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Sbornı́k přı́spěvků

32. KONFERENCE
O GEOMETRII A GRAFICE
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c Vydavatelský servis, 2012
ISBN 978-80-86843-40-7

32. konference o geometrii a grafice
32nd Conference on Geometry and Graphics
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Předmluva/Forewords
Ve dnech 10.–13. zářı́ 2012 se v Železné Rudě (OREA Wellness Hotel Horizont, Špičák) konala 32. 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 a z Německa. 50 účastnı́ků vyslechlo 31
přednášek a referátů, z nichž některé byly ve formě posterů. Na konferenci
zazněly přı́spěvky z teoretické i aplikované geometrie, z počı́tačové grafiky
a z teorie vyučovánı́ geometrie a grafiky na střednı́ch a vysokých školách.
Účastnı́ci vyslechli dvě plenárnı́ přednášky. Prvnı́ plenárnı́ přednášku
přednesl doc. Pavel Chalmovianský z Univerzity Komenského v Bratislavě
na téma Examples of Variational Design using Algebraic Curves and Surfaces. Druhou plenárnı́ přednášku Sketchometry – sketch-based Dynamic
Geometry for mobile devices pronesl prof. Alfred Wassermann z Universität Bayreuth.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové z Katedry matematiky
Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni. Za námahu a
úsilı́ jim patřı́ srdečný dı́k. Po skončenı́ dopolednı́ho programu účastnı́ci
konference ocenili možnost neformálnı́ch diskuzı́ při procházkách po
krásné šumavské přı́rodě.
Rád bych Vás pozval na 33. konferenci o geometrii a grafice, která se bude
konat ve dnech 9.–12. zářı́ 2013 v Hornı́ Lomné v Beskydech v hotelu Excelsior. Organizaci zajistı́ kolegové z Katedry matematiky a deskriptivnı́
geometrie VŠB–TU Ostrava.

Plzeň, 30. listopadu 2012
Miroslav Lávička
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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Examples of Variational Design Using
Algebraic Curves and Surfaces
Pavel Chalmovianský
Dept. of Algebra, Geometry and Math Education
Faculty of Mathematics, Physics and Informatics, Comenius University
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava, Slovak Republic
pavel.chalmoviansky@fmph.uniba.sk

Abstract. We discuss certain variational constructions in geometric
modeling. The results are made via modification/approximation of
curves/surfaces with respect to given criteria such as distance to
the set of fixed points and/or distances to set of fixed normals at
these points. For the modeling/approximation, we use preferably
algebraic curves/surfaces often partly represented in rational form. The
applications covered by these constructions are filling holes in scanned
point clouds and non-linear plane subdivision scheme. We consider also
singular points of algebraic curves/surfaces and recall several properties
of such points not only due to their significant influence during the
optimization process on the run of the optimization. It seems to be
a difficult task to understand the structure of singularities even in
low dimensional cases and low degree algebraic varieties. We discuss
several associated concepts and give visual examples of them.
Keywords: variational design, algebraic curves, algebraic surfaces

1 Introduction
We discuss certain constructions of variational design. They are applied
to modify/approximate curves/surfaces with respect to the given criteria
such as distance to the set of fixed points and/or set of fixed normals at
these points. For the modeling/approximation, we use mostly algebraic
curves/surfaces often represented in rational form. We consider also singular points of algebraic curves/surfaces and state several properties of such
points not only due to their significant influence during the optimization
process on the run of the optimization. The structure of the singularities even in low dimensional cases and low degree algebraic varieties is
a complex topic. We discuss several notions and give visual examples of
them.
Further notes and comments can be found in the bibliography and the
references therein.

2 Approximate Parameterization of Intersection Curve
We explore a method of approximate parameterization of an intersection
curve in R3 using a G1 -rational Bézier spline. The methods are based on
a similar approaches in [5, 7]. We only give an overview of key steps. The
detail of the methods and proofs can be studied in the paper in [6].
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For any function f : R3 → R, let
Z(f ) = {(x, y, z)> ∈ R3 : f (x, y, z) = 0}

(1)

be the zero set. In the vicinity of a point p ∈ Z(f ), the zero set of a
function is a surface if ∇f (p) 6= ~0. Such a point is called a regular point
of surface Z(f ). A point p ∈ Z(f ), where ∇f (p) = ~0 is called a singular
point of surface Z(f ).
We consider the intersection curve of two zero sets of functions f and
g,
C(f, g) = Z(f ) ∩ Z(g),
(2)

where the functions are assumed to be C 3 .
In order to speed up the convergence of the tracing, we have

Lemma 2.1 At any regular point x of the intersection curve C(f, g), the
two functions
F̄ (x)
Ḡ(x)

= f (x) k∇g(x)k + g(x) k∇f (x)k

= f (x) k∇g(x)k − g(x) k∇f (x)k

(3)
(4)

have mutually perpendicular gradients, ∇F̄ (x) · ∇Ḡ(x) = 0, and the two
functions
F̄ (x)
Ḡ(x)
F (x) =
, G(x) =
(5)
k∇F̄ (x)k
k∇Ḡ(x)k
even have unit and mutually perpendicular gradients.

Then, we can estimate the distance of a point with respect to each
surface and consequently to the intersection curve.
Lemma 2.2 Let Ω ⊂ R3 be a compact domain. Consider a C 3 function
f : Ω̄ → R with ∇f (x) 6= 0 for x ∈ Ω̄. Let p ∈ Z(f ) ∩ Ω and N (p) ⊂ Ω be
a convex neighborhood of the points p such that any point x ∈ N (p) has
a unique footpoint x0 ∈ Z(f ) ∩ Ω. Then, the signed distance function
dist or (x, Z(f )) = sgn(f (x)) ||x − x0 ||

(6)

f (x)
+ O(d2 )
k∇f (x)k

(7)

satisfies
dist or (x, Z(f )) =
with d = ||x − x0 ||.

Lemma 2.3 For any two real functions f and g satisfying the assumptions of Lemma 2.2, consider the functions F and G defined in Lemma
2.1. We assume that the intersection curve C is regular in a certain

Examples of Variational Design using Algebraic Curves and Surfaces
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neighborhood N (p) of a point p ∈ C, and that any point y ∈ N (p) has a
unique footpoint y0 on C. Then
||y − y0 ||2 = F (y)2 + G(y)2 + O(||y − y0 ||3 ).

(8)

For approximation, we consider all normalized rational Bézier curves
of degree n, which satisfy the G1 boundary conditions
x(0)

= p,

(9)

x(1)

= q,

(10)

ẋ(0)

= λ~u

for λ > 0,

(11)

ẋ(1)

= µ~v

for µ > 0.

(12)

The set of all feasible curves is denoted Φ = Φ(p, q, ~u, ~v). It can be shown
to be a convex set. Among all curves in Φ, we minimize the distance of the
curve x(t) to C on the parameter domain I = [0, 1], using a variational
approach.
The objective function has the form
H(b) = H0 (b) + w1 H1 (b) + w2 H2 (b)

(13)

with
H0 (b)

=

Z

1

F (x(t))2 + G(x(t))2 dt,

(14)

h(x0 (t))dt,

(15)

0

H1 (b)

=

Z

1

0

where
h(t)

=

(t − 1)8 ,

(16)

and the regularization term (length of the control polygon as a polygon
in Euclidean space)
n−1
X
H2 (b) =
kp̃i+1 − p̃i k2 .
(17)
i=0

As an alternative regularization, we may use (sum of second forward differences for the control polygon)
H20 (b) =

n−2
X
i=0

kp̃i+2 − 2p̃i+1 + p̃i k2 .

(18)

Special attention is paid to the generation of an initial solution, which
is found by a region–growing–type technique. We use predictors of de
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Figure 1: Approximation of the Viviani’s window curve by a rational cubic
starting from a singularity. The orthogonalized distance function (away
from zero) of the approximation is shown on the graphs in the lower row.
The values of the left interval endpoint are 0.1, 0.013, 0.003.
Casteljau type and Runge-Kutta type. We briefly discuss how to treat
certain singularities of the intersection curve.
The example of the generating curve can be seen on fig. 1.
For the error estimate, we consider the so called one-sided Hausdorff
distance of x to C within a domain Ω satisfying certain conditions. We
suppose that the approximating curve x(t) is contained in Ω and consider
the distance to C ∗ = C ∪ ∂Ω, where ∂Ω is the boundary of Ω. We define
the
HDΩ (x, C) = sup
inf∗ kx(t) − yk.
(19)
t∈[0,1] y∈C ∩Ω

The boundary ∂Ω in the definition of C ∗ is needed due to the technical
reasons.
Finally, we can get a uniform upper bound for the one-sided Hausdorff
distance on condition of upper/lower bounds for the linear independence
of the normals of the considered surfaces.
Lemma 2.4 Let f, g : Ω → R, k∇f
p k ≥ c, k∇gk ≥ c and |∇f
√ · ∇g| ≤ k
2
2
where c, k ∈ R+ . Consider h = f + g . Then k∇hk ≥ c2 − k for
x ∈ Ω\C.
Theorem 2.1 Let f, g : Ω → R, k∇f k ≥ c, k∇gk ≥ c under the assumptions of Lemma 2.4, |∇f · ∇g| ≤ k, c2 − k > 0. Consider a curve
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Figure 2: (a) Approximation of the arc of the sextic (the intersection of
sphere x2 + (y − 1)2 + z 2 − 4 = 0 and cubic surface x3 − y 3 + z 2 = 0)
by a G1 -continuous piecewise rational cubic curve. The used weights are
w1 = 10−5 , w2 = 0.5 × 10−3 . (b) The orthogonalized distance function of
the spline with respect to the intersection curve. Note that a unit in each
coordinate direction is marked white on the axes.
x(t) : I → Ω. If f (x(t))2 + g(x(t))2 ≤ M 2 for t ∈ I, then
HDΩ (x, C) ≤ √

M
.
c2 − k

(20)

The method can be used to describe higher order curves using splines
with G1 continuity (see fig. 2). For higher order of continuity one has to
take a higher order Hermite interpolation.

3 Non-linear Circle Preserving Subdivision Scheme
We start with a set of points and associated vectors (representing normals)
and construct the new refined set of points and normals via fitting of
circles. Continuing inductively and taking limit, we get the set which
closure gives a curve. We describe the properties of the curve and its
relation to the initial data. These methods and proofs can be in detail
studied in [3].
The fundamental construction step is a fitting of a circle to the quadruple of the data. Consider two points a, b ∈ R2 , a 6= b with associated
normals ~na , ~nb ∈ S1 . We assume that ||a − b|| = 2r, where r > 0. We
construct a circle
f (x, y) = 0,
(21)
where
f (x, y) = a(x2 + y 2 ) + bx + cy + d,

a, b, c, d ∈ R,

(22)
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which minimizes the objective function
F (a, b, c, d) = f (a)2 + f (b)2 + k∇f (a) − ~na k2 + k∇f (b) − ~nb k2 . (23)
Hence, the task is to solve
min F (a, b, c, d).

a,b,c,d∈R

(24)

Clearly, the solution of (24) is invariant with respect to Euclidean
transformations. Therefore, we suppose the following choice of the coordinate system
a = (−r, 0)> , b = (r, 0)>
(25)
and
~na = (cos θ, sin θ)> ,

~nb = (cos φ, sin φ)>

(26)

θ−φ
2

(27)

for θ, φ ∈ R.
In the later analysis, the angles
α=

θ+φ
2

and β =

play an important role.
Lemma 3.1
(i) The problem (24) has a unique solution.
(ii) Let
Z(f ) = {x ∈ R2 : f (x) = 0}

(28)

be the zero set of the solution of (24). The set (28) is a real conic
section unless θ = −φ = π2 + kπ for k ∈ Z. Moreover, if θ = φ + 2kπ
or θ = −φ + 2kπ it is a double line. Otherwise, it is a circle.
Lemma 3.2 The choice of the new point and the new normal in Algorithm 1 is invariant under the group of Euclidean similarities (including
rigid body transformations and scaling) of the plane.
Consider the sequence P 0 = {a, b} for a 6= b as in (25) and V 0 =
{~na , ~nb } as defined in (44). Hence, n0 = 1 in this section.
Using Algorithm 1, we obtain iteratively a sequence of sequences, for
j = 0, 1, 2, . . . ,
nj
P j = {pji }i=0
with pji ∈ R2
(32)
and

n

j
V j = {~nji }i=0

with ~nji ∈ S1 .

(33)

19
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Algorithm 1 New Point and Normal
Given two points a, b and two associated (unit) normals ~na , ~nb .
If ~na · ~nb > −1, compute the new point from
q=

1
1
β
a + b − tan (b − a)⊥ ,
2
2
2

(29)

where β is given by (27). More precisely,
tan

β
= sgn(~na ∧ ~nb )
2



1 − cβ
1 + cβ

 12

with cβ =



1 + ~na · ~nb
2

 12

, (30)

where ~x ∧ ~y = x1 y2 − x2 y1 . The corresponding normal is given as
~nq = ±

(b − a)>
kb − a)k

(31)

such that ~nq · ~na > 0 and ~nq · ~nb > 0. We denote these maps as
q(a, b, ~na , ~nb ) and ~n(a, b, ~na , ~nb ).
Using (27), we also have an equivalent description
n −1

j
{αij }i=0

n −1

j
and {βij }i=0
.

(34)

of the parameter angles for j = 0, 1, 2, . . .
Each of the sequences P j defines a polygon in R2 . We denote it
with poly(P j ). It can be piecewise linearly parameterized and we get
a sequence of polygons {pj (t)}∞
j=0 and the sequence of the correspondj
ing vector functions {~nj (t)}∞
j=0 . We consider p(t) = limj→∞ p (t) and
j
~n(t) = limj→∞ ~n (t). The example of the behavior of such an algorithm
can be seen in Figure 4.
Theorem 3.1 If the conditions
α00 −

π
π
≤ ,
2
4
π
0
|β0 | ≤
4

(35)
(36)

hold, then the limit curve p(t) is a locally injective curve with a well
defined tangent with normals ~n(t) and is therefore G1 everywhere.
We also discuss an experimental setup for a G2 construction and various possible extensions of the method. It is expected that the method
can be extended for higher order differentiability as well as for the surface
case.
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q0
Z(f )

sf
~na
a

~nb
b

q
l

Figure 3: A new point generated from the fitted circle Z(f ) and the line l

4 Filling Holes in Point Clouds
This section is a commented extract from [2].
The motivation of this work was based on a experience with real scanning of objects with a table laser scanner. The data set (point clouds)
produced by the scanner were far from being dense enough and at certain
places (e.g. due to problems with visibility or with the optical properties
of the surface) there occurred few or no points. We tried to complete
them in certain way.
The method we devised is based on the following few steps. The first
was certain preprocessing in order to extract G1 geometrical information
for the gained points – estimation of normals for relevant points in the
cloud. We used local clustering algorithm to create a small neighborhood
of each point within the point cloud. After this ”topological” phase,
we were able to detect boundaries of the scanned regions. Here, we use
PCA (principal component analysis) for determining the locally minimum
eigenvalue and the corresponding eigenvector plays the role of the normal.
The computed data are used for the fitting of the surface to the boundary. We used algebraic surfaces for the optimization task. The surface
is given as Z(f ), where f ∈ Πn (R3 ) is a trivariate polynomial of degree
n. After introducing barycentric coordinates with respect to a fixed 3simplex for its argument and homogenization, f can be uniquely written
as
X
f (x) =
Bin (x)bi ,
(37)
|i|=n
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(i)

(ii)

(iii)

(iv)

(v)

(vi)

(vii)

(viii)

(ix)

Figure 4: Example five subsequent subdivision steps to the data in (i).
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where the bi ∈ R are the coefficients of the polynomial f (x) in Bernstein
Bézier basis, i = (i0 , i1 , i2 , i3 ), |i| = i0 + i1 + i2 + +i3 and Bin (x) = ni x̃i .
The objective function for the optimization is composed as
F (b) = w0 D(b) + w1 N (b) + w2 T1 (b) { +w3 T2 (b) },

(38)

where
D(b) =
N (b) =

r
X

k=0
r
X

k=0

T1 (b) =

Z

V

T2 (b) =

Z

V

µk f (qk )2 ,

(39)

µk k∇f (qk ) − nk k2 ,

(40)

2
2
2
2
2
2
fxx
+ fyy
+ fzz
+ 2fxy
+ 2fxz
+ 2fyz
dV,

(41)

2
2
fxxx
+ · · · + fzzz
dV

(42)

and b = (bi )|i|=n are the coefficients in (37) and w0 , w1 , w2 , w3 ∈ R+ are
constant weights.
The objective function is composed so that it reflects the interpolation
of the points, interpolation of normals at the points and forces the surface
to be locally planar/quadratic.
The method is able to reproduce technically important surfaces, such
as planes, cylinders, and spheres. The setup of the weights has to be
picked for a particular class of surfaces.
Having the optimum surface, we can generate the data completing the
original cloud. The most technical part of the work was to create the
approximation of Z(f ) in order to generate the new points. The whole
algorithm consists of four major steps:
1. Approximate the given surface S in region of interest by a triangulation T .
2. Project the boundary of the hole (curve c) onto the triangulation
and find the region R ⊂ T enclosed by the projected curve.
3. Generate a set PR of points in the R and compute the set PS of
their corresponding footpoints on S.
4. Choose a uniform subset of PS by geodesic offsetting of the curve c,
in order to get the completion of the cloud.
Since the method avoids the parameterization problem for scattered
data fitting by parametric surfaces, it can be applied to holes with complicated topology. The paper cover only the case of algebraic surfaces,
however with careful approach during the fitting phase one could use it
with piecewise algebraic surfaces as well.
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Figure 5: Filling the hole in the babyphone data

Figure 6: Reconstructing the tennis ball

5 Singularity of an Algebraic Curve and Its Knot
This work shows the connection among the isolated singularity and the
knot associated with it in a close neighborhood. This connection was
revealed almost hundred years ago and is still the a very vivid area of
interest.
Let the function f ∈ C{x, y} be already in the form f (x, y) = y m +
cm−1 (x)y m−1 + · · · + c0 (x) in appropriate coordinate system and irreducible. It can be shown using Newton polygon corresponding to the
1
1
function f there is a root function y(x m ) ∈ C{x m } (we have adjoined
m-th root of x) of the function f considered as a polynomial in y. More
precisely, there is a parametric curve
t 7→ (tm ,

∞
X

k=0

ak tk ), t ∈ C

satisfying f (tm ,

∞
X

ak tk ) = 0.

(43)

k=0

The proof is technical, but not difficult, it uses Newton-Puiseux algorithm
and can be found in [1, 4, 8]. The basic step is blow-up of the curve in
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Figure 7: Blowup of the singular point for a node. For the more complicated singular point, the blowup is a recursive process and leads to a
complex description of the infinitely near points (an alternative name for
the structure of the singularity).

the singular point (see Figure 7).
P∞
i
m is called Puiseux series or parameterization
The series
i=0 ai x
of the curve Z(f ). It is a parameterization of a branch of a curve, if
the curve itself is not irreducible. The Puiseux series is characterized
via a finite sequence of numbers called Puiseux characteristic given as
(m; β1 , β2 , . . . , βg ) with β1 = min{k : ak 6= 0, m - k}, e1 = gcd(m, k).
Then the rest coefficients are defined inductively as βi+1 = min{k : ak 6=
0, ei - k}, ei+1 = gcd(ei , βi+1 ). Assuming the condition of good Parameterization gcd(m, {ak : ak 6= 0}) = 1, this process ends a we have finite
number of coefficients βi ending with eg = 1. The number m can be made
unique via minimization, if the parameterization is not minimal.
There is a sequence of knots
K 0 (unknot), K 1 , . . . , K g ,
where K i is created by winding (cabling construction) around K i−1 , i =
1, . . . , g. The number of windings (cabling invariant) can be computed
using Herbrand’s function
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Figure 8: Example of the generating carousel for a knot with the Puiseux
characteristic (4; 6, 7) and the reminders e = (4; 2, 1).

1
(mβ1 +e1 (β2 −β1 )+· · ·+ei−1 (βi −βi−1 )+ei (t−βi )), t ∈ [βi , βi+1 ]
m
(44)
and the relation
m
Lk(K i , K i−1 ) =
H(βi ).
ei ei−1
H(t) =

An example of the knot generation with the Puiseux characteristic
(4; 6, 7), e = (4; 2, 1) can be seen on fig. 8. The key is a construction
of carousel (see fig. 8 left and fig. 9). It can be shown that the Puiseux
characteristic is an important isotopic invariant of an isolated singularity
at algebraic curve.
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for approximate parameterization of intersection curves. Appl. Algebra
Eng. Comm. Comp., 18(1–2):151–168, February 2007. Springer, ISSN
0938-1279.
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Sketchometry – sketch-based Dynamic
Geometry for mobile devices
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Abstract. Tablet computers seem to be a possible solution to many
long-standing problems for technology based mathematics education.
These new mobile devices make computer laboratories obsolete, students can use them side by side with their paper sheets and traditional
text books. But a traditional user interface which is optimized for the
mouse pointer and which consists of drop-down menus may not longer
be the best way to interact with the software. For software developers
these devices are a opportunity to think about more intuitive ways
of interaction. Students should be enabled to create mathematical
constructions by drawing sketches with fingers or pens. The project
Sketchometry (http://sketchometry.org) aims to fulfil these demands.
Students’ drawings are interpreted by gesture- and sketch-recognition
algorithms and are immediately converted into geometrical objects.
Sketchometry runs in all web browsers on mobile devices and desktop
PCs and - surprisingly – speeds up the construction also on desktop
computers.
Keywords: Geometry, Dynamic geometry, Sketchometry.
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Detekce kartografického zobrazenı́ z mapy s
využitı́m genetických algoritmů
Tomáš Bayer
Přı́rodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze
Albertov 6, Praha 2
bayertom@natur.cuni.cz

Abstrakt. Článek se zabývá problematikou detekce neznámého kartografického
zobrazenı́ a odhadem jeho parametrů z analyzované mapy. S využitı́m kombinace několika invariantů jsou hledány vzájemné vztahy mezi odpovı́dajı́cı́mi
0D-2D prvky v analyzované a referenčnı́ mapě. Navržené řešenı́ minimalizuje
metodou diferenciálnı́ evoluce váhovou funkci sestavenou nad těmito invarianty.
Výsledkem je odhad následujı́cı́ch parametrů kartografického zobrazenı́: souřadnice [ϕk , λk ] kartografického pólu, zeměpisné šı́řky nezkreslené rovnoběžky
ϕ0 a posunu základnı́ho polednı́ku λ0 . Informace o použitém kartografickém
zobrazenı́ představujı́ důležitou položku kartografických metadat a mohou
být využity pro zlepšenı́ georeference mapy či studium jejich geometrických
vlastnostı́.
Klı́čová slova: Digitálnı́ kartografie, kartografické zobrazenı́, detekce, turning
funkce, diferenciálnı́ evoluce

1 Úvod
Problematika automatizovaného určenı́ parametrů kartografického zobrazenı́
spadá do třı́dy kartometrických analýz. Z algoritmického hlediska představuje
poměrně obtı́žný, avšak zajı́mavý, problém, kombinujı́cı́ metody z oblasti aplikované matematiky a výpočetnı́ geometrie. Tento typ analýz může nalézt uplatněnı́
zejména u staršı́ch map, atlasů či map s absencı́ informace o použitém zobrazenı́.
Zı́skané informace mohou posloužit pro zpřesněnı́ georeference mapy či při jejı́m
dalšı́m kartografickém studiu.
Požadavek na automatizovanou detekci kartografického zobrazenı́ z mapy
vznikl v souvislosti prováděnou digitalizacı́ a katalogizacı́ Mapové sbı́rky Přı́rodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze v rámci projektu TEMAP. Při
revizi mapového fondu bylo zjištěno, že informace o použitém zobrazenı́, která
je součástı́ bibliografického standardu ’Marc 21’ (Field 034: Coded Cartographic Mathematical Data, Field 255B: Cartographic Mathematical Data), nenı́
u většiny digitalizovaného fondu uvedena. Při návrhu metodiky byl zohledněn
časový požadavek na nalezenı́ řešenı́ (cca 15 min) odpovı́dajı́cı́ zhruba době,
kterou katalogizátor podle současného plánu může věnovat zpracovánı́ jednoho
mapového exempláře.

