus musí především co
nejlépe zásobovat grafický akcelerátor daty a CPU zatěžovat co nejméně.
Trojúhelníková síť nemusí být optimální, stačí, když bude dostatečně jemná
[7]. Někteří autoři (viz například [8]), také kladou důraz na limitování
vykreslování časovou dotací. Pro tento přístup jsou komplikované algoritmy
kontraproduktivní.
V podstatě všechny algoritmy řeší především problém redukce množství
vykreslovaných trojúhelníků, přičemž základem řešení je sestavení
trojúhelníkové sítě, která má kontinuální proměnnou úroveň detailu takovou, že
všechny trojúhelníky mají ve středové projekci podobnou velikost.
Nejúspornější trojúhelníkovou síť generují algoritmy jako [9], [10], [11] či
[12], které jsou založené na nepravidelných trojúhelníkových sítích. Jsou však
nejnáročnější na datové struktury, které musí být pro popis nepravidelné sítě
značně komplikované a nekorespondují s datovými formáty vyžadovanými
grafickými akcelerátory. Protože manipulují s jednotlivými trojúhelníky,
dochází k časté změně geometrie, která vede k invalidaci dat v paměti
akcelerátoru.
Mírné zlepšení přináší algoritmy navržené v pracích [13], [14], [15] nebo
[16]. Pracují opět s jednotlivými trojúhelníky, vychází však z pravidelné
trojúhelníkové sítě a používají jednodušší paměťová uspořádání, která se lépe
transformují do dat vhodných pro GPU. Zpracování po jednotlivých
trojúhelnících je však stále náročné na výkon centrálního procesoru a vyžaduje
častou aktualizaci dat v paměti grafické karty, a to s vysokou režií. Přesto to
jsou jedny z nejpoužívanějších přístupů.
Metody popsané v [7], [17], [18], [19], [20], [21] a [22] jsou z pohledu
hardwarově akcelerovaného vykreslování ještě vhodnější. Pravidelnou mřížku
elevací dělí na hierarchicky uspořádané navazující dlaždice. Jedna dlaždice
odpovídá skupině trojúhelníků, která je celá v jedné úrovni detailu,
vykreslovaná naráz a popsaná v podobě vhodné pro GPU. Takový přístup je
také mnohem vhodnější pro out-of-core vykreslování, protože výrazně
usnadňuje stránkování externích pamětí. [23] nebo [24] rozšiřují dlaždicovou
architekturu o síťové uložení dat a jejich streaming.
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Několik málo prací se uvedeným skupinám algoritmů vymyká a přináší
některá neotřelá řešení. [5] a [25] kombinují klasické techniky s obrazově
založeným vykreslováním. Velmi zajímavý přístup přináší [26]. Celý terén
vykresluje jako jedinou mřížku, jejíž vrcholy reprezentuje jako body obrazu,
který deformuje tak, aby trojúhelníky optimálně vyplnily průmětnu z pohledu
pozorovatele.
Až na výjimky, jako [8] či [27], se autoři při návrhu algoritmů nezabývají
zobrazováním dalších vrstev geografických dat, jako jsou vegetace, vodní toky
a plochy, komunikace, či budovy, které by však zohledněny být měly. Integrace
algoritmu vizualizace terénu založeného na komplikovaných metodách a
zejména složitých datových strukturách do rozsáhlejšího systému zobrazování
geografických dat je obtížná, nepraktická a nákladná. Jednoduché algoritmy se
na druhou stranu nejen dobře implementují, mohou ve skutečnosti být i
efektivnější, zejména na aktuálním hardware, který umožňuje oddělení
triangulace od vlastního popisu terénu.