2 Kartografické zobrazenı́
Regulárnı́ zobrazenı́ Z, Z : S1 → S2 zobrazujı́cı́ povrch S1 (elipsoid/koule) nebo
jeho část na povrch S2 (koule/rovina) je popsáno souřadnicovými funkcemi F, G
x =F(ϕ, λ , λ0 ),

y = G(ϕ, λ , ϕ0 ).

(1)
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Vzorec vyjadřuje vztah mezi bodem p = [ϕ, λ ] na referenčnı́ ploše a jeho obrazem
p0 = [x, y] v rovině kartografického zobrazenı́. Souřadnicové funkce F, G majı́
spojité parciálnı́ derivace.
Zobrazenı́ mohou být aplikována v obecné poloze definované kartografickým
pólem K = [ϕk , λk ]. Zeměpisné souřadnice (ϕ 0 , λ 0 ) vztažené k tomuto pólu jsou
funkcı́ jeho polohy
(ϕ 0 , λ 0 ) = H(ϕ, λ , ϕk , λk ).
Tuto závislost lze vyjádřit pomocı́ vět sférické trigonometrie

sin ϕ 0
sin λ

= sin ϕk sin ϕ + cos ϕk sin ϕ cos(λ − λk ),
= cos ϕ sin(λ − λk )/ cos ϕ 0 .

0

Aplikujeme -li zobrazenı́ v obecné poloze, pak lze zobrazovacı́ rovnice vyjádřit
jako složenou funkci

x = F(H(ϕ, λ , ϕk , λk ), λ00 ),

y = G(H(ϕ, λ , ϕk , λk ), ϕ00 ).

(2)

Označme e, f , g, h jako Gaussovy koeficienty

∂g 2
+
,
e=
∂ϕ

 

∂f 2
∂g 2
g=
+
,
∂λ
∂λ


∂f
∂ϕ

2



f=

∂f ∂f
∂g ∂g
+
,
∂ϕ ∂λ ∂ϕ ∂λ

h=

∂ f ∂g ∂ f ∂g
−
.
∂λ ∂ϕ ∂ϕ ∂λ

Z těchto koeficientů lze odvodit dalšı́ vlastnosti kartografického zobrazenı́.
Měřı́tka délek m, n ve směru polednı́ků/rovnoběžek lze pro referenčnı́ kouli
určit ze vztahu
m2 = e/R2 ,

n2 = g/(R2 cos2 ϕ).

Úhel ω 0 v bodě p mezi obrazem polednı́ku a rovnoběžky v zobrazenı́ Z je
definován jako
ω = tan−1 (h/ f ) .

Detekce kartograckého zobrazení z mapy s vyuºitím genetických algoritm·

33

Obrázek 1: Ukázka analyzované mapy východnı́ polokoule z David Rumsay Map
Collection.

3 Vstupnı́ parametry detekce
Základnı́ předpoklad úspěšného provedenı́ analýz představuje nalezenı́ vhodných
geometrických parametrů prvků v analyzované mapě a v referenčnı́ mapě, ze
kterých by bylo možné zpětně odvodit informace o tom, zda, a přı́padně jaké,
kartografické zobrazenı́ bylo použito.
Porovnávánı́ je prováděno vzhledem k seznamu cca. nejčastěji použı́vaných
kartografických zobrazenı́. Při analýze jsou použity vybrané obsahové prvky digitalizované mapy představované 0D-2D elementy, u kterých nepředpokládáme
v průběhu času významnou změnu polohy (např. sı́dla, vodnı́ toky).
Množina testovacı́ch a referenčnı́ch prvků. Označme množinu prvků P =
{P1 , ..., Pn } ⊂ R2 , Q = {Q1 , ..., Qn } ⊂ R2 , (1 ≤ n ≤ ∞), kde Pi představuje bod,
linii či uzavřenou oblast v analyzované mapě a Q = {Q1 , ..., Qn } ⊂ R2 , (1 ≤ n ≤
∞) množinu odpovı́dajı́cı́ch prvků na sféře.
Určované parametry Z. Vzorec (2) lze vyjádřit pro bod Qi = (ϕi , λi ) a jeho
obraz Pi = [xi , yi ] ve tvaru
xi = F(H(ϕi , λi , ϕk , λk ), λ00 ),

yi = G(H(ϕi , λi , ϕk , λk ), ϕ00 ).

(3)
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Pro n analyzovaných bodů Pi a jejich obrazů Qi vznikne soustava n nelineárnı́ch rovnic se 4 neznámými představujı́cı́mi konstanty zobrazenı́ Z a hledané parametry. Jejı́ řešenı́ je vzhledem k funkcı́m F, G, H netriviálnı́. Parametry
(ϕ, λk , ϕ00 , λ00 ) lze určit nepřı́mo numerickou cestou, zobrazovacı́ rovnice a vzájemně odpovı́dajı́cı́ prvky v analyzované a referenčnı́ mapě jsou známy. V našem
přı́padě použijeme pro nalezenı́ řešenı́ metodu diferenciálnı́ evoluce.
Princip analýz. Hledáme takové kartografické zobrazenı́ Z, pro které platı́
Z(Q) : Q →

P.

(4)

Z důvodu netriviality přı́mého řešenı́ je postup rozdělen do dvou kroků, které
jsou prováděny sekvenčně nad všemi analyzovanými zobrazenı́mi:
• zobrazenı́ Z : Q → Q0 .
Pro testované zobrazenı́ Z(Q) : (ϕi , λi ) → (xi0 , y0i ) a aktuálnı́ hodnoty parametrů (ϕk , λk , ϕ00 , λ00 ) vypočteme z (2) pravoúhlé souřadnice obrazů bodů
množiny Q (jejich geografické souřadnice jsou známé) označené jako Q0 .
• výpočet CZ (P, Q0 ) .
Pro aktuálnı́ hodnoty parametrů (ϕk , λk , ϕ00 , λ00 ) posoudı́me shodu obou
množin P, Q0 s využitı́m váhové funkce CZ (P, Q0 ) postavené nad testovacı́mi kritérii (invarianty) pro tyto množiny.
Váhová funkce CZ (P, Q0 ). Formálně definujme obecnou váhovou funkciCZ (P, Q0 )
představovanou geometrickým průměrem všech testovacı́ch kritériı́ pro 0D-2D
entity nad množinami P, Q0
!1/3
CZ (P, Q0 ) =

2

∏ CZ (P, Q0 ) jD

.

(5)

j=0

Jako střednı́ hodnota z kritériı́ byl zvolen jejich geometrický průměr, a to zejména
z důvodu vyššı́ odolnosti vůči odlehlým hodnotám. Značný rozptyl mezi hodnotami jednotlivých kritériı́ nalezneme zejména u staršı́ch map vytvořených na
nevhodných geometricko-konstrukčnı́ch základech.
Transformace problému. Původnı́ problém (4) transformujeme na nový problém; hledáme takové kartografické zobrazenı́ Z a jeho parametry (ϕ, λk , ϕ00 , λ00 ),
které minimalizujı́ váhovou funkci
CZ (P, Q0 )opt = min(CZ (P, Q0 )opt ).
∀Z

(6)

U váhové funkce předpokládáme na analyzovaných intervalech poměrně “složitý
průběh” s velkým množstvı́m lokálnı́ch minim. Pro jejı́ minimalizaci bude použit
genetický algoritmus, a to metoda diferenciálnı́ evoluce, umožňujı́cı́ snadnějšı́
“vybřednutı́” z lokálnı́ho minima. Ukázku průběhu váhové funkce pro analyzovanou mapu v transverzálnı́ poloze (ortografická projekce) nalezneme na obr. 2
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Obrázek 2: Ukázka průběhu váhové funkce CZ (P, Q0 ) s kroky ∆ϕ = ∆λ = 10◦
pro ortografickou projekci se znázorněnı́m izočar, globálnı́ minimum v bodě
ϕk = 0◦ , λk = 90◦ .
3.1 Nalezenı́ intervalů hledaných parametrů
Určenı́ hodnot hledaných parametrů (ϕk , λk , ϕ00 , λ00 ) nám usnadnı́ některá kartografická pravidla, která jsou při výběru zobrazenı́ a volbě konstant pro analyzované územı́ aplikována. Nezkreslená rovnoběžka ϕ0 představujı́cı́ průsečnici
referenčnı́ a zobrazovacı́ plochy (tj. ortodromu) a posunutý základnı́ polednı́k λ0 ,
jsou zpravidla voleny tak, aby procházely zhruba středem analyzovaného územı́
s cı́lem minimalizovat zkreslenı́ na okrajı́ch územı́. Tomuto požadavku je podřı́zena volba kartografického pólu, u kuželových a válcových zobrazenı́ by měl být
0 + λ 0 ), u
posunut o hodnotu ±π/2 vzhledem ke střednı́ hodnotě λc0 = 0.5(λmin
max
azimutálnı́ch zobrazenı́ ve středu kružnice opsané tomuto územı́. Všechna ostatnı́
kartografická zobrazenı́, s výjimkou jednoduchých, budou aplikována pouze v
normálnı́ poloze.
Tvary zobrazovacı́ch rovnic.
mı́t zobrazovacı́ rovnice tvar

Při analýze zobrazenı́ v obecné poloze budou

x = F(H(ϕ, λ , ϕk , λk )),

y = G(H(ϕ, λ , ϕk , λk ), ϕ00 ).

(7)

V takovém přı́padě nelze jako neznámou určovat hodnotu λ00 , tento posun nenı́
jednoznačně definován. Existuje nekonečně mnoho dvojic λk a λ000 , pro které
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λ00 = λk + λ000 .

Budeme -li uvažovat λ00 = 0◦ , můžeme tuto volbu kompenzovat vhodnou změnou
polohy kartografického pólu λk . Při analýze zobrazenı́ v transverzálnı́ poloze je
známa jedna souřadnice kartografického pólu (ϕk = 0◦ ), zobrazovacı́ rovnice lze
zapsat jako
x = F(H(ϕ, λ , 0, λk )),

y = G(H(ϕ, λ , 0, λk ), ϕ00 ).

(8)

Pro analýzu zobrazenı́ v normálnı́ poloze přejdou zobrazovacı́ rovnice do tvaru
xi = F(ϕ, λi , λ0 ),

yi = G(ϕi , λi , ϕ0 ).

(9)

V obecné poloze zobrazenı́ minimalizujeme funkci 3 proměnných (ϕk , λk , ϕ00 ),
v normálnı́ poloze zobrazenı́ funkci dvou proměnných (ϕ0 , λ0 ), v transverzálnı́
poloze funkci dvou proměnných (λk , ϕ00 ).
Stanovenı́ intervalů ϕk , λk pro obecnou polohu. Cı́lem analýzy zobrazenı́
nenı́ pouze geometrický konstrukt, který by výše kartografické zásady nereprezentoval, ale snaha o odhad reálných parametrů zobrazenı́ použitých pro zákres
konkrétnı́ho územı́. S využitı́m těchto kartografických pravidel provedeme restrikci intervalů z hodnot ϕk ∈ − π2 , π2 , λk ∈ h−π, πi daných definičnı́m oborem
na hodnoty publikované v tabulce 1. Parametr ϕ00 ∈ − π2 , π2 nenı́ funkcı́ typu
kartografického zobrazenı́, jeho nový definičnı́ obor představovaný intervalem
0 , ϕ 0 i a závisı́ pouze na analyzovaném územı́. Je tedy pouze funkcı́
ϕ00 ∈ hϕmin
max
polohy a velikosti územı́ znázorněného na analyzované mapě.
Stanovenı́ intervalů λk , λ0 pro transverzálnı́ polohu. Pro transverzálnı́ polohu platı́ podobné zákonitosti, avšak zeměpisná šı́řka kartografického pólu je
pevná, ϕk = 0◦ .
Stanovenı́ intervalu λ0 pro normálnı́ polohu. V normálnı́ poloze zobrazenı́
jsou nové intervaly parametrů ϕ0 , λ0 definovány jako ϕ0 ∈ hϕmin , ϕmax i,λ0 ∈
h0, λmax i, poloha kartografického pólu je pevně dána, ϕk = 0◦ , λk = 90◦ .
Využitı́ variačnı́ch kritériı́. Intervaly ϕ, λ analyzovaných parametrů jsou pro
rozsáhlá územı́ rozložená na obou hemisférách poměrně široké a mohou se blı́žit
výchozı́m hodnotám daným definičnı́m oborem. Předpokládejme, že kartograf
použil výše uvedené kartografické zásady při návrhu zobrazenı́, které vedou k
minimalizaci zkreslenı́ na okraji zobrazeného územı́. Z tohoto vyplývá, že vhodné
polohy zobrazenı́ nebudou na okrajı́ch územı́ generovat přı́liš velká zkreslenı́.
Pro posouzenı́ vlastnostı́ zkreslenı́ využijeme komplexnı́ kritérium ε 2 (Buchar,
2009), které u jednoduchých zobrazenı́ nabývá tvaru
ε 2 = 0.5(|h − 1| + |k − 1|) +

h
− 1.
k
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Tabulka 1: Intervaly ϕk , λk v závislosti na velikosti analyzovaného územı́ a typu
zobrazenı́.
Zobrazenı́

Kuželové, válcové
ϕk

Analyzované územı́

− π2

ϕmax ≤ 0

,0

0, π2

ϕmin ≥ 0

0, π2

ϕmin ≤ 0 ∩ ϕmax ≥ 0

Azimutálnı́

λk
π
2
π
2
π
2

λmin − , λmax +
λmin − , λmax +
λmin − , λmax +

ϕk
π
2
π
2
π
2

− π2

,0

0, π2

− π2 , π2

λk
hλmin , λmax i
hλmin , λmax i
hλmin , λmax i

Globálnı́ variantu kritéria E 2 , jehož exaktnı́ výpočet je netriviálnı́, nahradı́me
zjednodušenou variantou založenou na rozdělenı́ analyzovaného územı́ na čtvercový rastr tvořený k buňkami s centrálnı́mi body Pi = [ϕi , λi ]. Integrál nahradı́me
váženým průměrem
∑k wi εi2
,
E 2 = i=1
∑ki=1 wi
kde wi = cos ϕi . Výpočet postačı́ provádět pouze v okrajových bodech Pmin =
0 ,λ0 ] a P
0
0
[ϕmin
max = [ϕmax , λmax ] územı́,
min
E2 =

0 ε 2 (P ) + cos ϕ 0 ε 2 (P
cos ϕmin
max )
min
max
.
0 + cos0 ϕ
cos ϕmin
max

(10)

2 nejsou považovány za kartograPolohy zobrazenı́ ϕk , λk s hodnotami E 2 < Emax
ficky správné, představovaly by pouze geometrické konstrukty,
 nebudou proto
do výpočtu zahrnuty. V takovém přı́padě přiřadı́me CZ (P, Q0 ) ϕk ,λk = ∞, v tomto
bodě uměle dodefinujeme váhové funkci globálnı́ maximum.

4 Použité invarianty

Jak již bylo výše uvedeno, podkladem pro analýzu kartografického zobrazenı́
jsou vzájemně korespondujı́cı́ 0D-2D entity v analyzované mapě a na sféře.
1D a 2D entity byly do analýz zařazeny z důvodu nižšı́ diskretizace informace
o použitém kartografickém zobrazenı́ (můžeme u nich hovořit o tvaru, což u
0D entit nenı́ možné), pomáhajı́ zvýšit efektivitu analýz. Pro každou z entit byly
použity specifické invarianty z oblasti point/polyline/shape matching, invariance
byla požadována vůči měřı́tku (některé byly invariantnı́ i vůči rotaci).
4.1 Analýza 0D entit založená na 2D transformaci
Mezi množinami P, Q0 předpokládáme existenci podobnosti definované transformačnı́m klı́čem ts (m, α, sx , sy ) s měřı́tkovým koeficientem m, úhlem rotace α a
dvěma posuny sx , sy .
Mı́ra podobnosti µ. Mı́ru podobnosti µ, µ ∈ h0, 1i je definována jako poměr
velikosti množin P a R
kRk
,
(11)
µ=
kPk

38

Bayer Tomá²

kde R ⊂ P představuje množinu R = {R1 , ..., Rm }, m 5 n, m transformovaných
prvků splňujı́cı́ch podmı́nku
R = T (P) − Q0 < P(ε),
Symbol k.k definuje L2 normu, hranice ∂ R tvořı́ v rovině elipsu E, která je
obrazem kružnice k(Pi , ε) v kartografickém zobrazenı́ Z. Elipsa E = {Pi , ε · a, ε ·
b, A} je ε-násobkem Tissotovy indikatrix T . Mı́ru ztotožněnı́ obou množin T (P),
Q0 popisuje směrodatná odchylka
k

vi vi
,
2k
−4
i=1

σ02 = ∑

vi =

q

(xi0 − xi00 )2 + (y0i − y00i )2 .

(12)

Parametry Tissotovy indikatrix. Poloosy Tissotovy indikatrix T = {Pi , a, b, A}
v bodě P definované parametry a, b, A vyjadřujı́ závislost délkového zkreslenı́ na
azimutu.
p

p
a = 0.5
m2 + n2 + 2mn sin ω + m2 + n2 − 2mn sin ω ,

p
p
m2 + n2 + 2mn sin ω − m2 + n2 − 2mn sin ω ,
b = 0.5
Úhel α extrémnı́ho délkového zkreslenı́ měřený mezi polednı́ku procházejı́cı́ho
bodem P a poloosou a
α = 0.5 tan−1 (2mn · sin ω/(m2 − n2 )),
směrnice σmer obrazu polednı́ku a σ par obrazu rovnoběžky v bodě P
σmer = tan−1 (

∂g ∂ f
/
),
∂ϕ ∂ϕ

σ par = tan−1 (

∂g ∂ f
/
)
∂λ ∂λ

(13)

jsou využity k určenı́ úhlu A hlavnı́ poloosy Tissototovy indikatrix a osy y v bodě
Pi
A = α 0 +σmer ,

α 0 = tan−1 (b/a · tan α),

kde α 0 představuje obraz α v zobrazenı́ Z.
Váhová funkce. Váhová funkce CZ (P, Q0 )0D využı́vajı́cı́ výsledky transformace je pro 0D entity
ασ0
CZ (P, Q0 )0D =
1 + µ · 100

navržena tak, aby penalizovala vzorky s nı́zkou hodnotou µ a vzorky, které jsou
vůči sobě významně pootočené o úhel α (úhel stočenı́ množin P, Q0 ).
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Obrázek 3: Ukázka podobnosti Voronoi diagramů Marinova (1) a Mercatorova
zobrazenı́ (3) ve vztahu k Voronoi diagramu Eckertova zobrazenı́ (2). Kritéria
založená na transformaci označı́ jako podobnějšı́ (2,1) mı́sto (1,3).
4.2 Analýza 0D entit založená na Voronoi diagramech
Metody založené na 2D transformaci v řadě přı́padů neposkytujı́ dobrý výsledek, neposuzujı́ přı́mo prostorové rozloženı́ prvků v analyzovaných množinách,
ale pouze jejich vzájemné délkové diference vyjádřené směrodatnou odchylkou.
Připomeňme, že jeden z výstupů detekčnı́ho algoritmu představuje nalezenı́ kategorie, do které analyzované zobrazenı́ patřı́. Tyto metody nejsou schopné přesně
stanovit přı́slušnost ke kategorii zobrazenı́, zobrazenı́ v jedné kategorii (např. válcová) se nemusı́ jevit vzhledem k tomuto kritériu jako vzájemně nejpodobnějšı́.
Ilustrujme tuto vlastnost na následujı́cı́m přı́kladu.
Pro dvojici zobrazenı́ Marinovo, Mercatorovo náležı́cı́ch do stejné kategorie
(válcová zobrazenı́) bude hodnota σ0 většı́ než pro dvojici Marinovo, Eckertovo
(nepravé válcové). Přı́slušnost Marinova a Mercatorova k jedné kategoriı́ vynikne
na Voronoi diagramech uzlových bodů geografické sı́tě, viz. obr. 3.
Pro 0D entity byla z výše uvedených důvodů přidána kritéria založená na
analýze Voronoi diagramů. Vzhledem k faktu, že se počet analyzovaných prvků
bude zpravidla pohybovat v řádech jednotek až desı́tek, nelze z důvodu malého
počtu uzavřených buněk použı́t statistická kritéria založená na analýze rozloženı́
geometrických parametrů ve Voronoi diagramech. Proto zavádı́me nové kritérium založené na analýze tvaru Voronoi buněk V (Pi ) a V (Q0i ) Voronoi diagramů
V (P), V (Q0 ) vygenerovaných nad vstupnı́mi datasety využı́vajı́cı́ jako deskriptor turning function. Problém je převeden na opakovanou analýzu tvarové shody
dvojice 2D oblastı́.
Uzavřené oblasti F(Pi ), F(Q0i ). Definujme uzavřenou oblast F(Pi ) (a analogicky F(Q0i )) vzniklou sjednocenı́m Voronoi buňky V (Pi ) a jejich k sousedů
V (Pj ) jako
F(Pi ) =

k
[

j=1

[[V (Pi ) ∪ V (Pj )] ∩ [V (Pi ) ∩ V (Pj ) 6= Ø]] .