3 Navržená metoda
V současnosti nejpoužívanější a pro hardwarovou akceleraci vhodné algoritmy,
jako například [20] nebo [22], vesměs zobrazují digitální modely terénu ve
formě triangulace mřížky elevací rozdělené na pláty, u nichž se mění úroveň
detailu s tím, jak se pozorovatel pohybuje.
Při pohybu pozorovatele tedy dochází ke zvýšení detailu u plátů na
pomyslných půlkružnicích hranic úrovní detailu ve směru pohybu a snížení
detailu na straně opačné. Například při pohybu pozorovatele z plátu 13 vlevo na
Obr. 1 na plát 8 dojte ke zvýšení detailu u plátů 3, 7 a 9 a snížení detailu u plátů
12, 14 a 18, viz Obr. 1 vpravo. Pokud je informace o tvaru terénu vzorkována
z textury na základě dvou souřadnic vrcholů sítě, což je předpokladem
navrhované metody, je možné stejného výsledku docílit posunutím souřadnic
všech plátů o výšku plátu. Terén tedy lze zobrazovat pomocí jediné
trojúhelníkové sítě, jež má následující vlastnosti:
•
pohybuje se zároveň s pozorovatelem,
•
její konektivita se nemění,
•
její detail s rostoucí vzdáleností od pozorovatele klesá,
•
její elevace je modifikována hodnotami vzorkovanými z textury.
Úroveň detailu se u mřížky dělené na pláty nesnižuje plynule a ve výsledné
triangulaci existují oblasti se stejnou vzdáleností od pozorovatele, ale rozdílnou
úrovní detailu. V ideálním případě by všechny viditelné trojúhelníky měly mít
stejnou zdánlivou velikost. Přiblížení se tomuto prakticky nerealizovatelnému
ideálu však vyžaduje modifikaci konektivity trojúhelníkové sítě při každé
změně báze soustavy souřadnic pozorovatele, což zvyšuje dobu odezvy při
rozhlížení, je nevhodné pro hardwarovou akceleraci a není ani v souladu
s předpokladem neměnné konektivity sítě. Nízká latence při rozhlížení je
přitom jedním ze základních požadavků na algoritmy vykreslování v systémech
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virtuální reality a bývá hlavním problémem u algoritmů zobrazování terénu
odvozujících úroveň detailu z obrazových metrik [28]. Navrhovaný algoritmus
generuje síť, jež do jisté míry podobnost velikostí trojúhelníků v průmětně
zajišťuje, nevychází však z obrazové metriky, z hlediska vstupních dat pro
GPU je zcela neměnná a vede tak ke stabilní frekvenci vykreslování i odezvě
při změně báze soustavy souřadnic pozorovatele. Síť je kontinuální bez
jakýchkoliv trhlin či vrcholů typu T.

Obr. 1: Změna úrovně detailu při pohybu
Trojúhelníková síť zobrazovaná programovatelným grafickým hardwarem
je v průběhu vykreslování transformována ze vstupních dat do trojúhelníků
rasterizovaných na souřadnicích obrazovky. Navrhovaný algoritmus tedy
sestává z dvou částí, první generuje data vstupující do GPU a je vykonaná
centrálním procesorem jednou před zahájením vykreslování, či případně také
při změně celkové úrovně detailu, a druhá transformuje tato data do soustavy
souřadnic terénu a je prováděna ve vertex shaderu GPU při vykreslení každého
snímku.
V navrhované trojúhelníkové síti jsou v soustavě souřadnic terénu vrcholy
nad soustřednými kružnicemi, jejichž středem je kolmý průmět počátku
soustavy souřadnic pozorovatele do roviny
a souřadnice na ose jsou
vynášeny podle hodnot v mřížce elevací na odpovídajících souřadnicích , ,
viz Obr. 2.
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Obr. 2: Navržená trojúhelníková síť z pohledu dalšího pozorovatele
Vstupní data hardwarově akcelerovaného vykreslovacího řetězce jsou
tvořena seznamem vrcholů a seznamem indexů. Vrcholy ve vstupních datech
jsou podkladem pro výpočet souřadnic v soustavě souřadnic terénu a pro
navrženou síť jsou tvořeny polárními souřadnicemi – normalizovaným
poloměrem kružnice, na které vrchol leží, a úhlem sevřeným polopřímkou
vedenou ze středu vrcholem a polopřímkou vedenou ze středu v kladném směru
osy . Obr. 3 vlevo ukazuje průmět sítě s pěti kružnicemi do roviny
soustavy souřadnic terénu s naznačenými osami dat, vpravo je potom stejná síť
vynesená v datových souřadnicích.
S rostoucím poloměrem roste počet vrcholů na kružnici o
oproti
předchozí počínaje šestiúhelníkem, počet vrcholů na -té kružnici je tedy ,
, kde je počet kružnic sítě a udává její celkový detail.
p

j

j

Obr. 3: Souřadnice vrcholů vstupních dat
Konektivita trojúhelníkové sítě je popsaná seznamem indexů, přičemž jeho
nejúspornější interpretace je pás trojúhelníků. Navrženou trojúhelníkovou síť je
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možné vyjádřit jako jediný pás trojúhelníků, ovšem za cenu přidání
trojúhelníků degenerovaných na úsečku. Mezikruží mezi -tou a následující
kružnicí je pokryto šesti pásy trojúhelníků, z nichž každý spojuje
vrcholů
-té s
vrcholy té následující. Prvních pět pásů je doplněno trojúhelníkem
degenerovaným na úsečku, který každý pás propojuje s následujícím. Poslední
pás je propojen třemi na úsečku degenerovanými trojúhelníky s prvním pásem
následujícího mezikruží.
Souřadnice vrcholů sítě v soustavě souřadnic terénu jsou odvozovány ve
vertex shaderu ze souřadnic vstupních dat
. Souřadnice na osách a
jsou vypočítány analytickým předpisem z parametrického vyjádření kružnice,
souřadnice na ose je pomocí souřadnic , vzorkována z mřížky elevací
uložené v textuře. Poloměry kružnic jsou ve vstupních datech normalizovány
na hodnoty od
pro středový vrchol do
pro obvodovou kružnici sítě,
kružnice mají pravidelné rozestupy. Poloměry jsou ve vertex shaderu
přepočteny na interval
, kde
je parametr, jenž definuje maximální
dohlednost. Pokud by poloměry byly opět rozptýleny s pravidelnými rozestupy,
úroveň detailu by byla v celé síti stejná. Navržený algoritmus přepočítává
poloměry tak, aby rozestupy mezi kružnicemi byly stejné na sférické průmětně
při projekci na vrchlík pokrývající celý zobrazovaný rozsah. Polovina
středového úhlu kužele nad vrchlíkem je potom
, kde je
počátek soustavy souřadnic pozorovatele vyjádřené v soustavě souřadnic terénu
je jeho souřadnice . Pro poloměr
kružnice , na které leží aktuálně
a
zpracovávaný vrchol, platí
, viz Obr. 4. Souřadnice aktuálně
zpracovávaného vrcholu na osách
a
jsou potom dány předpisy
a
.
P