Detekce je založena na předpokladu, že množiny s podobným prostorovým rozloženı́m prvků generujı́ tvarově podobné Voronoi buňky V (Pi ), V (Q0i ) a tvarově
podobné oblasti F(Pi ), F(Q0i ).
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Turning funkce Θ. Turning funkce Θ, Θ(Vi j ) : Vi, j → [si, j , αi, j ] transformuje
vrchol Vi, j ∈ F(Pi ) do dvojice parametrů, kde si, j představuje kumulativnı́ vzdálenost vrcholu Vi, j měřenou po∂ F(Pi ) z referenčnı́ho vrcholu O a αi j úhel průvodiče
Vi, j ,Vi, j+1 a analogicky pro F(Q0i ).
Označı́me -li Θ(F(Pi )),Θ(F(Q0i )) jako turning funkce obou oblastı́, jejich L2
vzdálenost můžeme pro parametr t,t ∈ h0, 1i představujı́cı́ posun referenčnı́ho
bodu O určit ze vztahu
d2 (F(Pi ), F(Q0i ))

=

ΘF(Pi ) (s) − ΘF(Q0i ) (s) =
ˆ 1
2
min (
ΘF(Pi ) (s) − ΘF(Q0i ) (s + t) ds)1/2 .

t∈h0,1i

0

(14)

Výpočet tohoto integrálu je netriviálnı́, byl vyřešen metodou dynamického
programovánı́ založenou na cyklické rotaci obou turning funkcı́. Váhová funkce
CZ (P, Q0 )0D založená na turning funkci má pro 0D entity tvar
CZ (P, Q0 )0D =

d2 (F(Pi ), F(Q0i ))
.
n

4.3 Analýza 1D a 2D entit založená na turning funkci
Vstup 1D a 2D entit umožnı́ výrazně zvýšit účinnost detekce a odhadu parametrů
zobrazenı́. Ne vždy jsou tyto prvky k dispozici, absentujı́ zejména v přı́padech,
kdy nenı́ analyzovaná mapa ve vektorové podobě.
Analýza 1D elementů. Mohou být představovány jak matematickými prvky
(rovnoběžky, polednı́ky), tak i obsahovými prvky mapy (komunikace, vodstvo).
Prvnı́ kategorie je vhodnějšı́, pokrývá většı́ územı́, na kterém se výrazněji projevı́
vlastnosti kartografického zobrazenı́. U řady map však zákres geografické sı́tě
chybı́ nebo je přı́liš řı́dký. Pro analýzu tvaru 1D elementů bylo použito kritérium
založené na určenı́ L2 vzdálenosti dvou turning funkcı́ Θ(Pi ),Θ(Q0i ) pro polylinie
Pi , Q0i
d2 ((Pi ), (Q0i )) =

2

ΘPi (s) − ΘQ0i (s) ds)1/2 .

Výsledná váhová funkce CZ (P, Q0 )1D má pro 1D entity tvar
CZ (P, Q0 )1D =

d2 (Pi , Q0i ) p d2 (Pi , Q0i ) d2 (Pi , Q0i )l
+
+
,
np
nr
nl

kde n p , nr , nl reprezentujı́ počty polednı́ků, rovnoběžek a ostatnı́ch liniových
prvků v mapě.
Analýza 2D elementů. Plošné prvky nebývajı́ častým vstupem analýz, bývajı́
k dispozici pouze u kompletně vektorizovaných mapových děl. Zpravidla reprezentujı́ lesy či vodnı́ plochy, jejich kartografická věrnost zákresu je však u starých
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Obrázek 4: Hledánı́ globálnı́ho minima váhové funkce C(P, Q0 ) se znázorněnı́m
1., 10., 20. a 30. generace.
map výrazně nižšı́ než v přı́padě 0D či 1D entit (jejich tvar se měnı́ s časem).
Výsledná váhová funkce založená na L2 vzdálenosti turning funkcı́ Θ(Pi ),Θ(Q0i )
nad 2D oblastmi má tvar
CZ (P, Q0 )2D =

d2 (Pi , Q0i )o
,
no

výpočet parametrů obou turning funkce je proveden z (14).

5 Minimalizace váhové funkce
Váhová funkce pro jednotlivé entity, invarianty a kartografické zobrazenı́ Z
představujı́cı́ geometrický průměr z jednotlivých kritériı́. Má poměrně složitý
tvar
CZ (P, Q0 )

=




d2 (F(Pi ), F(Q0i )) d2 (Pi , Q0i ) p d2 (Pi , Q0i )r
ασ0
·
+
+
1 + µ · 100
n
np
nr


d2 (Pi , Q0i )l
d2 (Pi , Q0i )o 1/4
+
·
.
(15)
nl
no
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Průběh funkce v závislosti na určovaných parametrech (ϕk , λk , ϕ00 , λ0 ) bude
zřejmě komplikovaný, funkce v obecném přı́padě disponuje většı́m počtem lokálnı́ch minim (každý z invariantů hodnotı́ podobnost množin jiným způsobem). Pro
jejı́ minimalizaci byla zvolena metoda diferenciálnı́ evoluce. Kontrola nalezenı́
globálnı́ho minima byla ověřena vzorkovánı́m funkce s krokem ∆ϕ = ∆λ = 10◦
u všech určovaných parametrů, viz obr. 2.
Minimalizace CZ (P, Q0 ) metodou diferenciálnı́ evoluce. V průběhu optimalizace bylo experimentováno s různými hodnotami parametrů genetického algoritmu, jako nejvhodnějšı́ se ukázaly nı́že uvedené hodnoty. Při inicializaci
populace o velikosti N = 10 · dim náhodným výběrem byly použity intervaly
uvedené v kap. 3.1, které pro malé územı́ výrazně snı́žily velikost prohledávaného prostoru. Jako základnı́ selekčnı́ schéma byla zvolena DE/rand/2 strategie
generujı́cı́ nový vektor ~u generace i + 1 z nejlepšı́ hodnoty i−té generace ~xbest
doplněné čtveřicı́ náhodných vektorů
~u(i + 1) =~xbest (i) + β (~x1 (i) +~x2 (i) −~x3 (i) − x4 (i)).
Reprodukce probı́há podle známého schématu, kdy nový vektor ~v vzniká křı́ženı́m vektorů ~u a ~x. Pro každou složku vektoru v j je vygenerováno náhodné čı́slo
r j . Je-li r j menšı́ než faktor křı́ženı́ CR, prvek v j bude vybrán z aktuálnı́ generace,
v opačném přı́padě z předchozı́ generace
(
u j r j ≤ CR,
vj =
x j r j > CR.
Faktor křı́ženı́ byl nastaven na hodnotu CR = 0.5, počet generacı́ na 70, ukončovacı́ podmı́nka pro iterace jako ε < 0.01.
Nalezenı́ nejvhodnějšı́ho zobrazenı́ a jeho parametrů. Pro každé kartografické zobrazenı́ Z jsme zı́skali kombinaci nejlepšı́ch možných parametrů
(ϕk , λk , ϕ00 , λ00 ) minimalizujı́cı́ch váhovou funkci CZ (P, Q0 ). Pro k analyzovaných
zobrazenı́ jsme obdrželi celkem k hodnot váhové funkce, ze kterých byla vybrána
hodnota s minimálnı́ vahou splňujı́cı́ (6). Parametry (ϕk , λk , ϕ00 , λ00 ) zobrazenı́ s
minimálnı́ vahou byly přisouzeny určovanému kartografickému zobrazenı́.

6 Experimenty a výsledky
Detekčnı́ algoritmus byl podroben testovánı́ na vzorcı́ch současných i staršı́ch
map nacházejı́cı́ch se v Mapové sbı́rce Přı́rodovědecké fakulty UK a on-line
sbı́rky David Rumsay Map Collection. Nastavené parametry byly ověřeny při
detekci kartografického zobrazenı́ a odhadu jeho parametrů a shledány u většiny
analyzovaných map jako rozumné. U map nevhodně založených do skeneru nebo
map obsahujı́cı́ deformace obrazu lze doporučit zvýšenı́ počtu generacı́ na cca.
80.
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Obrázek 5: Tvary geografické sı́tě ortografické projekce v 1., 5., 10., 15., 20.,
25., 30. a 35. generaci.
Pro testovánı́ byla zvolena mapa východnı́ polokoule Colton, G.W., Eastern
Hemisphere, Colton’s General Atlas, 1865, New York, viz. obr. 1. Mapa byla
dle názoru autora článku vyhotovena v globulárnı́m zobrazenı́ či nějaké variantě azimutálnı́ho zobrazenı́ transverzálnı́ poloze s posunem λ0 = −20◦ . U této
mapy otestujeme efektivitu detekčnı́ho algoritmu při nalezenı́ optimálnı́ polohy
kartografického zobrazenı́ (ortografické projekce).
Tabulka 2: Ukázky hodnot ϕk , λk s krokem 5 generacı́ pro ortografickou projekci
v transverzálnı́ poloze ϕk = 0◦ , λk = 90◦ .
Generace
ϕk
λk

1
-32.57
104.80

5
10.98
96.76

10
-0.72
74.13

15
-1.56
91.04

20
0.95
88.31

25
-0.15
90.86

30
-0.15
89.69

35
0.05
90.06

Obrázek 2 znázorňuje průběh váhové funkce a jejı́ izočáry pro ortografickou
projekci v transverzálnı́ poloze navzorkovaný z analyzovaných prvků, představuje středně těžký typ analýzy. Hledané zobrazenı́ je definováno v transverzálnı́
poloze, dle (8) minimalizujeme váhovou funkci C(P, Q0 ) dvou neznámých ϕk , λk .
Parametr ϕ0 nenı́ pro toto zobrazenı́ určován, ortografická projekce nedefinuje
nezkreslenou rovnoběžku jako konstantu zobrazenı́.
Do testovánı́ byly zahrnuty 0D a 1D entity tvořené vzájemně korespondujı́cı́mi body, 10 polednı́ky a 10 rovnoběžkami. Průběh procesu hledánı́ globálnı́ho
minima metodou diferenciálnı́ evoluce se znázorněnı́m prvků 1., 10., 20. a 30.
generace nalezneme na obr. 4. Detekované hodnoty ϕk , λk jsou uvedeny s krokem
5 generacı́ v tab. 2.
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Obrázek 6: Průběh hodnoty váhové funkce C(P, Q0 ) v závislosti na počtu generacı́.

Z odhadnutých hodnot kartografického pólu ϕk , λk byla zpětně vygenerována
geografická sı́t’ s kroky ∆ϕ = ∆λ = 10◦ . Tvary geografické sı́tě pro 1., 5., 10.,
15., 20., 25., 30. a 35. generaci jsou znázorněny na obr. 5. Všimněme, že zhruba
od 25. generace jsou rozdı́ly v tvarech geografické sı́tě vizuálně nerozeznatelné.
Od 30. generace vykazujı́ detekované výsledky variabilitu v řádech jednotek
stupňů či desı́tek minut, což lze pro účely kartometrických analýz považovat za
dostatečnou přesnost, viz obr. 6. Z původně obecné polohy zobrazenı́ v prvnı́
generaci “vznikla” v několika generacı́ch hledaná transverzálnı́ poloha.
Diferenciálnı́ evoluce se ukázala pro tento typ problému jako poměrně efektivnı́ nástroj, a to z důvodu poměrně rychlé konvergence. Rozumné hodnoty
hledaných parametrů analyzovaného zobrazenı́ jsou nalezeny v řádech desı́tek
generacı́. Doba výpočtu na PC (Intel Core E4500 procesor, 2.2 GHz) činila
cca. 10 sekund. Vzhledem k faktu, že analýzu provádı́me vzhledem k většı́mu
množstvı́ zobrazenı́ (v praxi 50-60), nelze metodu považovat za on-line.
Dalšı́ možnost výzkumu skýtá použitı́ adaptabilnı́ evoluce s rychlejšı́ konvergencı́, která by umožnila výpočetnı́ časy zkrátit. Metoda by následně mohla být
zakomponována i do on-line nástrojů pro kartometrické analýzy map, např. Georeferencer (www.georeferencer.org).Otázkou k dalšı́ diskuzi je i samotný tvar
ohodnocovacı́ funkce, který nelze považovat za definitivnı́.

7 Závěr
Přı́spěvek přinesl informaci o nové metodě detekce kartografického zobrazenı́
založené na minimalizaci hodnoty váhové funkce CZ (P, Q0 ) sestrojené nad analyzovaným zobrazenı́m. Pro nalezenı́ globálnı́ho minima váhové funkce je využit
genetický algoritmus. Tato technika je vhodné pro off-line analýzu map vyhotovených na geometricko-konstrukčnı́m základě, u kterých se dá předpokládat
existence kartografického zobrazenı́. Metoda má určitá omezená vázaná zejména
na typ analyzovaného územı́, jeho polohu a velikost. Detekce na územı́ menšı́m
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než ∆ϕ = ∆λ < 3◦ nenı́ spolehlivá, vliv kartografických zkreslenı́ je menšı́ než
grafická přesnost mapy. Ze stejného důvodu je obtı́žná detekce zobrazenı́ na
územı́ch rozložených kolem základnı́ho polednı́ku, rovnı́ku, pólů či nezkreslené
rovnoběžky.
Výše uvedené algoritmy byly implementovány jazyce C++ do testovacı́ verze
software detectproj distribuovaného autorem článku pod GNU/GPL licencı́ a
doplnily stávajı́cı́ detekčnı́ techniky. V současné době probı́há detailnı́ testovánı́
této metodiky na vzorcı́ch map z Mapové sbı́rky Přı́rodovědecké fakulty.

8 Poděkovánı́
Článek vznikl za podpory grantu Ministerstva kultury ČR č. DF11P01OVV003
“TEMAP - technologie pro zpřı́stupněnı́ mapových sbı́rek ČR: metodika a software pro ochranu a využitı́ kartografických děl národnı́ho kartografického dědictvı́”.
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Abstrakt. Při výuce předmětu „Konstruktivní geometrie“ na FS TUL se stále
častěji setkávám s tím, že si studenti velmi obtížně vytváří představy prostorových
situací. Následkem toho pokulhávají při řešení prostorových úloh. Jednou
z možností, jak studentům usnadnit vytváření představ prostorových situací, je
sestrojení dynamických obrázků, které plynule náhlednou na prostorové situace
z různých úhlů pohledu. Uvažované dynamické obrázky lze vytvořit jako animace
v plošném modeláři Rhinoceros. Tento příspěvek je věnován vytvoření tří typů
animací v programu Rhinoceros.
Klíčová slova: software Rhinoceros, animace otočného stolu, animace po trase,
animace průletu

1 Úvod
Je pravdou, že rok od roku mají studenti Fakulty strojní Technické univerzity
v Liberci větší problémy s absolvováním předmětu „Konstruktivní geometrie“,
i přestože na ně klademe stejné nároky, jako jsme měli na jejich kolegy
v předešlých letech. Stále častěji narážíme na problém, že studenti si ve svých
představách nedokáží názorně představit probírané prostorové situace. Hledám
různá řešení, jak jim s touto problematickou situací pomoci. V dnešní době je
díky moderní technice možné studentům prostorové situace počítačově
simulovat a ukázat je z různých úhlů pohledu. Za tímto účelem je vhodné užít
např. plošného modeláře Rhinoceros.
Program Rhinoceros je komerční program, proto asi ne každý student bude
mít možnost si jej opatřit. Distributoři Rhinocera sice nabízejí časově
neomezenou zkušební verzi programu, v té lze ale uložit soubor pouze 25x.
Z uvedených důvodů jsem se rozhodla vytvořit v programu Rhinoceros takové
dynamické obrázky prostorových situací, které si studenti budou moci kdykoliv
prohlédnout, např. po jejich vložení do přednášek umístěných na webových
stránkách, i bez nutnosti užití samotného programu Rhinoceros. A protože jsem
při tvorbě dynamických obrázků v Rhinoceru narazila na různé přípravné
kroky, bez nichž nebylo možné dynamické obrázky vytvořit a které nejsou
uvedeny v nápovědě programu, rozhodla jsem se sepsat podrobný popis
postupu tvorby dynamických obrázků, tj. animací v programu Rhinoceros.

1
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2 Typy animací v Rhinoceru
Program Rhinoceros poskytuje pouze omezené nástroje pro tvorbu animací
zkonstruovaných objektů. Se samotnými objekty nelze v programu nijak
pohybovat. Animační nástroje Rhinocera pohybují pouze s kamerou či se
Sluncem.
V Rhinoceru lze vytvořit následující typy animací:
animace otočného stolu (animace otáčení o 360)
animace po trase
animace průletu
jednodenní sluneční studie (spouští se kliknutím levého tlačítka myši
na ikonu)
sezónní sluneční studie (spouští se kliknutím pravého tlačítka myši na
ikonu)
Vzhledem ke skutečnosti, že animace jednodenní a sezónní sluneční studie
jsou vhodné spíše pro studenty Fakulty architektury než pro studenty Fakulty
strojní, nebudu se těmto dvěma typům animací v tomto článku věnovat.

2.1

Animace otočného stolu

Animace otočného stolu znamená v programu Rhinoceros rotaci o 360 kolem
zvoleného bodu. Pro vytvoření si představy, jak animace otočného stolu
názorně vypadá, lze v aktivním perspektivním okně stisknout a držet klávesu
levé či pravé šipky. Scéna se bude otáčet.
2.1.1

Příprava nastavení animace otočného stolu

Před samotným nastavením animace otočného stolu je nutné
1. nastavit vlastnosti pohledu (nejideálněji perspektivního pohledu), tzn.
pravým tlačítkem myši klikneme na nadpis (Perspektiva) aktuálního
pohledu. Objeví se roletové menu. Levým tlačítkem myši v něm klikneme
na příkaz Vlastnosti pohledu. Na obrazovce se zobrazí okno s možnostmi
nastavení vlastností pohledu. Tj. v okně Vlastnosti pohledu můžeme
nastavit název pohledu, typ promítání (rovnoběžné nebo perspektivní),
ohniskovou vzdálenost 35 mm kamery, umístění kamery a cíle (na základě
souřadnic) ve trojrozměrném prostoru. Je možné též vložit tapetu na pozadí
za zobrazený objekt. Tapeta však při spuštění animace jakéhokoliv typu
zůstává statickou.
2. uložit aktuální pohled (nejideálněji perspektivní pohled), tzn. ještě jednou
klikneme pravým tlačítkem myši na titulek (Perspektiva) aktuálního
2
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pohledu. Objeví se roletové menu. Rozbalíme příkaz Nastavit pohled a
klikneme na příkaz Pojmenované pohledy …. Otevře se okno s již
„uloženými“ pohledy. Levým tlačítkem myši klikneme na Uložit, čímž
zaktivníme okno pro zapsání názvu současného nastavení aktuálního
pohledu (v zapisovaném názvu se nesmí objevit žádné háčky, čárky či
mezery). Potvrzením (tj. stisknutím ikony OK) se v okně Pojmenované
pohledy … objeví název právě uloženého pohledu (např. pohled01).
Současně se též přepíše titulek pohledu z Perspektiva na pohled01.
2.1.2

Nastavení animace otočného stolu

Vlastní nastavení animace otočného stolu spustíme kliknutím levého tlačítka
myši na příslušnou ikonu (viz kapitola „Typy animací v Rhinoceru“). Tím
aktivujeme v příkazovém řádku programu příkaz _SetTurnTableAnimation a
do příkazového řádku postupně vepisujeme požadované příkazové volby, viz
Obr. 1.

Obr. 1: Příkazové volby zapisované do příkazového řádku programu
Rhinoceros pro nastavení animace otočného stolu
Poznamenejme, že typ souboru png má ze všech předdefinovaných formátů
nejlepší kompresi a že u stínovaného zachycení snímku přebírají zobrazené
objekty barvy vrstev, čehož lze mnohokrát s výhodou využít.
Pro spuštění náhledu animace klikneme levým tlačítkem myši na zelenou
ikonu přehrávání (viz Obr. 2a). Animace se přehraje automaticky. Anebo
použijeme některou ze speciálních ikon pro spuštění náhledu animace. Plovoucí
okno se speciálními ikonami (viz Obr. 2b; přehrát animaci – zobrazit první
snímek – zobrazit předchozí snímek – zobrazit číslo snímku – zobrazit další
snímek – zobrazit poslední snímek) se rozbalí po kliknutí do pravého dolního
rohu ikony „Náhled animace“.
a)
b)
c)

Obr. 2: Ikony pro spuštění náhledu animace a ikona pro nahrání animace
3
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Pro uložení animace klikneme levým tlačítkem myši na oranžovo-červenou
ikonu nahrávání (viz Obr. 2c). Na obrazovce se zobrazí okno, ve kterém
vybereme na disku adresář, do něhož program Rhinoceros automaticky vytvoří
animační soubory, tj. html soubor společně s předvoleným počtem snímků ve
zvoleném formátu (např. png). Html soubor se po chvíli automaticky spustí
jako animace v internetovém prohlížeči (viz Obr. 3).

Obr. 3: Animace spouštějící se v internetovém prohlížeči
2.1.3

Převedení animace do AVI formátu

Existuje i možnost konverze animace Rhina do formátu AVI. K tomuto účelu
vhodně slouží např. freewarový software VirtualDub. Po spuštění programu
VirtualDub načteme pomocí příkazu Open video file … jednotlivé snímky
animace (např. ve formátu png) vytvořené programem Rhinoceros. Snímky se
seřadí na časovou osu. Volbou příkazu Video  Compression se otevře okno,
ve kterém je možné provést kompresi vytvářeného videa do formátu DivX.
Na závěr uložíme posloupnost snímků, tj. video ve formátu AVI.
Výhodou je, že animaci, vytvořenou původně v Rhinoceru a převedenou
posléze do AVI formátu, lze vložit např. i do Power Pointové prezentace.

2.2

Animace letu po trase

Animace „let po trase“ představuje let kamery po křivce, přitom kamera sleduje
bod či křivku zobrazeného objektu.
2.2.1

Příprava nastavení animace letu po trase

Před samotným nastavením animace letu po trase je nutné
1. vytvořit v souboru novou vrstvu, tzn. klikneme na ikonu

4
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nachází v horizontální standardní paletě nástrojových ikon a jejíž aktivování
otevře okno s předdefinovanými vrstvami (viz Obr. 4).

Obr. 4: Vrstvy v souboru
Kliknutím na ikonu v levém horním rohu vytvoříme novou vrstvu
(pojmenujeme ji např. let kamery) a pomocí zatrhovátka ji zaktivníme.
Nadále pracujeme již jen v této vrstvě.
2. vytvořit křivku letu pomocí interpolačních bodů, tzn.
a) aktivujeme ikonu
, která se nachází ve vertikální standardní paletě
nástrojových ikon, a postupným klikáním levého tlačítka myši do
grafické oblasti okna „Shora“ sestrojíme v konstrukční rovině (xy)
požadovanou křivku;
b) aktivováním ikony
a kliknutím levého tlačítka myši na sestrojenou
křivku zobrazíme řídicí body dané křivky;
c) z rovinné křivky vytvoříme křivku prostorovou; tj. postupně klikneme v
grafické oblasti okna „Zepředu“ levým tlačítkem myši na jednotlivé
řídicí body křivky a současným tažením myši ve směru osy z a
stisknutím klávesy Shift „zvedneme“ řídicí body křivky do prostoru;
d) aktivováním ikony
(Analýza směru) zjistíme „směr křivky“, tj.
ověříme směr, kterým poletí kamera
3. uložit aktuální pohled (stejným postupem jako v případě animace otočného
stolu)
4. zapnout a umístit kameru – tj. kameru zapneme stisknutím klávesy F6 a
vypneme ji opětovným stisknutím této klávesy. Kamera se v podobě jehlanu
zobrazí ve všech grafických oknech s výjimkou aktuálního okna. Kameru
umístíme tak, aby její vrchol splýval s počátečním bodem křivky a aby
vhodně zabírala zobrazený objekt (viz Obr. 5).