P

Obr. 4: Výpočet poloměru
Průmětny obvykle používané v systémech virtuální reality nejsou sférické,
ale planární. Při promítání do rovinné průmětny vzdálenosti mezi obrazy
kružnic sestrojených výše uvedeným způsobem nejsou stejné. Pro běžně
aplikované a lidské zkušenosti blízké zorné úhly je ale odchylka zanedbatelná.
Na Obr. 5 je obraz sítě s
a
v rovinné průmětně,
nahoře při pohledu pozorovatele, k jehož počátku
soustavy souřadnic je
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vztažena, a dole při pohledu dalšího pozorovatele. Na obrázcích vlevo je
, vpravo je
. Na obrázcích nahoře je vidět, že plochy průmětů
trojúhelníků se výrazně neliší a že rozdíly v intervalech kružnic v závislosti na
souřadnici pozorovatele jsou nepatrné. Obrázky dole demonstrují závislost
rychlosti poklesu detailu sítě s rostoucí vzdáleností od pozorovatele na
souřadnici pozorovatele.

Obr. 5: Síť pro různé soustavy souřadnic pozorovatele
Obr. 2 ukazuje síť se souřadnicí vzorkovanou z mřížky elevací uložené
v textuře. Na Obr. 5 vlevo dole je vidět, že pro pozorovatele nízko nad terénem
zastupují ve vzdálených oblastech terénu vrcholy jedné kružnice rozsáhlé úseky
ve směru od pozorovatele. Při pohybu pozorovatele v důsledku toho dochází
k velmi rušivému vlnění terénu. Obr. 6 zachycuje na třech snímcích posun sítě
a s ním související zdánlivý nárůst a pokles terénní vyvýšeniny. Černě je
naznačena mřížka elevací, červeně polovina trojúhelníkové sítě, červené body
přitom představují průměty vrcholů sítě na výše popsané kružnice v rovině
. Šipky naznačují pozici pozorovatele a směr jeho pohybu. Intenzita
pulzování závisí na relativním převýšení terénních útvarů a poměru jejich
vlnové délky ku délce intervalu poloměrů kružnic, jež je pokrývají.
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Obr. 6: Vlnění sítě při pohybu
Navrhovaný algoritmus problém snižuje na přijatelnou úroveň
vícenásobným vzorkováním elevací z textury pro jeden vrchol a využitím
texturového MIP-mappingu (viz [29]). Pro vrchol na kružnici o poloměru
jsou vzorkovány elevace mezi poloměry
a
. Počet vzorků je odvozen
tak, aby vyjadřoval, kolikrát je vzorkovaný rozsah větší než poloměr první
kružnice, tedy

. Počet vzorků je dále shora omezen předem

zvolenou hranicí, aby nedocházelo k přílišnému zatížení GPU. Výsledná
elevace je průměrem vzorků.
MIP-mapping je texturovací technika používaná v hardwarové akceleraci
vykreslování k anti-aliasingu a výkonovým optimalizacím. Výchozí textura je
doplněna pyramidou textur, z nichž každá má v obou rozměrech poloviční
rozlišení než předchozí, z níž je průměrováním vypočtena, a to až do textury o
rozměru
. Při vzorkování je možné volit úroveň pyramidy koeficientem
od 0 pro výchozí texturu v plném rozlišení do pro nejmenší texturu, přitom
, kde
je rozlišení výchozí textury ve větším rozměru. GPU
dovolují volit úroveň plynule a pro neceločíselný koeficient vypočtou vážený
průměr vzorků dvou nejbližších úrovní. Algoritmus stanovuje koeficient tak,
aby na interval mezi poloměry a
připadal stejný počet vzorků textury
.
jako na poloměr první kružnice, tedy
V důsledku akcentování detailu v blízkosti pozorovatele, které vede
k použití MIP-mappingu a průměrování z vícenásobného vzorkování, dochází
ke zvýšení rychlosti ubývání detailu s rostoucí vzdáleností od pozorovatele.
Algoritmus je tedy ještě upraven tak, aby ve výpočtech místo souřadnice
počátku soustavy souřadnic pozorovatele figuroval její obraz
. Volbou
funkce je potom možné dosáhnout uspokojivého kompromisu mezi detailem
v blízkosti pozorovatele a rychlostí poklesu detailu s rostoucí vzdáleností, viz
Obr. 7, kde pro obrázek nahoře je
a pro obrázek dole je
.
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Obr. 7: Rychlost poklesu detailu s rostoucí vzdáleností od pozorovatele