Obr. 5: Nastavení kamery pro animaci letu po trase
5

52

Bímová Daniela

2.2.2

Nastavení animace letu po trase

Nastavení animace letu po trase spustíme kliknutím levého tlačítka myši na
ikonu „Animace po trase“. V příkazovém řádku tím aktivujeme příkaz
_SetPathAnimation a postupně do něj vepisujeme požadované příkazové
volby (viz Obr. 6).

Obr. 6: Příkazové volby zapisované do příkazového řádku programu
Rhinoceros pro nastavení animace letu po trase
Pro spuštění náhledu animace a pro uložení animace v programu
Rhinoceros postupujeme analogicky, jako jsme činili u animace otočného stolu.
Stejně tak se budeme držet analogického procesu při převádění html souboru
vytvořeného v Rhinoceru do AVI formátu.

2.3

Animace průletu

Animace průletu představuje let kamery po křivce, přičemž kamera při svém
pohybu sleduje danou křivku.
2.3.1

Příprava nastavení animace průletu

Před samotným nastavením animace průletu je nutné v souboru, ve kterém je
zobrazen objekt, jímž chceme pomocí animace „prolétnout“,
1. vytvořit novou vrstvu;
2. vytvořit křivku pomocí interpolačních bodů;
3. uložit aktuální pohled;
4. zapnout a umístit kameru.
Pro názornost viz Obr. 7 a pro podrobnosti viz odstavce 2.1.1 a 2.2.1.
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Obr. 7: Nastavení kamery pro animaci průletu
2.3.2

Nastavení animace průletu

Nastavení animace průletu spustíme kliknutím levého tlačítka myši na ikonu
„Animace průletu“. Tím se v příkazovém řádku aktivuje příkaz
_SetFlythroughAnimation. Do příkazového řádku postupně vepisujeme
požadované příkazové volby (viz Obr. 8).

Obr. 8: Příkazové volby zapisované do příkazového řádku programu
Rhinoceros pro nastavení animace průletu
Pro spuštění náhledu animace a pro uložení animace v programu
Rhinoceros postupujeme analogicky, jako jsme činili u předchozích dvou typů
animací. Stejně tak se budeme držet analogického procesu při převádění html
souboru vytvořeného v Rhinoceru do AVI formátu.

7
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3 Závěr
V článku byly podrobně popsány postupy vytvoření tří z pěti možných typů
animací v programu Rhinoceros. Tj. byly vytvořeny návody pro vyhotovení
animace otočného stolu, animace letu po trase a animace průletu. Kromě
samotného nastavení příkazových voleb pro jednotlivé typy animací jsou
v článku také uvedeny přípravné kroky, bez nichž by jednotlivé typy animací
nebyly funkční.
Bylo též vyřčeno, že animační soubory vytvořené v programu Rhinoceros
(tj. html soubory včetně sady snímků ve zvoleném formátu) lze pomocí
vhodného softwaru převést do AVI formátu. Takto vzniklé videosoubory je pak
možné vkládat do Power Pointových prezentací a používat je při výuce.
Mým záměrem do budoucna je užít popsaných zkušení s tvorbou animací
v programu Rhinoceros, vytvořit názorné animace rotačních ploch, šroubových
ploch, ale i dalších probíraných prostorových situací v předmětu „Konstruktivní
geometrie“ vyučovaném pro studenty Fakulty stojní Technické univerzity
v Liberci. Výukové materiály předmětu „Konstruktivní geometrie“ jsou již nyní
ve zkušební verzi volně přístupné na webových stránkách naší katedry, tj.
na webové adrese http://kmd.fp.tul.cz.
Otázkou zůstává, zda si studenti při možnosti spuštění animací lépe vytvoří
ve svých představách obrazy ploch či prostorových situací. Měřítkem bude
porovnání výsledků u zkoušek z předmětu „Konstruktivní geometrie“
z předešlých let, kdy do přednášek žádné animace vloženy nebyly, a
z letošního roku či z následujících let, kdy do přednášek už animace vložené
budou. O zjištěných výsledcích je možné pohovořit např. na dalším ročníku
Konference o geometrii a počítačové grafice.
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Abstract. We present a method for the computation of approximate rational
parameterizations of implicitly given surfaces of canal-surface-type. The
designed algorithm is suitable e.g. for implicit blend surfaces. A distinguished
feature of our approach is a combination of symbolic and numerical methods
yielding approximate topology-based cubic parameterization of the contour
curve which is then applied to compute an approximate parameterization of the
corresponding canal surface.
Keywords: Canal surface; rational parameterization; approximate parameterization; critical points; implicit blends.

1 Introduction
The main purpose of the operation of blending is to generate one or more surfaces that create a smooth transition between the given shapes. Blending surfaces are necessary e.g. for rounding edges and corners, or for smooth connection of separated objects. Blending has become an active research area in recent
years; for overview of several blending techniques see e.g. [2, 7] and references
therein.
The existing approaches to blending are classified according to the type of
surfaces which are used. In the following text, we would like to focus on the implicit blend surfaces offering a good flexibility for designing blends. Important
contributions for blending by implicitly given surfaces can be found in [11, 12].
Several methods for constructing implicit blends were thoroughly investigated
in [8, 9, 10].
In this paper, we will deal only with the cases when implicit canal surfaces
are used for the construction of a smooth joint between the primary shapes. We
recall that canal surfaces are defined as envelopes of one parameter families of
spheres in 3-space, [6, 13, 14, 15].
Producing shapes description in NURBS form has become a universal standard in technical applications since many years. Nevertheless, an exact rational
parameterization does not exist for an arbitrary algebraic surface. Hence, suitable methods giving approximate parameterizations are necessary to avoid these
problems. The main aim of this paper is to show how to compute an approximate parameterization of the canal surface S given implicitly by the irreducible
polynomial f (x, y, z) obtained as a result of some blending technique.
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Figure 1: Canal surface as the envelope of one-parameter set of spheres.

The remainder of this paper is organized as follows. The next section summarizes several elementary facts concerning the canal surfaces. Section 3 is
devoted to the parameterization algorithm which produces an approximate parameterization of a given canal surface. Finally, we conclude the paper.

2 Preliminaries
A canal surface S is the envelope of a 1-parameter family of spheres having
centers on the so called the spine curve m(t) = (m1 , m2 , m3 )⊤ (t) in R3 and
possessing the radii described by the radius function r(t) (see Fig. 1), i.e.,
2

2

2

F (t) : (x − m1 (t)) + (y − m2 (t)) + (z − m3 (t)) − r(t)2 = 0.

(1)

The implicit equation f (x, y, z) = 0 of the envelope (canal surface) can be
obtained by eliminating the parameter t from
F (t) = 0,

F ′ (t) = 0,

(2)

where F ′ (denoting the derivative of F with respect to t) is the defining polynomial of the plane perpendicular to the derivative vector m′ (t). Thus the
canal surface S contains a 1-parameter set of the so called characteristic circles k(t) = F (t) ∩ F ′ (t). In this paper we will focus on the real canal surfaces
only (motivated by the practical problem of blending) i.e., on the canal surfaces
fulfilling the condition km′ (t)k ≥ kr′ (t)k in the interval of interest I.
It is a well known fact that any canal surface with a rational spine curve
and a rational radius function possesses a rational parameterization, see [15].
The algorithm for computing parameterization of a canal surface S used in this
paper is based on rotating a curve c(t) on S (different from the characteristic
circles) around the tangents of the spine curve m(t), see [3, 5] for more details.
Let us emphasize that when using the spine curve m(t) and another curve
c(t) for computing the rational parameterization of S, c(t) have to correspond
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Figure 2: A contour curve (together with the normal vectors of a canal surface
at some of its points) of a canal surface.

in parameter with m(t), i.e., the following formula have to be satisfied
c′ (t) · (c(t) − m(t)) = 0,

for all t ∈ I.

(3)

Hence, considering the spine curve m(t) and one curve c(t) on a given canal
surface S which are corresponding in parameter we have ensured that the point
c(t0 ) lies on the characteristic circle of S centered at m(t0 ) for all t0 ∈ I.
Next, we can define by analogy a correspondence in parameter for two arbitrary curves c1 (t) and c2 (t) (different from the characteristic circles) on a canal
surface S. We say that c1 (t) and c2 (t) correspond in parameter if the points
c1 (t0 ) and c2 (t0 ) lie on the same characteristic circle of S for all t0 ∈ I. The
points c1 (t0 ) and c2 (t0 ) are then called the associated points.
A prominent role among all curves on a given canal surface is played by the
so called contour curves since the computation process becomes considerably
simpler. A contour curve C (with respect to xy-plane) of the canal surface S is
the curve consisting of all the points at which the normals of S are orthogonal
to the z-axis, see Fig. 2. Hence polynomials
f (x, y, z),

and

∂f (x, y, z)
∂z

(4)

define contour curve, where f (x, y, z) is the defining polynomial of a canal surface.
Using contour curves brings the following useful property, see [5]. If the parameterization of the spine curve m(t) = (m1 (t), m2 (t), m3 (t))⊤ and the contour curve c(t) = (c1 (t), c2 (t), c3 (t))⊤ correspond in parameter, then it holds
m3 (t) = c3 (t),

for all t ∈ I.

(5)
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3 Approximate parameterization algorithm
The algorithm starts with computing an approximate parameterization f (t) =
f1 (t), . . . , fk (t) of one branch C1 of the contour curve of C. The computation of f (t) is based on constructing the graph of critical points G(C) of
C – it is composed of the two paths G(C1 ) and G(C2 ) (see [4]) and afterwards replacing the edges e1 , . . . , ek of G(C1 ) by the Ferguson’s cubics
f1 (t, α1 , β1 ), . . . , fk (t, αk , βk ) having the lengths α1 , β1 , . . . , αk , βk of the tangent vectors as free parameters. Then we minimize the following objective function to obtain the particular lengths of the tangent vectors

Z 1
f 2 (f (t, α, β))
fz2 (f (t, α, β))
Φ(α, β) =
dt.
(6)
+
k∇f (f (t, α, β))k2
k∇fz (f (t, α, β))k2
0
We proceed as follows: Firstly, we integrate (6) using the Newton-Cotes formulas and then minimize it using the function Minimize[] in the software Mathematica 8.0.
Next the parameterization g(t) = g1 (t), . . . , gk (t) of the second real branch
C2 of C approximately corresponding in parameter with f (t) is computed. This
process is performed in the plane xy, see [5]. In particular, we project the contour curve C to the plane – it is defined by the polynomial h(x, y) = Resz (f, fz )
(resultant of f and fz with respect to z) and denoted by πz (C). We also
project the graph of critical points G(C) and the parameterization f (t) of C1
to the plane xy (denoted f ∗ (t)). Next we find the parameterization g∗ (t) of
the projected second branch πz (C2 ) of the contour curve to the plane xy again
by replacing edges l1 , . . . , lk of πz (G(C2 )) by the planar Ferguson’s cubics
g1∗ (t, α1 , β1 ), . . . , gk∗ (t, αk , βk ) having the lengths α1 , β1 , . . . , αk , βk of the tangent vectors as free parameters and minimize the following objective function
for some weights w1 and w2 :
Ψ(α, β) = w1 Ψ1 (α, β) + w2 Ψ2 (α, β),
where
Ψ1 =

Z

0

1



h2 (g∗ (t, α, β))
k∇h(g∗ (t, α, β))k2



dt

(7)

(8)

measures the deviance of g(t) from h(x, y) = 0 and
Ψ2 =

Z

0

1

h21 +h22



g1′



h21 −h22 f2′ −2h1 h2 f1′ + g2′


2
h21 −h22 f1′ +2h1 h2 f2′

4 (h2 f1′ −h1 f2′ )2 (h2 g1′ −h1 g2′ )

dt,
(9)

where hi = fi − gi for i = 1, 2, measures the deviance of the correspondence in
parameter of g∗ (t) from f ∗ (t).
Let us note that if the parameterizations f (t) and g(t) of the branches C1 and
C2 of the contour curve C correspond in parameter they possess the same third
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coordinate, hence we arrive at
g(t) = (g1 (t), g2 (t), f3 (t))⊤ .

(10)

Nevertheless we do not need to determine the spatial parameterization g(t) of
C2 when computing the approximation m(t) of the spine curve of S since we
compute it as a bisector curve of f ∗ (t) and g∗ (t) in the plane xy, i.e.,
m∗ (t) =

b1 (t) + b2 (t)
,
2

(11)

where
b1 (t) =


2f1 (f2 − g2 ) f1′ + (f2 − g2 ) 2 − f12 + g12 f2′
,
2 (f2 − g2 ) f1′ + 2 (g1 − f1 ) f2′
!⊤

− (f1 − g1 ) 2 + f22 − g22 f1′ + 2f2 (g1 − f1 ) f2′
2 (f2 − g2 ) f1′ + 2 (g1 − f1 ) f2′

(12)

and
b2 (t) =


2g1 (f2 − g2 ) g1′ − (f2 − g2 ) 2 + f12 − g12 g2′
,
2 (f2 − g2 ) g1′ + 2 (g1 − f1 ) g2′
!⊤

(f1 − g1 ) 2 + f22 − g22 g1′ + 2g2 (g1 − f1 ) g2′
2 (f2 − g2 ) g1′ + 2 (g1 − f1 ) g2′

(13)

and using (5) we arrive at
m(t) = (m1 (t), m2 (t), f3 (t))⊤ .

(14)

Finally, rotating f (t) around the tangents of m(t) yields the parameterization
s(u, t) of the canal surface S in the form
s(t, u) = m(t) +

(u+m′ (t))⋆(f (t)−m(t))⋆(u−m′(t))
,
(u+m′ (t))⋆(u−m′(t))

(15)

where the sums u ± m′ (t) of scalars and vectors are considered as quaternions,
and ⋆ is the operation of quaternion multiplication, see [1] for more details about
quaternions.
The error ei of the approximation si (t, u) can be computed by the following
integral

Z ∞ Z 1
f 2 (si (t, u))
dt
du.
(16)
ei =
2
0 k∇f (si (t, u))k
−∞
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Figure 3: Implicit blending surface (green) between the hyperboloids (blue and
red) defined by f1 and by f2 from Example 3.1.

Example 3.1 Let us consider two hyperboloids of revolution defined by
f1 = x2 − (y − 1)2 + z 2 − 3

and f2 = x2 − y 2 + z 2 − 4.

(17)

We construct the blending surface between these two canal surfaces joining them
along the circles in the planes
f10 = y + 3 and f20 = y − 2,

(18)

respectively, see Fig. 3. Such a blending surface can be obtained as follows, see
[9]
n+1
n+1
h = (1 − u)f1 f20
− uf2 f10
.
(19)

Setting e.g. u = 1/4 and n = 2 yields the defining polynomial of the blending
canal surface
h=

2x2 y 3 −27x2 y 2 +9x2 y −51x2 −2y 5 +33y 4 +2y 3 z 2 −53y 3 −27y 2z 2 +
231y 2 + 9yz 2 − 84y − 51z 2 + 204.

First, we compute the graph of critical points of the contour curve – it is composed of the two paths, see Fig. 4:

G (C1 ) = (−4.3589, −3, 0)⊤, (−1.9749, 0.2142, 0)⊤, (−2.8284, 2, 0)⊤ ;

G (C2 ) = (4.3589, −3, 0)⊤, (1.9749, 0.2142, 0)⊤, (2.8284, 2, 0)⊤ .
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Figure 4: The parameterized part of a implicitly given canal surface (green)
together with the contour curves (blue), graph of critical points (black) and the
spine curve (red) from Example 3.1.

Next, we compute the piecewise approximation of the first branch C1 of the
contour curve, it consists of two parts – f1 (t) and f2 (t). We project f1 (t) and
f2 (t) to the plane and compute the parameterization of the second branch C2 of
the contour curve projected to the plane xy – we obtain g1∗ (t) and g2∗ (t). Lifting
the bisector of fi∗ (t) and gi∗ (t) to the space yields the approximation mi (t) of
the spine curve. Finally by rotating fi (t) around the tangents of mi (t) we arrive
at the rational parameterization (composed of two parts) of the canal surface
approximating the input blending surface with the error less that 5.6 · 10−5 .

4 Conclusion
In this paper, we presented a method for computing approximate parameterizations of canal surfaces given implicitly. The designed algorithm is based on
computing approximate topology-based parameterizations of spatial (contour)
curves lying on the given canal surface. This technique can be applied mainly
to parameterizing implicit blends consisting of parts of canal (or canal-surfacelike) surfaces.

Acknowledgments
The work on this paper has been supported by the European Regional Development Fund (ERDF), project “NTIS – New Technologies for Information Soci-

62

Bizzarri Michal, Lávi£ka Miroslav

ety”, European Centre of Excellence, CZ.1.05/1.1.00/02.0090.

References
[1] S. L. Altmann. Rotations, quaternions, and double groups. Dover Publications, 2005.
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Abstrakt. Nahrazení rovných hran v triangulaci za vhodné kruhové oblouky vede k vylepšení nejmenších úhlů v triangulaci. Jedna z vhodných
oblastí pro aplikaci této vylepšené triangulace je metoda konečných
prvků. Při zachování stejného počtu trojúhelníků dosáhneme lepších
výsledků především díky lepší triangulaci a také lepší reprezentaci
oblasti. Zejména pro oblasti, které mají po částech kruhovou hranici,
je tato metoda výhodná.
Klíčová slova: Oblouková triangulace, metoda konečných prvků,
isogeometricka analýza.

1 Úvod
Trojúhelníkové sítě jsou nezbytným nástrojem geometrického zpracování
dat. Slouží k rozdělování a spojování struktur a hrají ústřední roli v geometrické reprezentaci. Kvalita dané triangulace samozřejmě závisí na velikosti a tvaru tvořících trojúhelníků. Zejména úhly v triangulaci patří mezi
kritické otázky v hlavních oblastech aplikace, jako je modelování, interpolace a metoda konečných prvků. Například trojúhelníky s malými úhly
způsobují nevyhovující podmínky pro metodu konečných prvků [2].
Pro praktické účely je často volena Delaunyho triangulace, protože
maximalizuje nejmenší úhly přes všechny možné triangulace dané konečné
množiny bodů v rovině. Přesto se nelze vyhnout občasnému výskytu „špatného“ trojúhleníku, zejména v blízkosti hranice vstupní oblasti nebo z
důvodu přítomnosti vrcholů s vysokým počtem hran. Tyto vrcholy nelze
vylepšit přehozením hran nebo jinou lokální operací, protože rozmístění
hran Delaunayho triangulece je již optimální vzhledem k úhlům.
Situace se změní v případě, že požadevek, aby hrany triangulace byly
úsečky, zrušíme. Některé aplikace nejsou omezeny požadavkem, aby hrany
triangulace byly úsečky a pro některé dokonce úsečky nejsou vhodné. Například v metodě konečných prvků příslušná funkce může být deﬁnována
výhodně nad „trojúhelníky“ s nelineárními hranami. Také v aplikacích
zabývajících se kreslením grafů může ponechání rovných hran znamenat
překážku v čitelnosti vykresleného grafu. V těchto a dalších aplikacích, výpočetních a estetických výhod grafu, který zaručuje pěkné úhly, můžeme
dosáhnout pouze tehdy, pokud jsou povoleny zakřivené hrany [1].
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2 Optimalizace triangulace a MKP
V tomto článku se budeme zabývat aplikací tzv. triangulací pomocí kruhových oblouků na metodu konečných prvků. Zkráceně budeme psát oblouková triangulace a klasickou triangulaci s hranami ve tvaru úseček budeme
nazývat rovnou triangulací. Na příkladu porovnáme výsledky získané použitím klasické triangulace a tzv. obloukové triangulace.
Úprava triangulace takovýmto způsobem přináší několik výhod v případě, že je potřeba optimalizovat úhly. Typicky se malé úhly v rovné
triangulaci vyskytují v okolí hranice oblasti. Takové úhly mohou být nyní
pomocí optimalizace křivostí oblouků dané triangulace zvětšeny. Další problém s malými úhly způsobují vrcholy s vysokým stupněm. Tato situace
může být nyní zlepšena přehazováním hran v obloukové triangulaci tak,
že redukujeme stupeň vrcholu.
Maximalizace nejmenšího vrcholu v kombinatoricky pevné obloukové
triangulaci může být formulována jako lineární program. To v praxi zaručuje rychlé řešení optimalizace triangulace obloukem.
2.1 Optimalizace úhlů
Uvažujme rovnou triangulaci τ v dané oblasti D v rovině. Na D nejsou
dána žádná omezení, ale pro usnadnění, nechť D je spojitá a má po částech
kruhovou (nebo lineární) hranici. Obecně platí, že τ bude používat vrcholy
uvnitř D. Zajímá nás následující optimalizační problém: Nahraďte každou
vnitřní (tj. ne hraniční) hranu τ nějakým kruhovým obloukem tak, že
nejmenší úhel ve výsledné triangulaci bude maximalizován.
Abychom viděli, že tento problém je správně deﬁnován, poznamenejme, že výsledná optimální triangulace τ ∗ , nemůže obsahovat záporné
úhly. Nejmenší úhel mezi oblouky musí být nejméně tak velký, jako nejmenší
úhel τ . Pro každý vrchol S platí, že pořadí oblouků procházejících S v τ ∗
je stejné jako pořadí odpovídajících hran v τ . Jinými slovy, každý obloukový trojúhelník v τ ∗ je dobře orientovaný, tj. má stejnou orientaci
jako jeho ekvivalent v τ . Proto nemůže nastat žádné překrytí oblouků
nebo obloukových trojúhelníků v τ ∗ . Je zajímavé, že toto platí speciálně
pro triangulaci, poslední závěry nejsou pravdivé, pokud základní prvky
rozdělení mají více než tři hrany [1]. Předpokládejme dále, že obloukové
trojúhelníky jsou dobře orientované.
Nyní zformulujeme optimalizaci úhlů jako lineární program. Pro každou rovnou hranu e = pq v triangulaci τ zavedeme dvě proměnné φpq a
φqp . Proměnná φpq představuje úhel, který svírá oblouk
⌢
pq s hranou pq při pohledu z p a φqp při pohledu z q (obr.1). Pro
všechny hrany pq platí φpq = −φqp .
Pro každou hranu e′ v τ , která leží na hranici δD, zaﬁxujeme dvě
odchylky de′ a −de′ s ohledem na δD. Tedy pro e′ = pq na hranici máme
φpq = −φqp = de′ .
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Obrázek 1: Odchylky
Vstupní nerovnosti pro optimalizaci pomocí lineárního programovaní
vycházejí z úhlů αqpr , které svírají hrany v τ . Dvě hrany pq a pr, které
svírají úhel αqpr jsou sousední hrany z bodu p, kde pr je následující hrana
proti směru hodinových ručiček. Potom bereme v úvahu úhel mezi dvěma
příslušnými kruhovými oblouky βqpr = −φpq + αqpr + φpr a položíme
δ ≤ βqpr .
Lineární funkce L, která je maximalizována je jednoduše L = δ.
Je zřejmé, že maximalizace δ bude maximalizovat nejmenší úhel βmin
v obloukové triangulaci. Poznamenejme, že může nastat βmin < π3 v τ ∗ ,
protože vzhledem ke kruhovým obloukům na hranici, může být součet
vnitřních úhlů δD větší než π(h − 2), kde h je počet vrcholů na δD.
Pokud n je celkový počet vrcholů, máme O(n) nerovností/rovností a O(n)
proměnných.
Někdy není cílem optimalizovat jen nejmenší úhel, ale maximalizovat
lexikograﬁcky seřazený seznam všech úhlů, tak jak to zaručuje Delaunyho
triangulace. Toho můžeme dosáhnout opakovaným řešením lineárního programu se zaﬁxováním již optimalizovaných úhlů.
V optimalizované triangulaci mohou vzniknout úhly vetší než π. Pokud
je v konkrétní aplikaci tento jev nežádoucí, můžeme přidat podmínku
−φpq + αqpr + φpr ≤ γ
pro γ < π. Zejména volba γ = π − 2δ současně sníží velké úhly a to
vede k obloukovým trojúhelníkům tak „rovnoúhlým“ jak je to jen možné.
Nicméně tím ztratíme možnost maximalizace nejmenšího úhlu nad prostorem všech možných obloukových triangulací. Další různá lineární omezení
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Obrázek 2: Optimalizovaná Delaunyho triangulace
mohou mít smysl v různých aplikacích, jako zaﬁxování součtu úhlů v každém obloukovém trojúhelníku na π, nebo udržení každého obloukového
trojúhelníku uvnitř kružnice určené jeho třemi vrcholy.
Obrázek 2 ukazuje optimalizaci Delaunyho rovné triangulace s nejmenším úhlem u vrcholu u. Zlepšení je zde přibližně 41%.
2.2 Metoda konečných prvků
V isoparametrickém přístupu k metodě konečných prvků je oblast popsána
souborem základních prvků Pi , kde každý je obrazem např. trojúhelníku
△i při zobrazení Gi .Přesněji, množina bázových funkcí ψij je na △i deﬁnováno takto:
X
Gi =
ψij cij j .
Koeﬁcienty cij jsou obvykle odvozeny z vrcholů a středů hran základních
prvků. Testovací funkce získáme složením bázových funkcí s inverzním
zobrazením
fij = ψij ◦ G−1
i .

Vhodným souborem funkcí deﬁnovaných na sousedních trojúhelnících
získáme spojité testovací funkce.
Každý obloukový trojúhelník může být reprezentován jako racionální
kvadratický Beziérův trojúhelník. Bázové funkce jsou racionální Bernsteinovy bázové funkce. Můžeme předpokládat, že takový trojúhelník je ve
standartní formě, tedy že váhy ve vrcholech jsou rovny jedné. Opět vhodným souborem funkcí na sousedních trojúhelnících získáme spojité testovací funkce. Tedy, libovolná oblouková triangulace může být použita pro
metodu konečných prvků. Počet testovacích funkcí je stejný jako v případě
kvadratických prvků s rovnými trojúhelníky.
Použití obloukových trojúhelníků místo rovných nabízí dvě výhody.
Za prvé, mnoho zajímavých oblastí pro numerické simulace má hranici po
částech z kruhových oblouků. Takové oblasti mohou být pomocí obloukových triangulací reprezentovány přesně. Za druhé, oblouková triangulace
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Obrázek 3: u (x, y) = x2 + y 2 − 1 cos (x + 1) sin (y)
zlepšuje velikost vnitřních úhlů, takže prvky mají lepší tvar. To umožňuje
získat menší chyby se stejným počtem trojúhelníků.
V sérii testovaných příkladů jsme ve výsledku vždy získali výrazně
lepší přibližné řešení než se stejným počtem rovných trojúhelníků. Díky
jednoduchosti naší optimalizace, mohou být optimalizovány i velké sítě
a použity pro konečné prvky s rozumnou výpočetní dobou. Na příkladě
ukážeme výsledné zlepšení.
Příklad: Uvažujeme funkci u(x, y) (obr. 3) na jednotkovém kruhu splňující homogenní Dirichletovu hraniční podmínku a aproximujeme ji konečnými prvky odvozenými z obloukové triangulace a z rovné triangulace.
Použijeme vyhovující kvadratické racionální a kvadratické polynomiální
funkce konečných prvků.
Na obrázcích 4 a 5 jsou zobrazeny triangulované domény pomocí rovné
a pomocí obloukové triangulace. Pomocí obloukové triangulace je hranice
kruhu reprezentována přesně.

Obrázek 4: Rovná triangulace

Obrázek 5: Oblouková
triangulace
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Výsledek je ukázán na obrázcích 6 a 7, kde aproximace funkce u(x, y)
jsou reprezentovány pomocí vrstevnic. Jemné rozdíly jsou patrné především okolo hranice, ovšem čím více trojúhelníků je v triangulaci použito,
tím méně můžeme z pouhého obrázku vyčíst. Při použití rovných trojúhelníků je chyba vypočtená samplováním 0, 0404 a L2 chyba je 0.0033. V
případě obloukové triangulace je chyba vypočtená samplováním 0, 0079 a
L2 chyba je 0.0001. V tomto i dalších testovaných příkladech vede použití obloukové triangulace ke značnému snížení chyby, které je způsobeno
lepšími tvary trojúhelníků a vylepšené reprezentaci oblasti.

Obrázek 6: Aproximace
u(x, y) pomocí rovné triangulace

Obrázek 7: Aproximace
u(x, y) pomocí oblé triangulace
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František Červenka
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba
frantisek.cervenka@vsb.cz

Abstrakt. V tomto příspěvku bych chtěl představit technologii
použitou k vytvoření výukového serveru www.deskriptiva.net, charakterizovat typy úloh na něm se nacházejících a nastínit budoucí
rozšíření.
Klíčová slova: GeoGebra, MediaWiki, výukový server, řešené příklady

1 Úvod
V rámci přípravy disertační práce ”Elektronické studijní materiály k podpoře výuky deskriptivní geometrie na technických vysokých školách” jsem
v několika posledních letech vytvořené studijní materiály začal zveřejňovat
na serveru www.deskriptiva.net, který jsem založil a provozuju. Na rozdíl od jiných serverů jako je například GeoGebraTube nebo interní server
KMDg VŠB-TU Ostrava mám pod kontrolou celý proces od vytvoření
apletu až po výslednou podobu webové stránky.

2 Technologie
Server je postaven na redakčním systému MediaWiki, který v posledních
verzích (od verze 1.17) umožňuje přímé vkládání web apletů z GeoGebry 4.
Bohužel v tuto chvíli ještě nefunguje online podpora apletů z GeoGebry
beta 5, která umožňuje vytvářet třírozměrné modely a ve své finální verzi
bude schopna krokovat i prostorové konstrukce. GeoGebru využívám kvůli
její snadné ovladatelnosti, neustále se zvyšujícího množství funkcí a přátelské licenci. Hlavní výhodou MediaWiki je její rozsáhlá škálovatelnost
a možnost sekupovat jednotlivé www stránky do kategorií na základě vnitřních či vnějších souvislostí.

3 Příklady
Zveřejňované konstrukce jsou trojího typu — názorné jednoduché náčrtky
demonstrující potřebné pojmy, základní konstrukce s případnou třírozměrnou demonstrací a řešené komplexní příklady. Všechny typy příkladů
jsou krokovány a doplněny komentářem ke každému kroku.
3.1 Náčrtky
Jsou myšleny jako jednoduché obrázky, které mají usnadnit studentům
představit si vysvětlovaný pojem nezávisle na promítací metodě. Obsahují
jenom nezbytně nutný počet objektů (většinou interaktivních), objevujících se v několika málo krocích, doplňený stručným komentářem.

70

ervenka Franti²ek

Obrázek 1: Náčrtek znázorňující nalezení stopníku přímky s postupem

3.2 Základní konstrukce
Silnými nástroji deskriptivní geometrie jsou pro všechny projekce tak
zvané základní konstrukce, bez jejichž znalosti není ve většině případů
možné řešit komplexní příklady. Jelikož se jedná o jednoduché konstrukce
i jejich řešení obsahuje pouze několik objektů a kroků. V Mongeově projekci doplňuju řešení o třírozměrný náhled celé situace.

3.3 Řešené příklady
Hlavní a nejrozsáhlejší část serveru by měly tvořit řešené příklady v jednotlivých projekcích. Každému příkladu věnuji samostatnou stránku, která
obsahuje všechny fáze řešení úlohy — rozbor (v budoucnu bude doplněn
o 3D náhled), samotnou konstrukci v GeoGebře s detailním popisem každého kroku, zadání podobných úloh a výčet pojmů a základních konstrukcí při řešení použitých. Aplet je doplněn tlačítky umožňující skrýt
právě provedené konstrukce a tím příklad zpřehlednit.
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Obrázek 2: Základní konstrukce — nalezení stopníku přímky v Mongeově
projekci

Obrázek 3: Řešené příklady — konstrukce jehlanu v Mongeově projekci
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4 Sbírka úloh s řešením
V interní části serveru budou všechna zadání mnou vytvořených úloh
pro samostatnou práci studentů včetně výsledných řešení v podobě obrázků vyexportovaných z GeoGebry (momentálně se jedná asi o 500 zadání).

5 Závěr
Zvolené nástoje a materiály mi umožňují vystavět celou deskriptivní geometrii od nejjednodušších pojmů, které jsou nutné k odvození a vysvětlení
základních konstrukcí až po jejich využití při řešení komplexních příkladů.
Zejména bych se chtěl zaměřit na možnost srovnání jednotlivých projekcí
a zdůraznit na první pohled ne úplně jasné souvislosti mezi nimi. Například ”stopník” se nazývá průsečík přímky a průmětny nezávisle na projekci, ale pro studenty je stopník v Mongeově projekci něco úplně jiného
než v kolmé axonometrii. První ohlasy jsou vesměs pozitivní, takže chci
v dohledné době dokončit sekci věnovanou Mongeově projekci, vytvořit
část věnovanou kolmé axonometrii, případně dalším projekcím používaným v technické praxi.
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Some new trends in decomposition of
non-negative polynomials
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Abstract. The Successive Difference Substitutions (SDS) method,
which can be useful for decision of nonnegativity of polynomial,
will be presented and compared with the Sum Of Squares (SOS)
decomposition. Further, we will focus on the Newton polytope method
for solving SOS problem. We formulate some necessary condition for
the Newton polytope whether it represents or does not a nonnegative
(or SOS) polynomial.
Keywords: Successive Difference Substitutions, Newton polytope, Sum
Of Squares, nonnegative polynomial.

1 Introduction
Notation in this article is mostly standard. A monomial xα has the form
n
αn
1
xα
, and its degree d is a nonneg1 · · · xn , where
Pn α = (α1 , . . . , αn ) ∈
ative integer i=1 αi . A polynomial p ∈ [x1 , ..., xn ] is a finite linear
combination of monomials and has a degree m which is equal to the maximal degree of the used monomials, i.e.,
X
X
αn
1
pα ∈ .
(1)
p=
p α xα =
pα xα
1 · · · xn ,

R

R

R

α

α

A form (a homogeneous polynomial) is a polynomial where all monomials
have the same degree.
A polynomial p is said to be positive semidefinite (PSD) or positive
definite (PD) if p(a1 , ..., an ) ≥ 0 or p(a1 , ..., an ) > 0 for all (a1 , ..., an ) ∈
n
.
We say p is a sum of squares (SOS) if the degree of p is even, say
2d, and it can be written as a sum of t squares of other polynomials
qi ∈ [x1 , ..., xn ] of degree ≤ d, i.e.,

R

R

p=

t
X

qi2 (x).

i=1

2 Successive Difference Substitution
We focus on methods for nonnegativity decision of polynomials. Recently
one interesting approach was presented by Chinese mathematician Lu
Yang (see [3]). We give here a brief description of his method.
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Given a homogeneous polynomial F (x1 , x2 , . . . , xn ) on

Rn+, where

Rn+ = {(x1, x2, . . . , xn) : xi ≥ 0, i = 1, 2, . . . , n}.

We have n! different orders of x1 , x2 , . . . , xn and each of the orders is
corresponding to a linear transformation
x1

= t1 + t2 + . . . + tn ,

x2

= t2 + . . . + tn ,

...
xn

= tn ,

where ti ≥ 0 if and only if x1 ≥ x2 ≥ . . . ≥ xn . This transformation is
called the difference substitution.
The n! different orders give us n! difference substitutions and we denote the set of all difference substitutions of form F by DS(F ). If every
polynomial in DS(F ) has only nonnegative coefficients, we conclude that
F is PSD on n+ . And if some polynomial in DS(F ) has at least one
negative coefficient, we can handle it like polynomial F . Thus we get a
sequence of sets
{SDS(m) (F )}∞
m=1 ,
S
1
2
where SDS (F ) = DS(F ), SDS (F ) = G∈DS(F ) DS(G), . . ., which is
either terminating and then F is PSD on n+ or not and then we can not
decide on positivity of polynomial F . This method is called successive
difference substitution (SDS).
This method is designed only for nonnegative variables, but we can
easily extend it for negative ones. The approach is straightforward and
will be shown in the following example.

R

R

Example 1 First we compute difference substitutions of a homogeneous
polynomial in two variables on 2+

R

F (x1 , x2 ) = 4x21 − 5x1 x2 + 3x22 .
For variable order x1 ≥ x2 we have substitution
F (t1 + t2 , t2 ) = 4t21 + 3t1 t2 + 2t22
and for x2 ≥ x1 it is
F (t2 , t1 + t2 ) = 3t21 + t1 t2 + 2t22 .
Thus the set
DS(F ) = {4t21 + 3t1 t2 + 2t22 , 3t21 + t1 t2 + 2t22 }
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R

and the polynomial F is PSD on 2+ .
For x1 , x2 ∈ R2 we have to in addition compute the following difference
substitutions: DS(F (x1 , −x2 )), DS(F (−x1 , x2 )), DS(F (−x1 , −x2 )). But
we have got
F (x1 , −x2 ) = F (−x1 , x2 ) = 4x21 + 5x1 x2 + 3x22 ,
F (−x1 , −x2 ) = F (x1 , x2 ).
Therefore the polynomial F is PSD on

R2.

One of the disadvantages of SDS is that if polynomial F has an isolated
irrational zero point, then the sequence of sets {SDS(m) (F )}∞
m=1 is not
terminating. The example of such polynomial is
√
F (x, y, z) = (x − 2z)2 + y 2 ,
where

√
F ( 2, 0, 1) = 0.

For more details of this method see [4].

3 SOS decomposition using Newton polytopes
Define the Newton polytope new(p) of polynomial p as the integer lattice
points in the convex hull of the degrees α in (1), considered as vectors in
n
. Then it can be shown that the only monomials xβ that can appear
in the sum of squares representation are those such that 2β is in new(p).
It means that
1
new(qi ) ⊆ new(p).
2

R

Using the Newton polytope we can formulate the necessary condition
of nonnegativity of polynomial p:
Lemma 3.1 If p is PSD then every vertex of new(p) has even coordinates
and a positive coefficient.
For more details see [2].
The Lemma 3.1 can be generalized and we have following necessary
conditions:
Lemma 3.2 If p is PSD then every edge of new(p) has nonnegative sum
of coefficients.
Lemma 3.3 If p is PSD then the sum of all coefficients of new(p) is
nonnegative.
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Figure 1: The Newton polytope of p (left) and highlighted edges using
Lemma 3.2 (right).
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Figure 2: The quadrat to be removed (left) and the Newton polytope
after reduction (right).
Our method is based on subtracting so called quadrats from new(p)
to get “smaller” Newton polytope, which has to fulfill the three necessary
conditions of nonnegativity mentioned above.
The basics of this method was introduced in [1] therefore we only
concentrate to the demonstration of the method with the use of the two
new Lemmas (Lemma 3.2 and 3.3).
Example 2 We have a polynomial
p(x, y)

= 5 + x2 − 8x3 + 4x6 − 4x2 y − 4y 2 − 2xy 2 + 2x2 y 2 +
+4x3 y 2 + x4 y 2 + 4x2 y 3 + y 4 + 2x2 y 4 .

In Fig. 1 on the right we can see the Newton polytope of polynomial p
and on the left there are highlighted edges with solid line which fulfill the
Lemma 3.2 and with dashed line which do not.
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Figure 3: The quadrat to be removed (left) and the Newton polytope
after reduction (right).
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Figure 4: The quadrat to be removed (left) and the Newton polytope
after reduction (right).
The goal of our method is to decompose the Newton polytope from edge.
So we try remove bottom edge of new(p).
In Figure 2 we can see the result of this reduction leads to conflict with
Lemma 3.2. Therefore we have to remove the quadrat of higher dimension
which contains the bottom edge. According to the Fig. 1 (right) the only
possibility is to remove quadrat shown in Fig. 3 (left). Now we can reduce
the Newton polytope on the right in Fig. 3 by removing the left highlighted
edge. Another steps are similar, see Figures 4 and 5.
Thus we have got the SOS decomposition of polynomial p
p(x, y) = x4 y 2 + (−2 + 2x3 + y 2 )2 + (1 − xy 2 )2 + (−x + 2xy + xy 2 )2 .

4 Conclusion
The successive difference substitution is the method with very easy and
straightforward implementation and thanks to today’s computing tech-
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Figure 5: The quadrat to be removed (left) and the Newton polytope
after reduction (right).
nology easily applicable. Uncertainty of its termination is the only disadvantage.
The SOS decomposition method can deal with the polynomial SDS
can not and the decomposition can be useful for some other applications,
but the implementation is more complicated.
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Geometrie na počítači na HGF VŠB-TU Ostrava
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Abstrakt. V rámci projektu FRVŠ Inovace počítačových předmětů na HGF VŠBTU Ostrava probíhá inovace studijního předmětu Geometrie na počítači. Cílem
inovace je úprava osnov a rozpracování náplně tak, aby absolventi byli schopni
samostatně vytvořit matematické modely reálných situací, s nimiž se setkávají
v průběhu svého studia a v technické praxi. K jejich řešení mohou následně
používat moderních počítačových prostředků.
Klíčová slova: Geometrie, GeoGebra, POV - Ray

1 Projekt
Projekt si klade za cíl inovovat počítačové předměty tradičně vyučované
Katedrou matematiky a deskriptivní geometrie na Hornicko-geologické fakultě
VŠB-TU Ostrava. Jedná se o předměty Matematika na počítači a základy
programování a Geometrie na počítači, které jsou součástí bakalářských
studijních programů většiny oborů fakulty v prvním ročníku, resp. vybraných
oborů fakulty ve třetím ročníku.
Hlavním přínosem projektu bude rozšíření a zkvalitnění výuky matematiky a
geometrie s podporou počítače. Hodinová dotace výuky matematických
předmětů je v bakalářském studiu na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TU
Ostrava poměrně nízká a současně mají studenti s těmito předměty často
problémy. Projekt podpoří výuku matematiky a zajistí lepší návaznost
na odborné předměty. Absolventi získají vědomosti, které jim umožní efektivně
aplikovat matematické postupy při počítačovém modelování technických úloh.
Do výuky budou zařazena nová témata, např. provádění symbolických výpočtů
na počítači . Inovace obsahu počítačových předmětů byla iniciována požadavky
odborných kateder a vedením fakulty.
Na základě získaných zkušeností bude výhledově upravena osnova dalších
podobně zaměřených předmětů (Deskriptivní geometrie a počítačová grafika,
Počítačová grafika). Předměty bude také možné zařadit do studijní nabídky na
ostatních fakultách VŠB-TU Ostrava, na nichž zajišťuje výuku katedra
matematiky a deskriptivní geometrie.
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Inovace předmětu Geometrie na počítači

V současnosti je náplní předmětu Geometrie na počítači především výuka
počítačové grafiky. Snahou je od předmětu více teoreticky zaměřeného přejít
k praktickému využití znalostí z předchozího studia. Projekt zlepší návaznost
výuky matematiky na předměty odborného studia. Absolventi získají
vědomosti, které jim umožní efektivně aplikovat matematické postupy při
počítačovém modelování technických úloh. Inovace obsahu předmětu byla
iniciována požadavky odborných kateder a vedením fakulty.
Protože je předmět vyučován ve druhém ročníku bakalářského studia, můžeme
navázat na předchozí výuku matematiky a využít příslušný matematický aparát
– maticový počet, diferenciální a integrální počet, parametrizaci křivek.
Obsahem předmětu je řešení geometrických úloh v rovině a v prostoru.
V rovině se řeší úlohy od základních planimetrických po kinematické
s důrazem na zkoumání počtu řešení úloh v závislosti na dynamické změně
vstupních parametrů. Výuka probíhá v GeoGebře. V prostoru je cílem seznámit
studenty s geometrickými a matematickými nástroji při modelování
třírozměrných realistických scén. Výuka probíhá v POV-Ray, který při
vytváření scén umožňuje využívat algoritmizace např. proměnné, cykly. Pro
prezentaci výsledků vytvoří studenti animaci třírozměrné reálné scény.
Při realizaci využíváme pouze volně šiřitelný software (GeoGebra, POV-Ray,
MediaWiki, výhledově Moodle). Pro svobodný software jsme se rozhodli,
abychom studenty nezatěžovali starostmi s licencemi.

2.1 Témata přednášek a cvičení
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Planimetrie – základní geometrické objekty
Vlastnosti trojúhelníků
Základní geometrické příbuznosti v rovině – aplikace maticového
počtu
Kuželosečky – elipsa, hyperbola, parabola
Užití kuželoseček v praxi
Kinematická geometrie – eliptický, kardiodický, konchoidální a
cyklické pohyby
Elementární plochy a tělesa, základní pojmy a vlastnosti
Transformace – posunutí, otáčení, změna měřítka
Množinové operace – sjednocení, průnik, rozdíl
Tvorba realistické scény – barvy, textury, vlastnosti prostředí
Programování v POV-Ray – proměnné, cykly (while, if-else)
Matematické funkce
Tvorba animace parametricky řízené
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2.2 Výstupy projektu
•
•
•
•
•

Osnovy předmětu Geometrie na počítači
Studijní texty a prezentace pro potřeby výkladu probírané látky
Sady řešených a neřešených příkladů
Webové stránky umožňující volný přístup ke studijním materiálům
z internetu
Příprava pedagogů na výuku

3 Ukázka řešení konkrétní úlohy
V rámci opakování základních vlastností trojúhelníku řešíme se studenty např.
následující úlohu:
Měření hloubky řeky v jejích úsecích, které jsou nedostupné:
Z letadla se vhodí do vody kotva, k níž jsou na dvou lankách nestejné délky
přivázány dvě bóje. V okamžiku, kdy bóje vyplují na hladinu, se provede
letecké snímkování. Změřením na snímku se získá vzdálenost (a) obou bójí a
z toho se dá vypočítat hloubka (h) řeky v uvedeném místě.
Úlohu řešíme nejprve početně a pak s využitím GeoGebry:

Obr. 1: Model měření hloubky řeky
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4 Prezentace výsledků
Hlavní prezentací výsledků projektu budou webové stránky předmětu, které
budou sloužit současně jako podklady pro výuku. Zkušenosti získané při řešení
projektu budou prezentovány na seminářích katedry a na konferencích
orientovaných na výuku počítačové matematiky a geometrie.