4 Závěr
Navržený algoritmus byl implementován a otestován na vygenerovaných i
skutečných digitálních modelech terénu. Vygenerované terény byly
vykreslované s rozsahem a detailem limitovaným pouze číselnou přesností
souřadnic pozorovatele a paměti hloubky. Poměr rozsahu ku detailu o šesti
řádech však byl snadno docílen. Algoritmus byl také přidáním jedné
transformace ve vertex shaderu upraven pro sférické modely terénů.
Jednoduchost algoritmu umožnila jeho snadné zkombinování s různými
technikami texturování při vykreslování skutečných terénů s rozsahy ve
stovkách tisíc kilometrů čtverečních s detailem o jednotkách metrů čtverečních.
Největším nedostatkem algoritmu je vlnění terénu při pohybu pozorovatele,
které však může být sníženo vhodným nastavením.
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Tento článek vznikl za podpory výzkumného záměru MO0 FVZ0000604.

288
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[14]

[15]
[16]

[17]
[18]

[19]
[20]
[21]

[22]
[23]

[24]

[25]

289

graphics and interactive techniques, New York, NY, USA, 1996, pp.
109-118.
M. Duchaineau, M. Wolinsky, D. E. Sigeti, M. C. Miller, C. Aldrich,
and M. B. Mineev-Weinstein, “ROAMing terrain: real-time optimally
adapting meshes,” in Proceedings of the 8th conference on Visualization
’97, Los Alamitos, CA, USA, 1997, pp. 81-88.
P. Lindstrom and V. Pascucci, “Visualization of large terrains made
easy,” in Proceedings of the conference on Visualization ’01,
Washington, DC, USA, 2001, pp. 363-371.
P. Lindstrom and V. Pascucci, “Terrain Simplification Simplified: A
General Framework for View-Dependent Out-of-Core Visualization,”
IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, vol. 8, no.
3, pp. 239-254, Jul. 2002.
J. S. Falby, M. J. Zyda, D. R. Pratt, and R. L. Mackey, “NPSNET:
hierarchical data structures for real-time three-dimensional visual
simulation,” Computers & graphics, vol. 17, no. 1, pp. 65-69, 1993.
D. Koller, P. Lindstrom, W. Ribarsky, L. F. Hodges, N. Faust, and G.
Turner, “Virtual GIS: A Real-Time 3D Geographic Information
System,” in Proceedings of the 6th conference on Visualization ’95,
Washington, DC, USA, 1995, pp. 94-100.
J. Levenberg, “Fast view-dependent level-of-detail rendering using
cached geometry,” in Proceedings of the conference on Visualization
’02, Washington, DC, USA, 2002, pp. 259-266.
B. D. Larsen and N. J. Christensen, “Real-time Terrain Rendering using
Smooth Hardware Optimized Level of Detail,” in Journal of WSCG,
Vol.11, No.1, Plzen, Czech Republic., 2003, vol. 11.
E. Gobbetti, F. Marton, P. Cignoni, M. Di Benedetto, and F. Ganovelli,
“C-BDAM-Compressed Batched Dynamic Adaptive Meshes for Terrain
Rendering,” Computer Graphics Forum, vol. 25, no. 3, pp. 333-342,
2006.
J. Schneider and R. Westermann, “GPU-Friendly High-Quality Terrain
Rendering,” in Journal of WSCG, Vol.14, Plzen, Czech Republic., 2006.
J. Pouderoux and J.-E. Marvie, “Adaptive streaming and rendering of
large terrains using strip masks,” in Proceedings of the 3rd international
conference on Computer graphics and interactive techniques in
Australasia and South East Asia, New York, NY, USA, 2005, pp. 299306.
P. Yin and J. Shi, “Cluster based real-time rendering system for large
terrain dataset,” in Proceedings of the Ninth International Conference
on Computer Aided Design and Computer Graphics, Washington, DC,
USA, 2005, pp. 365 - 370.
B. Chen, I. I. J. Edward Swan, E. Kuo, and A. Kaufman, “LOD-sprite
technique for accelerated terrain rendering,” in Proceedings of the
conference on Visualization ’99: celebrating ten years, Los Alamitos,

290

[26]
[27]

[28]
[29]
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Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
Petra.Surynkova@mﬀ.cuni.cz

Abstrakt. V řadě technických oborů, jako jsou napřı́klad reverznı́
inženýrstvı́ nebo počı́tačové viděnı́, je zapotřebı́ rekonstruovat plochy z
husté množiny bodů zı́skaných 3D skenerem. Je výhodné rozdělit povrch
objektu na pláty, jež by bylo možné proložit co možná nejjednoduššı́m
typem algebraické plochy. Našı́m cı́lem je určit hranice kvadratických
plátů na základě diskrétnı́ křivosti polygonálnı́ aproximace plochy.
Klı́čová slova: segmentace, kvadriky, křivosti plochy, rekonstrukce
plochy