5 Závěr
Již v tomto roce jsme měli možnost pracovat na přednáškách a ve cvičeních
s inovovanými učebními materiály. Průběžně jsme se studenty konzultovali
navržená témata a volbu úloh k procvičení. Sami studenti měli možnost podílet
se v rámci semestrálního projektu na přípravě úloh z jejich odborného studia.
Průběžným zadáváním domácích úkolů a jejich kontrolou jsme dosáhli toho, že
většina studentů zvládla vykonat zkoušku na první termín.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu FRVŠ 2464/2012 Inovace
počítačových předmětů na Hornicko-geologické fakultě, Vysoké školy báňské
– Technické univerzitě Ostrava.
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Virtuálnı́ modely rotačnı́ch a šroubových
ploch
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Abstrakt. Vytvořené interaktivnı́ modely vztahujı́cı́ se ke klasickým
geometrickým tématům se snažı́ atraktivnı́m způsobem přiblı́žit
přı́slušné základnı́ pojmy a vlastnosti.
Klı́čová slova: VRML modely, rotačnı́ plochy, šroubové plochy.

1 Úvod
Přı́spěvek představuje šestici virtuálnı́ch modelů vytvořených v jazyce
VRML (Virtual Reality Modeling Language, [1]), jež mohou sloužit jako
efektnı́ didaktická pomůcka při výuce tradičnı́ch geometrických partiı́ (jež
lze uceleně najı́t např. v učebnici [2]).
Článek je tak slı́beným pokračovánı́m v práci, o nı́ž již bylo referováno
na setkánı́ geometrů a počı́tačových grafiků v roce 2010 ve Zlenicı́ch ([3]).

2 Společné vlastnosti popisovaných modelů
Všechny dále zmı́něné modely majı́ jednotné některé ovládacı́ prvky (vizte
prosı́m obrázky 1 až 5, a z většı́ části i obrázek 6):
Sada ovladačů v levém dolnı́m rohu scény sloužı́ k rotovánı́ a posouvánı́ celého modelu, tj. k možnosti lépe evidovat jeho prostorovost;
čtveřice tlačı́tek dole uprostřed umožňuje procházet jednotlivými kroky,
v nichž některé geometrické objekty přı́p. dalšı́ ovládacı́ prvky přibývajı́
resp. mizı́, nebo se pouze měnı́ řı́dicı́ prvky přı́slušné plochy.
Vpravo nahoře jsou umı́stěny čtyři kuličky, jejichž aktivace nastavı́
model do některého z přednastavených pohledů: shora (modrá), zepředu
(zelená), zprava (žlutá) a výchozı́ (červená); přı́mo pod těmito přepı́nači
pohledů je umı́stěn tzv. posuvnı́k výtvarného zákona, kterým lze ovládat
mı́ru geometrického vytvořenı́ přı́slušné plochy.
Vpravo téměř dole (nad logem pluginu, který zprostředkuje zobrazenı́
modelu ve webové stránce) je přepı́nač zobrazenı́ resp. skrytı́ řı́dicı́ch bodů
dostupných v daném modelu, a vpravo od něj se nacházı́ resetovacı́ tlačı́tko
R, jehož stiskem se řı́dicı́ útvary navrátı́ do své iniciálnı́ polohy.
Kliknutı́m na model plochy lze tuto zprůhlednit s nastavenı́m modrého
odstı́nu a světelných odlesků nebo jı́ vrátit původnı́ bı́lé zabarvenı́ bez
pokročilých světelných efektů.
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3 Modely rotačnı́ch ploch
Rotačnı́ plocha vznikne rotacı́ dané křivky (rovinné či prostorové) kolem
pevně dané přı́mky zvané osa rotace.
Dále následuje podrobný popis funkčnı́ch vlastnostı́ třı́ modelů, v nichž
je rotována nejprve obecná prostorová křivka, dále úsečka jako část přı́mky, a konečně kružnice nebo jejı́ oblouk.
3.1 Obecná rotačnı́ plocha
Po načtenı́ modelu je možné pomocı́ posuvnı́ku výtvarného zákona nechat danou prostorovou křivku (červenou) rotovat kolem dané pevné osy
(modré), a to o úhel v rozmezı́ od 0 do 2π – přitom je současně vytvářena
přı́slušná část vzniklé rotačnı́ plochy; je-li zmı́něný posuvnı́k aktivován,
objevı́ se v modelu také série úseček, jež reprezentujı́ poloměry rotace
konečného počtu bodů dané prostorové křivky – pro zajı́mavost poznamenejme, že v obecném přı́padě tvořı́ všechny takové poloměry část přı́mého
konoidu dané křivky. . .

Obrázek 1: Model obecné rotačnı́ plochy
Stiskem přepı́nače řı́dicı́ch bodů se odhalı́ geometrické pozadı́ dané
prostorové křivky – jedná se o tzv. Bézierovu kubiku danou řı́dicı́m polygonem se čtyřmi vrcholy; těmi je možné prostorově pohybovat – a sice
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taženı́m za kouli nebo čtverec ve vodorovném dvojsměru, uchopenı́m modrého dvojkužele pak ve směru svislém; tı́m lze průběžně modifikovat tvar
rotované Bézierovy kubiky, a tı́m také tvar přı́slušné rotačnı́ plochy. . .
V následujı́cı́m kroku se na rotované křivce objevı́ jeden jejı́ bod a jı́m
jdoucı́ přı́slušná rovnoběžková kružnice (rovnoběžka) se svým středem i
poloměrem; současně přibude v pravé části nový posuvnı́k, jı́mž lze řı́dit
polohu tohoto bodu (a s nı́m svázaných geometrických objektů) na dané
Bézierově křivce.
V dalšı́m kroku dojde ke změně vnitřnı́ interpretace plochy: tutéž plochu lze vytvořit rotacı́ přı́slušného meridiánového resp. polomeridiánového
řezu plochy libovolnou rovinou procházejı́cı́ osou rotace – to lze nynı́ demonstrovat taženı́m posuvnı́ku výtvarného zákona; v pravé části navı́c
přibude třetı́ posuvnı́k, jehož stiskem a taženı́m je možné zobrazit a kolem dané osy rotovat zmı́něnou meridiánovou rovinu i s přı́slušným meridiánem plochy.
Navı́c se pod trojicı́ posuvnı́ků objevı́ čtvercová manipulačnı́ deska,
po nı́ž lze posouvat žlutou kuličkou, a měnit tak polohu odpovı́dajı́cı́ho
bodu na ploše spolu s přı́slušnou rovnoběžkovou kružnicı́ a meridiánovým
řezem; současně je zajı́mavé sledovat, jak tento pohyb ovlivňuje polohu
druhého a třetı́ho posuvnı́ku (mı́něno zprava) a naopak. . .
Na ploše samotné se také zobrazı́ jejı́ ortogonálnı́ sı́t’ tvořená několika
rovnoběžkami a meridiány.
Předposlednı́ krok (snı́mek z této fáze je na obr. 1) přidá v daném bodě
plochy jejı́ tečnou rovinu, která je určena tečnou k přı́slušné rovnoběžkové
kružnici a k nı́ kolmou tečnou k přı́slušnému polomeridiánu v tomto bodě;
způsobem naznačeným v předchozı́m odstavci lze celým tı́mto komplexem
pohybovat – přitom je užitečné sledovat zejména polomeridiánovou tečnu
a jejı́ průsečı́k s osou rotace.
Právě vzájemná poloha polomeridiánové tečny a osy rotace podél
některé vybrané rovnoběžkové kružnice vede k dalšı́mu názvoslovı́: je-li polomeridiánová tečna kolmá na osu rotace (jejich průsečı́k je tedy středem
přı́slušné rovnoběžky), pak se taková rovnoběžková kružnice nazývá kráterová; naopak, je-li polomeridiánová tečna rovnoběžná s osou rotace (jejich
průsečı́k je nevlastnı́ bod) a přı́slušná rovnoběžka má ve svém blı́zkém
okolı́ lokálně maximálnı́ resp. minimálnı́ poloměr, pak se taková tvořicı́
kružnice plochy nazývá rovnı́ková resp. hrdelnı́ rovnoběžka.
A v závěrečném kroku je pak plocha změněna do takové podoby, aby
se na nı́ všechny tři výše uvedené typy rovnoběžkových kružnic objevily;
v modelu jsou zvýrazněny zeleně.
3.2 Rotace přı́mky resp. úsečky jako jejı́ části
Lze ukázat, že rotacı́ dané přı́mky kolem dané pevné osy vznikne rotačnı́
kvadrika nebo jejı́ část – typ záležı́ na vzájemné poloze obou přı́mek.
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Po načtenı́ tohoto modelu se objevı́ pevná osa rotace (modrá) a úsečka
(červená) k nı́ kolmá jako část rotované přı́mky, přičemž jeden jejı́ krajnı́
bod ležı́ na ose rotace; taženı́m posuvnı́ku výtvarného zákona je pak možné
vytvořit plochu, která je v tomto přı́padě částı́ roviny.
Ve druhém kroku změnı́ rotovaná úsečka svoji polohu tak, že protı́ná
osu rotace v některém svém vnitřnı́m bodě a nenı́ k nı́ kolmá ani s nı́
rovnoběžná – vytvořená plocha je pak částı́ plochy rotačnı́ kuželové.
Ve třetı́m kroku je rotovaná úsečka rovnoběžná s osou rotace a nemá
s nı́ společný žádný bod, čı́mž vznikne část rotačnı́ válcové plochy.

Obrázek 2: Model plochy vzniklé rotacı́ úsečky
A konečně v poslednı́m čtvrtém kroku ležı́ rotovaná úsečka na přı́mce,
která je s osou rotace navzájem mimoběžná a nenı́ k nı́ kolmá – vytvořená
plocha je tedy částı́ jednodı́lného rotačnı́ho zborceného hyperboloidu; pro
zajı́mavost poznamenejme, že poloměry rotace podél takto zadané tvořicı́
úsečky ležı́ na přı́mém konoidu přı́slušné přı́mky, tj. na hyperbolickém
paraboloidu. . .
V každé fázi popisovaného modelu (vizte prosı́m obr. 2) lze zobrazit
řı́dicı́ ovladače v krajnı́ch bodech rotované úsečky, jimiž je možno výše
popsaným způsobem měnit jejich prostorovou polohu, a tı́m libovolně
ovlivňovat tvar vytvořené plochy.
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3.3 Rotace kružnice nebo jejı́ části
V úvodnı́m kroku tohoto modelu je možné pomocı́ posuvnı́ku výtvarného
zákona nechat kolem pevné osy (modré) rotovat kružnici (červenou), jejı́ž
rovina procházı́ osou rotace a pro niž je osa nesečnou; vznikne tak plocha
zvaná anuloid nebo jejı́ část; druhý dvojposuvnı́k umožňuje z původnı́
rotované kružnice ponechat pouze jejı́ oblouk, přičemž je také možné zvolit
ze čtyř možnostı́, kde se začne taženı́m některého z této dvojice posuvnı́ků
z kružnice odebı́rat.
Ve druhém kroku se daná kružnice pouze posune ve směru kolmém na
osu rotace tak, aby tato osa byla jejı́ tečnou – vytvořená plocha je pak
tzv. axoidem nebo jeho částı́.

Obrázek 3: Model plochy vzniklé rotacı́ kružnice nebo jejı́ části
Třetı́ krok znamená posun v témže směru, kdy osa rotace je sečnou
dané kružnice, ale neprocházı́ jejı́m středem; vzniklá plocha se nynı́ nazývá
melonoid.
Ve čtvrtém kroku se konečně rotovaná kružnice posune týmž směrem,
až se jejı́ střed octne na ose rotace, a vznikne tak kulová plocha nebo jejı́
část.
V poslednı́m kroku (vizte prosı́m obr. 3) je již možné středem dané
kružnice v uvedeném směru pohybovat volně, také lze stiskem přepı́nače
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řı́dicı́ch bodů zobrazit a následně měnit normálu roviny rotované kružnice
jdoucı́ jejı́m středem – dá se tak vytvořit obecná plocha zvaná globoid.
Navı́c je nad resetovacı́m tlačı́tkem přepı́nač řezné roviny, kterou je
stiskem možno zobrazit nebo skrýt; tuto rovinu reprezentovanou obdélnı́kem lze v modelu taženı́m za jeho okraj posouvat ve výše zmı́něném
směru a taženı́m na vnitřnı́ části lze zobrazený obdélnı́k otočit kolem
jeho zvýrazněné střednı́ přı́čky – dajı́ se tak např. ukázat různé podoby
rovinného řezu na anuloidu. . .

4 Modely šroubových ploch
Šroubová plocha vznikne šroubovým pohybem dané křivky (rovinné či
prostorové); přitom šroubový pohyb je lineárně závislým složenı́m rotace
kolem pevné osy a posunutı́ ve směru této osy – délka tohoto posunutı́ odpovı́dajı́cı́ rotaci o plný úhel 2π se nazývá výška závitu daného šroubového
pohybu.
Ve všech následujı́cı́ch modelech se objevuje posuvnı́k výšky závitu
(v obr. 4 a 5 hned vedle posuvnı́ku výtvarného zákona, v obr. 6 je až třetı́,
hned nalevo od dvojposuvnı́ku pro zobrazenı́ části šroubované kružnice),
který je možné stáhnout do nejnižšı́ polohy odpovı́dajı́cı́ nulové výšce
závitu, kdy tak vznikne plocha rotačnı́ jako speciálnı́ přı́pad plochy šroubové.
Vzhledem k tomuto vztahu – šroubová plocha je zobecněnı́m plochy
rotačnı́ – jsou již dalšı́ modely popsány stručněji a předevšı́m jsou vyzdviženy jejich rozdı́ly oproti odpovı́dajı́cı́m modelům předešle komentovaných rotačnı́ch variant.
4.1 Obecná šroubová plocha
Po načtenı́ modelu lze pomocı́ posuvnı́ku výtvarného zákona vytvořit až
jeden celý závit (tj. část odpovı́dajı́cı́ rotaci o plný úhel) obecné pravotočivé šroubové plochy vzniklé šroubovánı́m dané prostorové křivky
(červené) kolem pevné osy (modré) šroubového pohybu.
Podobně jako u rotačnı́ varianty je možné zobrazit a následně prostorově pohybovat se čtyřmi vrcholy řı́dicı́ho polygonu šroubované Bézierovy
kubiky, a měnit celkový tvar plochy; navı́c lze přı́slušnými tlačı́tky (v podobě šipek) posunout jeden nebo oba krajnı́ body dané prostorové křivky
na osu rotace, a ukázat tak rozdı́l mezi otevřenou resp. uzavřenou šroubovou plochou, kdy daná šroubovaná křivka nemá s osou žádný společný
bod resp. s nı́ má aspoň jeden společný bod.
Přepı́načem + (nebo –) se dá plocha animovaně změnit ve svou levotočivou variantu (nebo zpět v pravotočivou).
Ve druhém kroku se objevı́ bod na šroubované Bézierově kubice a jı́m
jdoucı́ rovnoběžková šroubovice; současně přibude přı́slušný manipulačnı́
posuvnı́k analogicky jako u rotačnı́ varianty.
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Třetı́ krok (vizte prosı́m obr. 4) je také analogický jen s tı́m rozdı́lem,
že se neměnı́ vnitřnı́ interpretace plochy – sı́t’ na ploše tedy nenı́ obecně
ortogonálnı́ a je tvořena soustavou přešroubovaných poloh dané prostorové křivky a soustavou rovnoběžkových šroubovic; pomocı́ čtvrtého posuvnı́ku lze rotovat s meridiánovou rovinou a měnit tak polohu přı́slušného
meridiánového řezu plochy (poznamenejme, že z důvodu implementačnı́ch
komplikacı́ může část meridiánu přeskakovat na jiný závit plochy — snad
se v budoucnu podařı́ tento drobný nedostatek odstranit).

Obrázek 4: Model obecné šroubové plochy
V poslednı́m kroku je v bodě plochy sestrojena tečná rovina, která je
určena tečnou ke šroubované křivce a tečnou k rovnoběžkové šroubovici.
4.2 Šroubovánı́ přı́mky resp. úsečky jako jejı́ části
V prvnı́ch třech fázı́ch modelu lze vytvořit různé varianty tzv. schodové
plochy, neboli přı́mého šroubového konoidu, neboli helikoidu, neboli pravoúhlé uzavřené přı́mkové šroubové plochy; přı́mka, na nı́ž šroubovaná
úsečka ležı́, je k ose šroubového pohybu kolmá a protı́ná ji.
Druhé dva kroky zobrazujı́ různou část tzv. vývrtkové plochy (neboli
kosoúhlé uzavřené přı́mkové šroubové plochy), kdy je přı́slušná šroubovaná přı́mka s osou šroubového pohybu různoběžná, ale nenı́ k nı́ kolmá.

90

Doleºal Ji°í

V dalšı́m kroku je šroubovaná přı́mka k ose šroubového pohybu sice
kolmá, ale mimoběžně – vzniká tak pravoúhlá otevřená přı́mková šroubová
plocha, která je základnı́m konstrukčnı́m prvkem pro tzv. svidřı́k.
A na závěr se plocha vytvaruje do podoby kosoúhlé otevřené, při
nı́ž jsou daná šroubovaná přı́mka a osa šroubového pohybu nekolmé mimoběžky.
Podobně jako u odpovı́dajı́cı́ rotačnı́ varianty lze v každém kroku
zobrazit a následně měnit prostorovou polohu krajnı́ch bodů šroubované
úsečky (vizte prosı́m v obr. 5).

Obrázek 5: Model plochy vzniklé šroubovánı́m úsečky

4.3 Rotace kružnice nebo jejı́ části
Model má pouze tři kroky, ve všech lze volně pohybovat středem šroubované kružnice po úsečce kolmé na osu šroubového pohybu:
V prvnı́m kroku je možno sledovat různé varianty plochy zvané vinutý
sloupek, neboli také normálové cyklické šroubové plochy.
Ve druhém kroku obsahuje rovina šroubované kružnice osu šroubového
pohybu, čili jde o tzv. osovou cyklickou šroubovou plochu, neboli plochu
klenby sv. Jiljı́ dle jejı́ho dávného užitı́ v jihofrancouzském městečku St.
Gilles; při (v modelu) maximálnı́ možné výšce závitu a posunutı́ středu
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dané kružnice na osu šroubového pohybu vznikne varianta plochy zvaná
kadeř – výška závitu je čtyřnásobkem poloměru šroubované kružnice.
V obou předchozı́ch krocı́ch lze zobrazit a následně měnit normálu
roviny dané kružnice jdoucı́ jejı́m středem, a vytvořit tak zcela obecnou
cyklickou šroubovou plochu.
Ve třetı́m kroku tato možnost nenı́, nebot’ je zmı́něná normála vždy
modifikována tak, aby byla tečnou k právě danému šroubovému pohybu
a aby tak vždy vznikla plocha zvaná Archimedova serpentina.
Navı́c v tomto kroku přibude pod přepı́načem orientace šroubového
pohybu ještě jedno tlačı́tko v podobě oranžové kulové plochy (vizte prosı́m
obr. 6), pomocı́ něhož lze zobrazit nebo skrýt dalšı́ posuvnı́k, který ovládá
šroubovánı́ kulové plochy, jež má týž střed i poloměr jako daná šroubovaná
kružnice; lze tak tedy demonstrovat, kterak může Archimedova serpentina
vzniknout jako obalová plocha vytvořená při šroubovém pohybu dané
plochy kulové – čili že se jedná o speciálnı́ přı́pad tzv. rourové plochy. . .

Obrázek 6: Model plochy vzniklé šroubovánı́m kružnice nebo jejı́ části

5 Závěr
Popsané modely se snažı́ hravým a vizuálně zajı́mavým způsobem přiblı́žit
teoretické partie dvou přı́buzných a v technické praxi hojně užı́vaných
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typů ploch.
V mnoha směrech takové počı́tačové modely jistě zřejmě předčı́ modely
reálné, jejichž užı́vánı́ a přı́padné vytvářenı́ ve výukovém procesu tı́m
ovšem neztrácı́ na svém významu.
Nespornou výhodou představených virtuálnı́ch modelů je také jejich
relativně snadná dostupnost na webu – odkazy lze najı́t na nı́že uvedené
internetové adrese [4].
V budoucnu je plánováno podobným způsobem vytvořit virtuálnı́ modely dalšı́ch významných typů ploch, např. přı́mkových, translačnı́ch, klı́nových či obalových, přı́padně vylepšit modely stávajı́cı́. . .
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Abstrakt. Článek popisuje základnı́ principy metod geometrického
modelovánı́, seznamuje s problematikou této oblasti matematiky
a v druhé části se zaměřuje na vybrané problémy jednotlivých přı́stupů,
uvádı́ konkrétnı́ přı́klady problémů a nastiňuje jejich řešenı́.
Klı́čová slova: CAD, CAM, variačnı́ geometrie, geometrické vazby (constraints), prioritnı́ faktor, instance, rozpoznávánı́ vazeb, solver, sketcher.