1 Úvod
Rekonstrukce povrchů z mračna bodů představuje velmi modernı́ a
široce použı́vanou metodu v digitalizaci reálných povrchů. Tato zajı́mavá
problematika z oblasti počı́tačové grafiky má své uplatněnı́ v mnoha
odvětvı́ch a jejı́ aplikovatelnost se neustále rozrůstá. Hledánı́ výsledného
zrekonstruovaného povrchu představuje netriviálnı́ problém, neexistuje
všeobecný řešı́cı́ postup, který by byl použitelný pro libovolné zadánı́
této úlohy a libovolné mračno bodů. Výslednou rekonstruovanou plochu
chceme obdržet v co nejkompaktnějšı́m tvaru, tj. vyjádřenou pokud možno
parametricky nebo implicitně. V konečné fázi je rekonstruovaná plocha
vizualizovaná jako 3D model v modelovacı́m programu.

2 Reprezentace povrchu
Specifická úloha, kterou řešı́me, je zadaná pomocı́ neorganizované konečné
množiny bodů (mračno bodů) v prostoru na vstupu, přičemž úkolem je
vytvořit rekonstruovaný povrch plochy takový, že body vstupnı́ množiny
ležı́ na nebo blı́zko povrchu.
Mračno bodů reprezentujı́cı́ i velmi jednoduché plochy sestává při
vysokém rozlišenı́ skeneru z mnoha milionů bodů, jež jsou uloženy ve
struktuře popisujı́cı́ geometrické i topologické údaje. V ideálnı́m přı́padě
tyto body ležı́ přı́mo na povrchu plochy a jsou to tedy přesně polohy
bodů na povrchu objektu. V reálných aplikacı́ch však může velmi často
docházet k chybám a nepřesnostem v měřenı́ [4, 7]. Dalšı́ komplikacı́ je, že
povrch reálného objektu většinou nelze zachytit pouze jednı́m skenovánı́m
z jednoho výchozı́ho bodu. Z jedné pozice skeneru může být totiž přı́mo
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viditelná pouze část objektu. Tento problém se řešı́ tzv. registracı́ [10].
Skenovánı́ se provádı́ vı́cekrát z různých stanovišt’ a zı́skaná mračna bodů
se následně slučujı́. Počet těchto dı́lčı́ch snı́mánı́ se odvı́jı́ od členitosti objektu, napřı́klad obsahuje-li dı́ry nebo je jinak komplikovaný, je nutné ho
provádět vı́cekrát. Každé takto zı́skané mračno bodů je reprezentováno
v různých kartézských soustavách souřadnic. Sloučenı́m bodů do jedné
kartézské soustavy souřadnic zı́skáváme mračno bodů, které může obsahovat redundantnı́ data [7, 4], tedy body, které nepřinášı́ žádnou novou informaci nebo ležı́ navzájem přı́liš blı́zko sebe. K odstraněnı́ nadbytečných
bodů a k filtrovánı́ nežádoucı́ch šumů sloužı́ celá řada tzv. decimačnı́ch
algoritmů (thinning algorithms) [6, 7]. Tyto postupy tvořı́ tzv. bodovou
fázi (point phase) procesu rekonstrukce povrchu [10].
Samotná rekonstrukce obecné plochy, o jejı́ž topologii nemáme žádné
informace, je velmi komplikovaným problémem, který nebyl doposud uspokojivě vyřešen. Algoritmy jsou většinou založeny na určenı́ konvexnı́ho
obalu, Voroneho diagramu a odhadu tečných rovin [2, 3, 8]. Spolehlivějšı́ch
výsledků dosáhneme, pokud využijeme znalosti o typu plochy. Mnohé
systémy pro zpracovánı́ mračna bodů již jsou vybaveny nástroji, které
úspěšně sestrojı́ drátěný model povrchu, pokud jsou uživatelem zadány
doplňujı́cı́ informace o typu plochy.
Nejpoužı́vanějšı́ výslednou reprezentacı́ povrchu objektu je polygonálnı́
sı́t’ (mesh), nejčastěji trojúhelnı́ků (Obr.1). Tato po částech lineárnı́
interpolace je výhodná pro následné geometrické operace, jako např.
metodu sledovánı́ paprsku, výpočet průniku, apod. Nevýhodou oproti
parametrické, implicitnı́, nebo CSG reprezentaci je pamět’ová i výpočetnı́
náročnost. Pro účely stavitelstvı́, architektury a digitálnı́ dokumentace
památek je proto do rekonstrukce povrchu přidána ještě tzv. tvarová fáze
(shape phase) [10]. Tento proces převádı́ sı́t’ aproximujı́cı́ povrch do CAD
reprezentace, která je vhodná pro dalšı́ zpracovánı́, vizualizaci nebo různé
simulace. Jde tedy o nahrazenı́ sı́tě hladkým povrchem, který aproximuje
zadané mračno bodů.