1 Úvod do problematiky vazeb
Dnes vyvı́jené a využı́vané parametrické systémy, které využı́vajı́ vazby,
umožňujı́ mnohem většı́ volnost než dřı́ve. Nepotřebujı́ ani zadávánı́ všech
rozměrů a vazeb mezi základnı́mi elementy v geometrickém modelovánı́,
ze kterých se skládajı́ prvky složitějšı́. Ve 2D jsou to napřı́klad body,
přı́mky, kružnice a kruhové oblouky. Tyto základnı́ stavebnı́ prvky jsou
nazývány primitiva.
Vazby reprezentujı́ vztahy mezi jednotlivými primitivy, dodávajı́ modelu konkrétnı́ tvar a rozměry. Jedná se napřı́klad o rovnoběžnost, kolmost, incidenci, vzdálenost dvou bodů a úhel, který svı́rajı́ 2 přı́mky.
Pro přı́pad 3D je nejčastěji za primitiva volen bod, přı́mka, rovina a kulová plocha a množina vazeb obsahuje délku, úhel, incidenci, rovnoběžnost
a kolmost.
Jednotlivé vazby jsou popsány algebraickými polynomiálnı́mi rovnicemi, pro ilustraci problému můžeme uvést napřı́klad vazbu kolmosti
přı́mek r a s se směrovými vektory
ur = (x2 − x1 , y2 − y1 ), us = (x4 − x3 , y4 − y3 ).
Rovnice této vazby vypadá následovně:
ur · us = (x2 − x1 ) · (x4 − x3 ) + (y4 − y3 ) · (y2 − y1 ) = 0.
Úvod do problematiky vazeb je vı́ce podrobně popsán v [2].
Systémy, které s vazbami pracujı́, jsou tvořeny dvěma moduly. Prvnı́
z nich je sketcher (skicář), v něm návrhář pomocı́ primitiv vytvářı́ návrh
(skicu) a definuje mezi jednotlivými elementy topologické vazby. Přidánı́
topologických vazeb se může dı́t implicitně (za pomoci programu) přı́mo
při navrhovánı́ skicy napřı́klad pomocı́ uchopovánı́ na objektu nebo k mřı́žce (snap), nebo explicitně, kdy si uživatel zadá požadované vazby sám.
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Ostatnı́ vazby a rozměry stačı́ doplnit až později, v závěrečné fázi
návrhu, kdy vlastně z množiny různých modelů, které majı́ stejnou reprezentaci (z množiny instancı́), vytvořı́me požadovaný model dodánı́m
potřebných metrických informacı́ a vybereme tak jednu konkrétnı́ instanci.
Druhým modulem je řešič vazeb (solver), který zpracuje všechny zadané informace, dopočı́tá dalšı́ potřebné údaje a pokud je vše zadáno
správně, může být požadovaný model generován a zobrazen.
Postup zadávánı́ dat a řešenı́ problému můžeme zjednodušeně shrnout
napřı́klad takto:
1. Načrtnut tvar, zadánı́ topologických vazeb – modul sketcher
2. Řešenı́ všech zadaných údajů – modul solver
3. Zobrazenı́ řešenı́
4. Metrické vazby mohou být přidány až na závěr - vede k opětovnému
řešenı́ problému a zobrazenı́ nového výsledku
Podle způsobu, na jakém principu solver pracuje a jak se vypořádává
s řešenı́m vazeb, můžeme jednotlivé programy rozdělit do kategoriı́:
• numerické - numerické řešenı́ soustavy rovnic
• symbolické - symbolické řešenı́ soustavy rovnic

• založené na pravidlech - použı́vajı́ předepsaná pravidla k sestavenı́
posloupnosti konstrukčnı́ch kroků
• grafové - analýza grafu vazeb

• hybridnı́ - kombinace předchozı́ch
Úkol všech systémů ale zůstává stejný: pro zadanou množinu primitiv
a vazeb nalézt řešenı́, které vyhovuje všem zadaným podmı́nkám.

2 Problémy různých přı́stupů
Každá z metod řešenı́ problému vazeb má jistě své výhody i nevýhody,
které plynou přı́mo z povahy daného postupu. Napřı́klad u numerických
metod bývá někdy problém se stabilitou, nebo se volbou jiných počátečnı́ch
podmı́nek můžeme dostat k zobrazenı́ jiné instance řešenı́, než bylo zamýšleno. U symbolických metod je obecně problém s velkou časovou náročnostı́
(řešı́ se velké soustavy algebraických rovnic). Grafové solvery se zase
potýkajı́ s různými omezenı́mi, lze je napřı́klad použı́t jen na určité třı́dy
problémů, to vše vyplývá z použitého způsobu dekompozice grafu a redukce na menšı́ podgrafy. Vı́ce informacı́ k jednotlivým problémům je
v práci [2].
V následujı́cı́ch kapitolách se zaměřı́me na některé vybrané problémy
určitých přı́stupů.
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2.1 Volba vhodných vazeb
Je jasné, že konkrétnı́ návrh by se dal realizovat pomocı́ různých skupin
vazeb, někdy by se ale mohlo stát, že zvolenı́ některých nenı́ přı́liš vhodné.
Jako přı́klad uved’me situaci, kde je dvěma různými způsoby definován
stejný obdélnı́k. To je znázorněno na obrázku 1. Vše se zdá být v pořádku,
než je na celý návrh aplikována rotace o 30◦ kolem jednoho vrcholu a projevı́ se rozdı́ly, v jednom z přı́padů se obdélnı́k změnı́ (viz obrázek 2).
Volba vhodných vazeb je tedy velice důležitá.

Obrázek 1: Dva různé způsoby definovánı́ obdélnı́ka

Obrázek 2: Situace po provedenı́ rotace
Řešenı́m tohoto problému může být zavedenı́ prioritnı́ho faktoru. To
je koeficient, který je přiřazen každé vazbě a určuje, jak je která vazba
výhodná. Největšı́ prioritnı́ faktor majı́ vazby topologické, protože určujı́
vzájemné vztahy mezi objekty. Naopak vazby metrické majı́ prioritnı́ faktory nejmenšı́, protože určujı́ až závěrečnou velikost modelovaného objektu. Prioritnı́ faktory jednotlivých vazeb jsou uvedeny v tabulce 1.
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Prioritnı́ faktory pro různé vazby
Prioritnı́ faktor vazba
1.0
rovnoběžnost, kolmost, úhel mezi přı́mkami
incidence
pozice bodů
0.1
vodorovnost
svislost
orientace přı́mky
0.01
vzdálenost mezi dvěma body
vodorovná vzdálenost mezi dvěma body
svislá vzdálenost mezi dvěma body
vzdálenost mezi rovnoběžnými přı́mkami
0.001
poloměr oblouku
Tabulka 1: Prioritnı́ faktory

Rovnice každé vazby se vynásobı́ odpovı́dajı́cı́m faktorem. To ve spojenı́ s numerickým přı́stupem a užitı́m Levenberg-Marquardtovy metody
s pivotacı́, kdy se v každém kroku metody jednotlivé řádky Jacobiho matice soustavy vazebnı́ch rovnic porovnávajı́ a jejich pořadı́ je změněno
podle velikosti pivota (prvnı́ nenulový člen), způsobı́, že méně vhodné
vazby se dostanou do spodnı́ch řádků matice.
V přı́padě, že je nalezena skupina redundantnı́ch (nadbytečných) vazeb
a musı́ se některá (některé) z nich odebrat, jsou odebı́rány ty vazby, jejichž
rovnice jsou ve spodnı́ části Jacobiho matice, tedy ty, které majı́ z dané
množiny vazeb nejmenšı́ prioritnı́ faktor a mohly by způsobit uvedené
problémy.
2.2 Rozpoznávánı́ vazeb
Někdy může být vhodné, když program automaticky detekuje geometrické
vazby. Ve složitějšı́ch návrzı́ch totiž může uživatel snadno ztratit přehled
o vazbách, takže je snaha mu úlohu co nejvı́ce usnadnit. Kdyby se vazby
rozpoznávaly samy, uživatel by se nemusel zabývat jejich určovánı́m a program by si vzal potřebnou informaci z toho, jak je návrh načrtnut.
Každé vazbě je přiřazen přesnostnı́ faktor, ten udává, jak moc se může
rovnice vazby po dosazenı́ odpovı́dajı́cı́ch primitiv lišit od nuly. Uživatel
má možnost si tyto faktory přizpůsobit podle svých potřeb, přı́padně povolit rozpoznávánı́ jen některých vazeb a ostatnı́ vypnout.
Automatická detekce se provádı́ tak, že jsou brány jednotlivé vazby
v pořadı́, v jakém jsou uvedeny v tabulce 1. To proto, aby se nejprve rozpoznaly vazby s vyššı́m prioritnı́m faktorem. Do každé rovnice vazby se
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zkoušı́ dosadit souřadnice a výsledek je porovnáván s přesnostnı́m faktorem odpovı́dajı́cı́m konkrétnı́ vazbě. Pokud jsou daná primitiva načrtnuta
tak, že vazbu skoro splňujı́, výsledek vazebnı́ rovnice se bude blı́žit nule
a když nepřesáhne přesnostnı́ faktor, bude vazba přidána do systému vazeb.
Nynı́ je třeba ještě zkoumat, zda přidaná vazba nenı́ redundantnı́. Pokud ne, vše je v pořádku a pokračuje se s procesem vyhledávánı́ vazeb do
té doby, dokud nenı́ objekt dobře dimenzovaný.
Pokud by vazba redundantnı́ byla, což se zjist’uje analýzou Jacobiho
matice, tak je nalezena vazba s nejnižšı́m pivotem a uživateli je nabı́dnuto,
zda tuto vazbu ponechá a nebo odebere. V přı́padě, že ji v systému ponechat chce, je nabı́dnuta dalšı́ vazba v pořadı́, až je nakonec nějaká z vazeb ze systému odebrána. Rozpoznaná vazba tedy nemusı́ být ta, která
z návrhu zmizı́.
Při tomto přı́stupu je ovšem třeba si dát pozor, jak se citlivost rozpoznávánı́ nastavı́, aby program nedělal něco, co uživatel nezamýšlel a tı́m
mu nekomplikoval práci.
Dalšı́ informace k sekcı́m 2.1 a 2.2 je k dispozici napřı́klad v [2, 3].
2.3 Rozpoznávánı́ vazeb z ručně dělané skicy
Na rozdı́l od předchozı́ho přı́padu v této sekci nenı́ návrh kreslen pomocı́
zvolených primitiv, která program vykreslı́ přesně, ale pracuje se s ručně
dělanou skicou. Důvod, proč se tı́mto zabývat, je ten, že navrhovánı́ modelu někdy trvá opravdu dlouho a přitom by stačilo jen zhruba načrtnout
situaci perem, jako při kreslenı́ na papı́r.
Jako základnı́ objekty jsou zvolena primitiva: bod, přı́mka, kružnice
a jejı́ oblouk a B-spline křivka. Čára, která je ručně nakreslena, je reprezentována jako posloupnost bodů a pomocı́ dosazovánı́ do funkcı́, které
odpovı́dajı́ konkrétnı́m objektům, je určeno, o jaký objekt (tvar) se jedná.
Funkce, do kterých se dosazuje, v sobě opět obsahujı́ nějakou toleranci,
kterou je možno si přizpůsobit.
Poté, co se rozpozná, o jaký objekt se jedná, je pomocı́ numerické metody (napřı́klad nejmenšı́ch čtverců) objekt vyřešen a může být vykreslen
lépe, než byl původně načrtnut.
Následuje opět úloha automatické detekce vazeb v rozpoznaném tvaru
(viz sekce 2.2). V úvahu jsou brány dalšı́ vlastnosti, které ovlivňujı́ přesnostnı́ faktor, napřı́klad rychlost črtánı́, délka načrtnuté čáry, mód, který
si uživatel zvolı́ a uživatelova zručnost. Vı́ce informacı́ k sekci 2.3 je k
nalezenı́ v [1, 2].
2.4 Volba správné instance
Při konstruovánı́ modelu a zadávánı́ vazeb se jistě může uživatel dopustit nějakých chyb, ale i pokud žádnou chybu neudělá, nemusı́ být úplně
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všechno v pořádku. Nejjednoduššı́ bude situaci ilustrovat na přı́kladu, kdy
zadáme čtyřúhelnı́k pomocı́ délky všech stran a jedné z úhlopřı́ček. Situaci
odpovı́dá obrázek 3. Tato úloha je dobře dimenzovaná, máme dostatečné
množstvı́ informacı́ na zkonstruovánı́ objektu, přesto však narazı́me na
problém, existuje vı́ce řešenı́. Tato řešenı́ se nazývajı́ instance a všechny
instance splňujı́ zadané podmı́nky.

Obrázek 3: Dvě instance jednoho problému

Kterou instanci volit? Kterou měl uživatel na mysli, když objekt navrhoval?
Z tohoto důvodu se zavádějı́ různá pravidla, která nějakou z instancı́
vyberou a nebo alespoň snı́žı́ počet instancı́, které přicházejı́ v úvahu.
Nejjednoduššı́m způsobem je určit pro uspořádanou trojici bodů roviny
směr, zda jsou po směru nebo proti směru chodu hodinových ručiček. Ve
3-dimenzionálnı́m prostoru lze podobně použı́t pravidlo pravé nebo levé
ruky pro uspořádané čtveřice bodů. Následným porovnánı́m těch samých
skupin bodů v každé instanci s původnı́m návrhem uživatele, je možné
některé instance vyloučit, pokud se jejich orientace neshoduje. Tato pravidla majı́ ale svou nevýhodu, je potřeba je zavést pro dostatečné množstvı́
skupin bodů, což ve většı́m modelu může být náročné, nově přidávané orientace skupin bodů jsou vlastně dalšı́mi vazbami (podmı́nkami) a jejich
přidánı́m značně zvětšujeme rozměr řešené soustavy rovnic.
Jinou možnostı́, jak se s tı́mto problémem vypořádat, může být zı́skánı́
”prototypu”přı́mo ze skicy uživatele a jeho následné porovnánı́ s možnými
instancemi. Zvolena je pak ta instance, která se nejvı́ce podobá zı́skanému
prototypu. Vı́ce k této problematice je k nalezenı́ v článku [5].
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2.5 Situace ve 3D
Zabývat se otázkou geometrického modelovánı́ ve 3D je jistě neméně
důležité. Navrhovat modely pouze pomocı́ bodů, přı́mek a dalšı́ch primitiv
použı́vaných ve 2D by bylo složité, proto je lepšı́ zvolit si jiná primitiva,
napřı́klad bod, rovinu, sféru, válec, hranol a jiné mnohostěny. Pro tato primitiva máme v systému speciálnı́ funkci, která je na základě zadaných parametrů dokáže přesně vykreslit. Tato primitiva jsou dobře dimenzovaná.
Malý počet primitiv nám nedává přı́liš velkou volnost při navrhovánı́, ve
spojenı́ s dalšı́mi nástroji, které modelovacı́ software obsahuje, se ale situace značně vylepšı́. Jedná se napřı́klad o ořez, sjednocenı́, průnik a rozdı́l
daných primitiv.
Pokud tedy budeme pracovat ve 3D at’ už se základnı́mi primitivy,
nebo s objekty, které z primitiv vzniknou nějakým složitějšı́m postupem, má smysl zabývat se otázkou, jak práci programu co nejvı́ce zjednodušit. Je mnohem jednoduššı́ reprezentovat si složitě zkonstruovaný objekt nějakým jednoduššı́m (ale stále dobře dimenzovaným) a využı́vat ho
k dalšı́m úpravám a transformacı́m, než kdybychom pracovali s celým
konstruovaným objektem. Na obrázku 4 je černě zobrazený osmistěn reprezentován červeným čtyřstěnem.

Obrázek 4: Ukázka tělesa
Pokud bychom chtěli napřı́klad spojit pomocı́ vazeb vzdálenosti dva
takové mnohostěny, situace by mohla být podobná té, která je na obrázku
5. Vazby mezi složitějšı́mi objekty jsou shodné s vazbami pro objekty,
kterými jsme složitějšı́ objekty reprezentovali. Z toho plyne základnı́ požadavek na výběr jednoduššı́ho objektu, musı́ obsahovat takové body nebo
taková primitiva, pro která jsou pak určena dalšı́ vazby mezi objekty.
Protože tı́m, že přejdeme k reprezentovánı́ složitějšı́ho objektu jednoduššı́m, si značně zjednodušı́me práci, musı́me kontrolovat, jestli nebylo
něco zanedbáno, aby napřı́klad nedošlo k situaci, že pro reprezentujı́cı́ objekty bude vše v pořádku, ale reprezentované objekty se vzájemně protnou. Dalšı́ z rozumných podmı́nek je tedy to, že by měl reprezentujı́cı́ ob-
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Obrázek 5: Vazby mezi vı́ce objekty

jekt být dostatečně velký, aby co nejméně docházelo k různému překrývánı́
či pronikánı́ jednotlivých objektů.
Vı́ce informacı́ k tomuto tématu je k nalezenı́ v článku [4].

3 Závěr
Přı́spěvek shrnuje základnı́ poznatky týkajı́cı́ se problematiky geometrického modelovánı́ a vybrané problémy, se kterými se můžeme setkat.
Rozhodně nepřinášı́ ucelený výklad této problematiky, poukazuje pouze
na některé zajı́mavé problémy, dále na výhody či nevýhody jednotlivých
přı́stupů. U jednotlivých kapitol jsou komentovány možné způsoby, jak se
s daným problémem vypořádat, otázkou ovšem zůstává, zda nalezený postup bude dostačujı́cı́ a zda by se třeba při použitı́ jiného přı́stupu nedalo
dosáhnout lepšı́ch výsledků.
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Abstrakt. Systémy dynamické geometrie umožňujı́ snáze hodnotit
správnost geometrických konstrukcı́, namı́sto hodnocenı́ vizuálnı́ reprezentace řešenı́ hodnotit jeho vnitřnı́ logiku, správnost a korektnost.
Toto hodnocenı́ navı́c lze provádět automaticky s okamžitou odezvou
pro studenty. V přı́spěvku ukážeme několik různých pohledů na to, jak
studenti samostatně řešı́ planimetrické konstrukčnı́ úlohy při využitı́
systému, který automatické vyhodnocovánı́ poskytuje.
Klı́čová slova: planimetrie, konstrukčnı́ úlohy, vyhodnocovánı́, dynamická geometrie, applet, GeoGebra.

1 Úvod
Řešenı́ konstrukčnı́ch úloh nebývá přı́liš oblı́benou kapitolou středoškolské
matematiky. Výuka mnohdy nepřinášı́ požadovaný efekt, mimo jiné proto,
že studenti nestačı́ vyřešit dostatek úloh a zı́skat tak potřebnou zkušenost.
Pro studenty je učivo obtı́žné a samostatné řešenı́ zadaných úloh je navı́c
pracné.
Využitı́ systémů dynamické geometrie může některé obtı́že zmı́rnit.
Pokud navı́c využijeme systém, který umožnı́ automaticky vyhodnotit
řešenı́, které student právě dokončil, pak tato okamžitá zpětná vazba studenty aktivizuje a motivuje je k vyřešenı́ většı́ho počtu úloh. Program
navı́c nehodnotı́ odevzdané řešenı́ na pohled“, ale hodnotı́ jeho logickou
”
správnost.

2 Algoritmus řešenı́
Při řešenı́ planimetrických úloh studenti většinou odevzdávajı́ učiteli jako
odpověd’ obrázek. Mnozı́ (méně úspěšnı́) se skutečně při rýsovánı́ snažı́
narýsovat hezký obrázek, ale vlastnı́ logika konstrukce jim může unikat.
Chceme se zaměřit na zásadnı́ rozdı́l v pojetı́ problematiky geometrických
konstrukčnı́ch úloh: na rozdı́l rýsovánı́ versus algoritmus. Systémy dynamické geometrie stavı́ jednoznačně do popředı́ zájmu algoritmus, logicky
správný postup řešenı́ problému, a současně vedou k jeho přesné formulaci.
2.1 Zápis konstrukce
Nutnou součástı́ školského řešenı́ geometrické konstrukčnı́ úlohy je zápis
konstrukce. Vı́me, že tento úkol je pro studenty obtı́žný a často v něm chybujı́ i ti studenti, kteřı́ majı́ vlastnı́ konstrukci provedenou správně. Přitom
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bývá obtı́žné určit přı́činu nezdaru. Tou často bývá obtı́žně srozumitelný
jazyk formalizovaného zápisu. Problém se zpravidla neodstranı́ ani tehdy,
povolı́me-li (či doporučı́me) studentům zapsat postup konstrukce jako
souvislý text. Jednak je takový zápis většinou podstatně delšı́, nebývá
přehledný, snáze se v něm ztrácı́ logická struktura a návaznost dı́lčı́ch
kroků, jednak se přitom výrazněji projevı́ problémy s jazykovou schopnostı́ studentů, přı́padně stále častějšı́ vady učenı́ spojené se zpracovánı́m
psaného textu.
Přitom provedenı́ konstrukce – řešenı́ geometrické úlohy – v systému
dynamické geometrie nenı́ ve své podstatě ničı́m jiným, než vizualizacı́
výše zmı́něného postupu konstrukce. Při takové konstrukci zřetelně vyjde najevo to, co se často – bez povšimnutı́ – děje, pokud studenti řešı́
(rýsujı́) konstrukčnı́ úlohy. Někteřı́ studenti obkreslı́ (a často esteticky
zdařile) konkrétnı́ obrázek ze sešitu spolužáka. V takovém přı́padě je pro
ně neřešitelným úkolem správně popsat postup konstrukce, přestože grafické provedenı́ vypadá bezchybně. Tak se v popisu konstrukce napřı́klad
objevı́ využitı́ bodu dřı́ve než jeho sestrojenı́ a podobně. Pro studenta
je v této situaci popis konstrukce“ skutečně pouhým popisem co je na
”
”
obrázku“ a student necı́tı́ potřebu a nevidı́ důvod popisovat objekty v logické posloupnosti jejich vzniku.

2.2 Diskuse úlohy
Geometrický problém (úloha), v němž jsou výchozı́ prvky konstrukce dány
jako pevné hodnoty, vyžaduje nižšı́ stupeň abstrakce. Takové úlohy odpovı́dajı́ praktickým úkolům vymezenı́ pozemku, nalezenı́ stanoviště a podobně. Zı́skané řešenı́ je možné napřı́klad fotografovat, přı́mo reprodukovat, ale nemusı́ nám dát obecný návod, jak obdobný problém vyřešit pro
jiné hodnoty výchozı́ch prvků.
Geometrické úlohy mı́vajı́ často zadánı́ parametrické, výchozı́ prvky
nejsou dány pevnými hodnotami. U takových úloh je, jak vı́me, součástı́
řešenı́ – kromě zmı́něného postupu konstrukce – úvaha o množinách hodnot vstupnı́ch prvků, pro něž má daná úloha řešenı́ (a kolik řešenı́ má)
– diskuse úlohy. Je zřejmé, že řešenı́ takové parametricky zadané úlohy
nemůžeme bez znalosti konkrétnı́ch hodnot daných prvků narýsovat.
V systémech dynamické geometrie je ovšem spojenı́ obou typů úlohy
nejen možné, ale naprosto přirozené. Jsou-li hodnoty vstupnı́ch parametrů
konstrukce zadány tak, aby je bylo možné interaktivně měnit, vidı́ student
bezprostřednı́ důsledky změny hodnot na provedenou konstrukci a počet
jejı́ch řešenı́. Navı́c vidı́ provedenou konstrukci i jejı́ výsledek v jiném
tvaru, v jiné poloze.
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2.3 Dostupné konstrukčnı́ nástroje a jednoznačně určené řešenı́
Systémy dynamické geometrie dovolujı́ využı́vat i jiné konstrukčnı́ nástroje
než pravı́tko a kružı́tko. Volba vhodného nástroje je tak součástı́ hledánı́
algoritmu řešenı́ úlohy.
Chceme se zmı́nit ještě o jiném jevu, který se při manuálnı́m rýsovánı́
sledovat nedá a který můžeme didakticky využı́t, zejména při práci se
zdatnějšı́mi studenty. Stává se, že studentem provedená konstrukce (jakkoliv se na prvnı́ pohled jevı́ jako logicky správná a dává pro dané hodnoty
vstupnı́ch parametrů správný výsledek) nemusı́ dát správný výsledek pro
jiné konkrétnı́ hodnoty zadaných prvků, přičemž úloha sama v daném
přı́padě řešenı́ má. V takovém přı́padě je v řešenı́ studenta logická chyba
nebo – mı́rněji řečeno – nekorektnost, skrytá heuristika, skrytá nespecifikovaná volba z několika možnostı́, náhodný prvek. Hledánı́ takových chyb,
nepřesnostı́ a nedůslednostı́ může být – jako každá práce s chybou studenta – velice cenným podnětem pro rozvoj preciznı́ho logického myšlenı́.
Napřı́klad při rýsovánı́ osy úsečky na papı́r můžeme při konkrétnı́m
zadánı́ využı́t průsečı́ků dvou kružnic o poloměru r = 2. Takový postup
ale nenı́ obecný, nedává řešenı́ pro libovolnou úsečku (viz obrázek 1).