3 Segmentace
Nejdůležitějšı́ součástı́ tvarové fáze je segmentace. Segmentacı́ rozumı́me
dekompozici mračna bodů na jednotlivé pláty, které můžeme považovat
dle nějakého kritéria za diskrétnı́ vzorek části jednoduché plochy. [10].
Jinými slovy jde o nalezenı́ základnı́ch geometrických prvků (geometric primitives), tj. rovinných částı́ objektu, částı́ válcových, kuželových,
kulových ploch nebo jiných speciálnı́ch ploch. Při segmentaci rozdělı́me vstupnı́ data naskenovaného objektu na komponenty, které následně aproximujeme daným typem plochy. Nepopisujeme tedy povrch pomocı́ jedné
plochy, což v praxi většinou nenı́ ani možné, ale pláty, které na sebe napojujeme. Je důležité správně rozpoznat skutečné hrany objektu, ve kterých
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Obrázek 1: Reprezentace povrchu trojúhelnı́kovou sı́tı́ a válcovými pláty
budeme jednotlivé části napojovat ostře (spojitost G0 ).
Segmentace sleduje dva cı́le. V prvnı́ řadě musı́ být každá komponenta aproximována části geometrického primitiva. Za druhé se snažı́me,
aby výsledných částı́ bylo co možná nejméně a aby oddělujı́cı́ hrany byly
skutečné. Tedy dvě sousednı́ komponenty musı́ představovat různá primitiva s různou geometriı́. Segmentace nenı́ plně automatická, obzvláště ne
při rekonstrukci objektů z oblastı́ jako je architektura.
Existuje celá řada segmentačnı́ch technik, jejich úspěšnost závisı́ na
geometrii zkoumaného objektu, přesnosti skeneru a v neposlednı́ řadě
zpracovánı́ bodové fáze. Segmentačnı́ techniky můžeme rozdělit do dvou
kategoriı́.
• Hranová segmentace (Edge-based): Identifikujeme vrcholy, které
patřı́ dle nějakého kritéria hraně a tyto body potom spojı́me.
Výsledkem je hladká křivka, představujı́cı́ hranici mezi jednotlivými
pláty.
• Plátová segmentace (Region-based): Spojujeme vrcholy do oblastı́
přı́slušejı́cı́ základnı́m plochám. Hrany poté určı́me jako průnikové
křivky ploch.
Prvnı́m krokem hranové segmentace je určenı́ bodů zájmu. Jsou to
body, jež ležı́ blı́zko hran - křivek nespojitosti a spojitosti nejvýše G0 .
Všechny typ hran detekujeme dle průběhu odhadu křivosti plochy. Mezi
body zájmu patřı́ body, v nichž nabývá křivost extrému, nebo v nich
měnı́ znaménko. Extrémnı́ hodnoty, které jsou nižšı́ než nastavený práh
tolerance neuvažujeme. Práh tolerance nastavı́me empiricky dle kvality
naměřených bodů, obecně se doporučuje hodnota kolem desetiny největšı́
křivosti. Dalšı́m krokem je interpolovat body spojitými křivkami - hran
napojenı́ plátů. Pro určenı́ incidenčnı́ch vazeb nejprve zkoumáme širšı́
okolı́ každého z bodů a zjišt’ujeme, zda křivost v jejich okolı́ chová
podobně. Tı́m zı́skáme částı́ hran, jež s snažı́me v závěrečné fázi spojit a

294
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tı́m definovat jednotlivé pláty segmentace.
Mezi nejznámějšı́ plátové segmentace patřı́ Split and merge [5], či zdola
pracujı́cı́ algoritmus Region growing [1, 13]. Technika Split and merge
rekurzivně dělı́ plochu až zůstanou jen komponenty jež je možné aproximovat jednı́m plátem (většinou parametricky určeným). Tı́m ale vzniknou umělé hrany, proto v druhém krku spojujeme sousednı́ komponenty
jež s danou tolerancı́ splňujı́ kritéria stejné geometrie. Naproti tomu u
přı́rustkového algoritmu Region growing začı́náme se vzorkem bodů (seed)
jež určujı́ jednotlivé komponenty. K těmto bodům poté přidáváme jejich
sousedy, pokud vykazujı́ stejné lokálnı́ vlastnosti. Na závěr zkontrolujeme,
zda nemůžeme spojit sousednı́ komponenty. Klı́čovou roli hraje správná
volba počátečnı́ množiny bodů. Většinou použı́váme jako krı́térium výběru
odhad křivostı́ ploch [13].
Oba dva přı́stupy majı́ své silné i slabé stránky, proto se ukazuje, že
robustnı́ segmentace dosáhneme kombinacı́ obou postupů [14]. Klı́čovou
roli hrajı́ odhady lokálnı́ch invariantů ploch - hlavnı́ch křivostı́, Gaussovy
a střednı́ křivosti. Pomocı́ nich rozhodujeme o homogenitě oblastı́ i o hranových vrcholech sı́tě. Pro odhad lokálnı́ch invariantů plochy nahrazené
sı́tı́ trojúhelnı́ků existuje celá řada přı́stupů, vhodnost jejich použitı́ záležı́
na typu plochy, hustotě i kvalitě sı́tě [1].
Všechny segmentačnı́ metody využı́vajı́ informaci o lokálnı́ch vlastnostech plochy v okolı́ zkoumaného bodu. Tyto vlastnosti u spojitých
ploch dobře popisujı́ křivosti plochy, u polygonálnı́ reprezentace se musı́me
spokojit s diskrétnı́m odhadem křivosti.

4 Odhad křivostı́ plochy
Hlavnı́m problémem při odhadovánı́ křivosti plochy ve vrcholu diskrétnı́
reprezentace je, že křivost je lokálnı́ vlastnost a jako taková je citlivá na
nepřesnosti měřenı́. Cı́lem je, aby navržený algoritmus byl při rozumné
výpočetnı́ složitosti co možná nejrobustnějšı́.
Existujı́ desı́tky heuristických metod pro odhady křivostı́ plochy [9].
Pokud je nám známo, v současné době nenı́ propracované žádné srovnávacı́
kritérium jež by umožnilo klasifikaci metod. Je to zřejmě dáno tı́m, že
na kvalitu odhadu má vliv mnoho faktorů: typ povrchu, šum i způsob
diskretizace povrchu. Mezi technikami pro odhad křivostı́ je možné vysledovat tři různé přı́stupy.
1. Diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie
2. Volba lokálnı́ parametrizace, užitı́ diference
3. Aproximace okolı́ bodu hladkou plochou
4.1 Diskrétnı́ diferenciálnı́ geometrie
V diferenciálnı́ geometrii popisujeme lokálnı́ chovánı́ plochy pomocı́
křivostı́. Ty můžeme zavést pomocı́ shape operátoru S, což je symetrický
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295

lineárnı́ operátor tečného vektorového prostoru plochy v daném bodě
S(⃗v ) = ∇v ⃗n.
Obraz vektoru ⃗v určuje mı́ra změny normály plochy ⃗n ve směru ⃗v .
Vlastnı́ čı́sla a vlastnı́ vektory matice operátoru jsou hlavnı́ směry a hlavnı́
(extrémálnı́) křivosti κ1 , κ2 . Gaussova křivost je determinant matice shape
operátoru, tedy je součinem hlavnı́ch křivostı́. Střednı́ křivost je polovinou
stopy shape operátoru.
Pokud je povrch reprezentovánn sı́tı́ trojúhelnı́ků, odhadujeme křivost
plochy jen v daných bodech na základě nejbližšı́ch sousedů (Obr.2). Nejpoužı́vanějšı́ a nejrychlejšı́ způsob je využitı́ úhlového defektu. Necht’ V
je vrchol
∑ diskretizované plochy. Úhlový defekt ve vrcholu V je reálné čı́slo
2π − i αi , kde αi jsou úhly při vrcholu V všech trojúhelnı́ků plochy incidentnı́ch s bodem V . Gaussova diskrétnı́ křivost ve vrcholu je vydělenı́m
úhlového defektu vhodným koeficientem S(V ). Koeficient S(V ) je zvolen
tak, aby odhad odpovı́dal spojité Gaussově křivosti [12, 9]. Některé algoritmy počı́tajı́ třetinu plochy všech trojúhelnı́ků incidentnı́ch s vrcholem,
jiné obsah buňky duálnı́ho grafu triangulačnı́ sı́tě, nebo je koeficient určen
jednotně pro všechny vrcholy S(V ) = 2π .
GK =
.

∑
1
(2π −
αi )
S(V )
i

Je třeba poznamenat, že lokálnı́ Gaussova křivost nenı́ invariantnı́ ke
způsobu diskretizace. Naproti tomu součet všech lokálnı́ch Gaussových
křivostı́ ve všech vrcholech plochy je nezávislý na způsobu výběru bodů
plochy. Ovšem tato tzv. globálnı́ Gaussova křivost nemá pro účely segmentace plochy žádné využitı́.
4.2 Aproximace okolı́ bodu hladkou plochou
Okolı́ bodu V proložı́me nějakou vhodnou, většinou kvadratickou plochou.
Nabı́zı́ se užı́t oskulačnı́ho paraboloidu, ale empirické výsledky ukazujı́,
že ne vždy je výpočetnı́ náročnost úměrná kvalitě výsledného odhadu.
Pro zı́skánı́ oskulačnı́ho paraboloidu je třeba odhadnout normálu plochy
v bodě V . V lokálnı́ soustavě souřadné bude osa z totožná s normálou,
počátek v bodě V , osy x, y volı́me libovolně. Hledaná paraboloid bude
popsán kvadratickou funkcı́
z = 1/2(s1 x2 + 2s3 xy + s2 y 2 )
Metodou nejmenšı́ch čtverců určı́me neznámé koeficienty s1 , s2 , s3 . Dle
typu dat rozhodneme, jak velké okolı́ bodu budeme počı́tat. Shape
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Obrázek 2: Okolı́ vrcholu V v trojúhelnı́kové sı́ti
operátor S je pak určen maticı́
S=

(

s1
s3

s3
s2

)

Vlastnı́ čı́sla S jsou pak odhady hlavnı́ch křivostı́, vlastnı́ vektory
určujı́ hlavnı́ směry, determinant je odhadem Gaussovy křivosti.
Namı́sto proloženı́ okolı́ bodu spojitou plochou můžeme jen hledat
křivky na ploše. Každý soused plochy určuje jeden směr v tečné rovině. Pro
něj odhadneme normálovou křivost. Necht’ je okolı́ bodu V tvořeno body
Vi (Obr.2). Vektor normály plochy ⃗n v bodě V zı́skáme odhadem tečné
roviny, tj. roviny aproximujı́cı́ okolı́ bodu V . Každý bod okolı́ určuje jeden
směr v tečné rovině. Normálovou křivost tohoto směru κi odhadneme jako
křivost kružnice procházejı́cı́ body V a Vi . Střed kružnice ležı́ na normále
n.
κi =

2(⃗n, (Vi − V ))
|(Vi − V )|2

Dosazenı́m všech normálových křivostı́ do Eulerova vztahu
κi = κ1 cos2 (α + φi ) + κ2 sin2 (α + φi )
zı́skáme přeurčenou soustavu rovnic pro neznámý úhel α a hledané hlavnı́
křivosti κ1 , κ2 .

5 Rekonstrukce kleneb
Našı́m úkolem je rekonstruovat povrch kleneb historických objektů z
naskenovaného mračna bodů. Taková rekonstrukce pak může sloužit
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pro dokumentaci historických objektů, zkoumánı́ odchylek skutečného
povrchu od teoretických ploch a následně i odstraněnı́ chyb v měřenı́.
Problém rekonstrukce plochy klenby je zjednodnodušem už samotným
faktem, že klenbu je možné považovat za výškové pole a pro prvotnı́
ploškovou reprezentaci můžeme s úspěchem využı́t známe algoritmy. Pro
vytvořenı́ sı́tě reprezentujı́cı́ povrch jsme použily Delauneho triangulaci půdorysu bodů. Tato triangulace teoreticky zaručuje kvalitu sı́tě s
přijatelnou výpočetnı́ složitostı́ [11].
Ve valné většině jsou plochy kleneb tvořeny částmi velmi jednoduchých
a dobře rozpoznatelných ploch - roviny, kulové plochy, válcové a kuželové
plochy. Našim cı́lem je využı́t této znalosti a aproximovat naměřené
mračno bodů vhodnou kvadrikou. Pro segmentaci kvadrik se užitı́ křivostı́
ploch přı́mo nabı́zı́: pomocı́ hlavnı́ch křivosti rozpoznáme planárnı́ i
kruhové body, odlišı́me oblasti přı́slušejı́cı́ k různým válcovým plochám,
odlišı́me body na rozvinutelných plochách [15].
Konečným krokem rekonstrukce je interpolace segmentovaných
podmnožin bodů vhodnými plochami, v našem přı́padě kvadratickými
pláty. Necht’ je dáno n bodů Xi = [xi , yi , zi ]. Kvadriku budeme hledat v
implicitnı́m tvaru F (X, ⃗s) = 0.
F (X, ⃗s) = s1 x2 + s2 y 2 + s3 z 2 + 2s4 xy + 2s5 xz + 2s6 yz + 2s7 x + 2s8 y + 2s9 z + s10 ,

kde ⃗s = (s1 , s2 , . . . , s10 ) je neznámý vektor parametrů. Koeficienty si
určı́me metodou nejmenšı́ch čtverců.

6 Závěr
Popsané metody odhadu křivostı́ byly otestovány na vygenerovaných
bodech válcové plochy, kulové plochy i roviny. Ukazuje se, že při
dostatečně hustém vzorku správně naměřených hodnot jsou výsledky
odhadu oskulačnı́m paraboloidem i výpočtem úhlového defektu srovnatelně kvalitnı́. Obě dvě metody se umı́ vypořádat i s malými chybami měřenı́, avšak většı́ šum způsobı́ až desetinásobně většı́ odchylky
od původnı́ch referenčnı́ch hodnot. Robustnějšı́ výsledky dává odhad pomocı́ širšı́ho okolı́, avšak za cenu vyššı́ výpočetnı́ složitosti. Řešenı́m je
vı́cenásobné filtrovánı́ (např. Gaussův filtr), jež může být použito jen jako
prvotnı́ fáze zpracovánı́ bodů.
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Seznam účastnı́ků/List of Participants
Bastl
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Kupčáková
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Lenka
Petra

Katedra matematiky FAV ZČU v Plzni
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Katedra didaktiky matematiky MFF UK v Praze
Gymnázium Kolı́n
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Šarman
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