Obrázek 1: Nesprávný – nedostatečně obecný – postup řešenı́
Vše výše uvedené úzce souvisı́ s kontrolou a ověřovánı́m správnosti postupu – algoritmu – konstrukce. Právě pro efektivnı́ kontrolu správnosti
provedených konstrukcı́ vznikl systém GeoTest [1], [2], který umožňuje
studentům řešit zadané úlohy a řešenı́ automaticky vyhodnocuje. Přitom
šetřı́ práci učitele, který odevzdaná řešenı́ nekontroluje vůbec, dává studentům (téměř) okamžitým ověřenı́m správnosti odeslaného řešenı́ bezprostřednı́ zpětnou vazbu, ale postihuje i výše uvedené chyby a nepřesnosti.
Aby však bylo možné systém využı́vat již od úvodnı́ch geometrických
úloh či při práci s méně zdatnými studenty, je vyhodnocovánı́ navrženo
tak, aby bylo možné přijı́mat jako správná i řešenı́ sice smysluplná, ale ne
zcela korektnı́, v nichž je skryta nějaká výše zmı́něná nedůslednost. Proto
jsou některé úlohy v připravené sbı́rce ve dvou variantách a učitel vybı́rá
pro své studenty tu vhodnějšı́. To mimo jiné umožňuje zadat různým studentům různě obtı́žné úkoly či zadat pro domácı́ práci obtı́žnějšı́ variantu
a při školnı́m testovánı́ se spokojit s variantou mı́rnějšı́.
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Ze sledovánı́ odevzdaných řešenı́ studentů vidı́me, že část chybných
odpovědı́ sice jde na vrub zcela chybného postupu, nepochopenı́ zadánı́,
překliknutı́“ či jiných chyb, velká část odmı́tnutých řešenı́ však vycházı́
”
ze smysluplného postupu, ale využı́vá v něm nějaký nekorektnı́ krok. Opakované řešenı́ takové úlohy vede studenty – bez nutnosti vedenı́ učitelem
– k detailnějšı́mu rozboru navrženého postupu řešenı́ a k samostatnému
hledánı́ chyby. Systém totiž nijak nenapovı́dá, pouze označı́ řešenı́ jako
správné nebo chybné.
2.4 Pozorovánı́ výsledků studentů při automatickém vyhodnocovánı́ odevzdaných řešenı́
GeoTest v současnosti aktivně využı́vá přes 30 učitelů. K dispozici majı́
přes 300 úloh různé obtı́žnosti. Se systémem už pracovalo na 900 žáků,
kteřı́ v něm odeslali k vyhodnocenı́ 40 000 řešenı́.
Z ročnı́ zkušenosti s využitı́m systému GeoTest jsme zı́skali zajı́mavé
poznatky. Mohli jsme sledovat, kolikrát se studenti pokusı́ opravit chybné
řešenı́, kolik ze zadaných úloh jsou schopni správně vyřešit a kolik času
jsou ochotni věnovat řešenı́. Vidı́me také, které úlohy jsou pro studenty
obtı́žné. Takové úlohy vyřešı́ studenti po vyššı́m počtu neúspěšných odevzdánı́ a vyřešı́ je méně studentů.
2.4.1 Obtı́žné úlohy
Obtı́žná byla pro studenty napřı́klad úloha sestrojit všechny kružnice
dotýkajı́cı́ se daných dvou rovnoběžek a třetı́ přı́mky, která tyto přı́mky
protı́ná. Nižšı́ úspěšnost měly také úlohy vyžadujı́cı́ pečlivé, pozorné čtenı́.
Uvedeme zadánı́ jedné úlohy, která byla obtı́žná právě pro nutnost sestrojit zcela správné řešenı́. Je v nı́ vidět, v čem spočı́vá chyba ve zdánlivě
správném řešenı́.
Zadánı́: Na kružnici najděte nejbližšı́ bod k dané přı́mce, která kružnici
neprotı́ná.

Obrázek 2: Chyba řešenı́ patrná při změně polohy daných prvků
Na papı́ře je řešenı́ bez problému. Při popisu konstrukce bychom měli
určit, který z průsečı́ků kolmice vedené středem kružnice k dané přı́mce
je hledaným bodem.
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Vybereme-li průsečı́k od oka“, nenı́ řešenı́ zcela správné. Pokud posu”
neme zadané prvky v dynamickém modelu, vidı́me chybu, viz obrázek 2.

Obrázek 3: Správné řešenı́
Jedno možné zcela správné řešenı́ je na obrázku 3: Určı́me průsečı́k
sestrojené kolmice s danou přı́mkou (bod D) a hledáme průsečı́k dané
kružnice s polopřı́mkou SD.
2.4.2 Kolik úloh mohou studenti vyřešit a kolik času jsou ochotni
věnovat řešenı́?
Z počtu všech odevzdaných řešenı́ (úspěšných a neúspěšných) všech studentů můžeme posoudit úspěšnost studentů při řešenı́ úloh. Na obrázku 4
jsou souhrnná data o studentech několika učitelů (výsledky všech studentů
jednoho učitele jsou v jednom řádku grafu), v grafech na obrázcı́ch 5 a 6
jsou zahrnuta řešenı́ všech studentů.

Obrázek 4: Úspěšnost studentů při řešenı́ úloh (pro několik učitelů)
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Obrázek 5: Čas strávený řešenı́m úloh (vodorovná osa – studenti)

Obrázek 6: Počet vyřešených úloh (vodorovná osa – studenti)

3 Závěr
Pozorovánı́ vyplývajı́cı́ z dat, která jsme od studentů v průběhu jejich
řešenı́ zı́skali, přesvědčivě ukazujı́ na zvýšenou aktivitu, podporujı́ naše
předpoklady o jejich lepšı́ motivaci. Student se nesnažı́ nějak vyhovět
”
učiteli“, ale překonává vlastnı́ chyby. Nekompromisnost systému mu nedovolı́ spokojit se s nedbalým, nedokončeným řešenı́m.
Doba, která při klasicky rýsovaných a kontrolovaných úkolech uplyne
od zadánı́ úkolu přes řešenı́, opravu učitelem a vrácenı́ opraveného řešenı́
studentovi, se zkracuje na minimum. Student tak může mı́t k dispozici
pro řešenı́ (a opakované opravy chybného řešenı́) úloh mnohem vı́ce času,
a stihne tak úspěšně samostatně vyřešit vı́ce problémů.
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Mnozı́ studenti věnujı́ řešenı́ velké množstvı́ času, úlohy důsledně řešı́
až do úspěšného dokončenı́ a učitelé využı́vajı́ možnost zadat studentům
k řešenı́ konstrukčnı́ úlohy i v době, kdy už se v hodinách věnujı́ dalšı́m
tématům.

Reference
[1] Š. Gergelitsová, T. Holan: Úlohy z planimetrie. . . teacher-friendly!,
Sbornı́k přı́spěvků 31. Konference o geometrii a grafice. VŠB – TU
Ostrava, Ostrava, 2011
[2] GeoTest [online]. Praha [cit. 2012-10-11].
Dostupné z WWW: <http://geotest.geometry.cz>.
[3] GeoGebra [online]. Linz [cit. 2012-10-11].
Dostupné z WWW: <http://www.geogebra.org>.
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Abstrakt. Vytvoření studijních materiálů pro výuku Deskriptivní geometrie na
Hornicko-geologické fakultě VŠB – TU Ostrava v programu Gegebra.
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1 Výuka deskriptivní geometrie na HGF v minulosti
Výuka deskriptivní geometrie na Hornicko-geologické fakultě prošla během
posledních let řadou změn. Předmět dříve patřil do prvního semestru a byl
v osnovách všech oborů. Během změn ve výuce došlo k jeho přesunu do
čtvrtého semestru a hlavně u některých oborů byl nahrazen předměty
Počítačová grafika, Geometrie na počítači apod.
Nyní se tedy Deskriptivní geometrie vyskytuje ve studijních plánech pro
obory Důlní měřičství, Geoinformatika, Inženýrská geodézie, Hornické
inženýrství, Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin a Úprava surovin
a recyklace. Výuka probíhá v Ostravě a v Mostě pro zhruba 150 studentů.
Vzhledem ke značné pracovní vytíženosti mnohých studentů je pro ně těžké
účastnit se celé výuky. Tyto zkušenosti mě přivedly na nápad vytvořit studijní
materiály v programu Geogebra, aby k nim studenti měli přístup z domu a
zefektivnila se tím jejich výuka.

2 Nové studijní materiály
Osnova předmětu nebyla nijak změněna a skládá se z těchto částí: Nevlastní
prvky. Kuželosečky. Základní pojmy, ohniskové vlastnosti. Základní vlastnosti
promítání. Promítání rovnoběžné. Středová kolineace a osová afinita v rovině.
Kótované promítání. Úlohy polohy. Úlohy metrické. Průmět kružnice.
Pravoúhlá axonometrie. Úlohy polohy. Úlohy metrické a průmět kružnice v
souřadnicových rovinách. Elementární plochy a tělesa. Základní pojmy a
vlastnosti. Rovinný řez. Průsečíky s přímkou. Tečná rovina. Topografické
plochy.

2.1 Výuková videa a zadání úloh
Základ materiálu tvoří výuková videa, která jsou vytvořena v programu
Geogebra. Videa jsou umístěna na webové stránce, studenti k nim mají volný
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přístup. Video je použito také při výuce, nerýsuje se na tabuli. Obrovskou
výhodou je, že se lze kdykoli v konstrukci vrátit a vše potřebné znovu vysvětlit.
Studenti dostanou nachystané zadání úloh, vytisknou si je a rýsují do takto
připraveného materiálu. Odpadá zdržování s vynášením souřadnic. Mohou si
také vytisknout hotové řešení a porovnat si svůj výsledek s tím správným.

Obr. 1: Zadání úlohy – konstrukce kružnice v kótovaném promítání

Obr. 2: Řešení úlohy – konstrukce kružnice v kótovaném promítání
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2.2 Úlohy k procvičení
V Geogebře jsem pro studenty také připravila úlohy, které slouží k procvičení
probraného učiva, studenti je vypracované odevzdávají. Mají možnost výběru,
buď v papírové formě nebo v programu Geogebra. S tímto programem se
seznámili v předmětu Matematika na počítači a Základy programování a mnozí
uvítali možnost použít tento program také pro rýsování v Deskriptivní
geometrii. Řešení úloh mám pro studenty připravené ke kontrole.

Obr. 3: Zadání úlohy – konstrukce příčného profilu

Obr. 4: Řešení úlohy – konstrukce příčného profilu
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2.3 Zkouška
Podobně jako jsou nachystané úlohy k procvičení, je připraveno zadání
zkoušky. Studenti mají nachystané zadání a rovnou rýsují. Kdo má zájem,
může přijít s notebookem a rýsuje v Geogebře.

Obr. 5: Zadání úlohy – konstrukce příčného profilu

3 Závěr
Studijní materiály se setkaly u studentů s velmi kladným ohlasem. Odpadla
jistě řada konzultací, zvláště pro studenty v Mostě. Problémy jsme vyřešili
mailem.
Letošní zkušenost mě velmi pozitivně naladila a hodlá pro další výuku
materiály ještě rozšířit. Snad se opět setkají se stejným nadšením.

Literatura – formát GCG_Head (nečíslovat)
[1]
[2]
[3]

Č. Restl, J. Doležal: Kótované promítání a topografické plochy, 1.
vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2004, 45 s. ISBN 80-2480651-7.
K. Dudková, R. Hamříková. Kuželosečky, kolineace: deskriptivní
geometrie. 1. vyd. Ostrava: VŠB - Technická univerzita, 2005, 79 s.
ISBN 80-248-0766-1.
http://homen.vsb.cz/~ham73/VYUKA/HGF_KS.html
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Abstrakt. V článku je představen projekt, který je zaměřen na
inovaci kurzů deskriptivní geometrie pro budoucí učitele matematiky
na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
Klíčová slova: deskriptivní geometrie, výuka, učitel matematiky.

1 Úvod
Deskriptivní geometrie se věnuje zkoumání geometrických vztahů trojrozměrných objektů prostřednictvím jejich dvojrozměrného znázornění.
Studium deskriptivní geometrie nám zprostředkovává poznání a pochopení příslušných prostorových vztahů, učí nás, jak správně interpretovat
dvojrozměrné pohledy na tyto vztahy a také významně kultivuje naši
schopnost tyto vztahy graﬁcky vyjádřit způsobem každému srozumitelným [8].
Vhodně pojatý úvod do základů deskriptivní geometrie hraje v přípravě učitelů matematiky významnou roli při budování jejich schopnosti
komunikovat se svými žáky o trojrozměrných objektech a jejich vztazích
a formovat tak schopnosti jejich geometrického vhledu a prostorové orientace [1]. Požadavek na formování, rozvoj a prohlubování těchto schopností
u žáků a studentů je jasně akcentován v rámcových vzdělávacích programech pro základní a středoškolské vzdělávání [5, 6].
Klasický přístup k výuce deskriptivní geometrie, který se za více než
sto let téměř nezměnil, je v posledních desetiletích stále více konfrontován
s modelováním prostorových útvarů a scén pomocí počítače [1, 9]. Programy pro prostorové modelování se neustále zdokonalují a některé z nich
se svými nároky na obsluhu i svou cenou již staly dostupnými běžnému
uživateli [17, 14, 13]. Ve výuce deskriptivní geometrie se tak objevil trend
kombinace klasických konstrukčních metod deskriptivní geometrie s metodou počítačového modelování trojrozměrného prostoru. Využití software
umožňuje soustředit se na samotné vztahy v prostoru a nahradit některé
konstrukce počítačovým modelováním. Tak je možno pomocí počítačového modelu soustředit úsilí studenta přímo na pochopení popisovaných
stereometrických vztahů. Touto cestou výuky deskriptivní geometrie se
vydalo například Rakousko [1, 4, 8].
Je zřejmé, že výše uvedené skutečnosti by se měly odrážet také v přípravě budoucích učitelů matematiky na základních a středních školách.
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Článek přináší informace o tom, jak se zmíněné trendy projevují ve výuce deskriptivní geometrie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity
v Českých Budějovicích.

2 Deskriptivní geometrie pro budoucí učitele matematiky
Výuka deskriptivní geometrie na Pedagogické fakultě je realizována prostřednictvím dvojice předmětů Deskriptivní geometrie I a Deskriptivní
geometrie II.
Deskriptivní geometrie I je povinným předmětem bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Matematika se zaměřením
na vzdělávání. Je to zároveň jediný povinný předmět tohoto oboru, v němž
se student seznamuje se syntetickou metodou zkoumání stereometrických
vztahů. Při koncipování obsahu a metod předmětu byly vzaty v potaz
jak výše uvedené trendy ve vývoji deskriptivní geometrie a její počítačové
podpory, tak i skutečnost, že pro rozvoj chápání geometrických vztahů a
prostorové představivosti je důležitý osobní prožitek formou náčrtku, rýsování a manipulace s reálnými objekty [7]. Při výuce předmětu se proto
prolínají klasické konstrukční metody s používáním počítačových a reálných modelů.
Předmět Deskriptivní geometrie I studenta nejprve stručně uvede do
základních metod zobrazování trojrozměrného prostoru (kótované promítání, Mongeovo promítání, kosoúhlé promítání, axonometrie a volné
rovnoběžné promítání). Poté je zvláštní pozornost věnována principům
a aplikacím kótovaného a především Mongeova promítání. Nakonec jsou
probrány vlastnosti a způsoby zobrazení mnohostěnů. Při přednáškách, při
práci na cvičeních a při přípravě studijních materiálů je využíván vhodný
geometrický software, především se jedná o programy Cabri 3D [10] a
GeoGebra [11], v menší míře pak jsou využívány, například při tvorbě
domácích prací, programy Rhinoceros [17] či Google SketchUp [14]. Studium mnohostěnů je podporováno tvorbou reálných modelů s využitím
osvědčených stavebnic [15] a papírových sítí [16].
Předmět Deskriptivní geometrie II, který se zaměřuje především na využití základních zobrazovacích metod při řešení aplikačních úloh, je součástí nabídky povinně volitelných předmětů navazujícího magisterského
studijního programu Učitelství pro základní školy, obor Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy, jehož pravidelná výuka byla na
Pedagogické fakultě zahájena v akademickém roce 2012/2013.

3 Vybrané ukázky využití počítačů
Obsah a způsob výuky předmětu Deskriptivní geometrie I je volen tak,
aby se jeho studenti, především budoucí učitelé matematiky, nemuseli
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zabývat některými zdlouhavými konstrukcemi a mohli se plně soustředit především na příslušné stereometrické vztahy, které tyto konstrukce
zprostředkovávají. Následující ukázky ilustrují, jak tomuto přístupu napomáhají vybrané počítačové programy.
3.1 Cabri 3D
Program Cabri 3D se velmi osvědčil při řešení stereometrických úloh i při
znázornění trojrozměrných situací, které jsou zobrazovány probíranými
metodami. Možnosti měnit směr pohledu a metodu zobrazení dané situ-

a) Zadání úlohy

b) Řešení

Obrázek 1: Řez kvádru rovinou – středový průmět, řešeno v Cabri 3D
ace, spolu s bohatou nabídkou nástrojů pro 3D konstrukce, napomáhají
studentům odhalit příslušné geometrické vztahy a tak objevit, nebo alespoň pochopit, správný postup řešení daných stereometrických úloh.

a) Zadání úlohy

b) Řešení

Obrázek 2: Řez kvádru rovinou - volné rovnoběžné promítání, Cabri 3D
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Použití Cabri 3D při řešení klasické stereometrické úlohy na řez kvádru
rovinou, která je dána třemi body M, N a P, ilustruje Obr. 1. Dynamické zadání spolu s možností použít nástroje programu (např. Přímka,
Rovnoběžka, Průsečíky) činí řešení této úlohy zřejmé a snadné.
Významnou roli při znázorňování vztahů v trojrozměrném prostoru
má náčrtek, většinou provedený ve volném rovnoběžném promítání. Proto
je u budoucích učitelů matematiky důležité rozvíjet schopnost načrtnout
danou situaci. I zde může napomoci program Cabri 3D. Ten, díky tomu,
že má implementovány různé promítací metody, může sloužit jako vzor
pro takovéto náčrtky, viz Obr. 2.
3.2 GeoGebra
Významné místo při podpoře výuky deskriptivní geometrie zaujímá GeoGebra. Tento dynamický program rovinné geometrie slouží jako soﬁstikovaný rýsovací nástroj, který dovoluje přesně a přehledně konstruovat
složitější rysy a tyto konstrukce zaznamenávat formou animací. Možnost

Obrázek 3: Sdružené průměty kružnice v obecné rovině, GeoGebra
ukládat tyto animace ve formátu html a posléze je publikovat buď na
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vlastních stránkách nebo na portálu GeogebraTube [12] činí z GeoGebry
ideální prostředek pro tvorbu výukových materiálů a pro zaznamenání
postupů konstrukcí pro účely přednášek. Ukázku jednoho z takovýchto
materiálů, které jsou používány k podpoře výuky na Pedagogické fakultě,
vidíme na Obr. 3. Jedná se o konstrukci sdružených průmětů kružnice
umístěné v obecné rovině v Mongeově promítání. Materiál je, spolu s dalšími, umístěn na webové stránce předmětu. Studenti tak mají možnost si
danou konstrukci kdykoliv přehrát. Konstrukce v Mongeově promítání je
doplněna o názorné zobrazení v programu Cabri 3D, viz Obr. 4.

Obrázek 4: Kružnice v obecné rovině, Cabri 3D
V souvislosti s programem GeoGebra stojí za zmínku skutečnost, že je
připravována verze 5 (verze aktuální v době psaní článku je 4.0.41.0), která
v sobě zahrnuje modul pro znázornění trojrozměrného prostoru. Aktuální
informace o stavu vývoje této verze, spolu s beta verzí ke stažení, najde
zájemce na adrese [13].

4 Závěr
Absolvent předmětu Deskriptivní geometrie na Pedagogické fakultě Jihočeské univerzity, budoucí učitel matematiky na základní či střední škole,
získá znalosti a dovednosti, které mu napomohou správně chápat vztahy
mezi prostorovými útvary, tyto vztahy vhodně zvoleným způsobem, při
použití náčrtku, rysu či počítače, znázorňovat a nebo naopak, takováto
znázornění zpětně správně interpretovat. Získá tak schopnost komunikovat se svým okolím o trojrozměrných objektech a jejich vztazích. Tak bude
připraven kultivovat schopnost geometrického vhledu a prostorové orientace i ve svých žácích. Absolvent bude mít rovněž přehled o možnostech
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smysluplného využití vhodných geometrických programů pro znázornění
trojrozměrného prostoru a pro názorné předvedení příslušných vztahů.
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Abstrakt. U navigačních systémů je nutné řešit nejen problematiku nalezení
optimální trasy, ale i způsoby její grafické prezentace. Při navigaci v interiéru
budov může být vizualizace ztížená složitostí prezentované trasy často vedené
v několika podlažích. Příspěvek prezentuje řešení systému pro navigaci
v univerzitním kampusu s využitím technologie Unity3D.
Klíčová slova: Navigace, interiér, Unity3D, vizualizace, hledání cesty, web,
3D prostor

1 Úvod
V dnešní době jsou různé navigačními systémy běžnou součástí našeho života.
Obecně lze navigaci považovat za postup usnadňují orientaci v neznámém nebo
nepřehledném prostoru. Způsoby navigace mohou být velmi různorodé,
například ve formě směrových tabulí a šipek, půdorysné mapy se zakreslenou
trasou a v poslední době stále rozšířenějších elektronických systémů využívající
GPS. Výhodou elektronických navigačních systémů je větší flexibilita použití,
možnost modifikace cílových bodů, parametrizace zadání a případně i
zohlednění aktuální situace. Úkolem navigace je nejen nalezení optimálního
řešení, například nejrychlejší nebo nejkratší cesty, ale i jeho grafická prezentace
uživateli.
Běžně dostupné elektronické navigační systémy jsou určeny pro navigaci
v exteriéru, kde lze reálnou situaci snadno promítnout do dvourozměrného
obrazu a zobrazovat ji jako mapu nebo případně pseudo-trojrozměrný pohled
(Obr. 1). Při navigaci v interiéru, kde se velmi často jedná o vícepodlažní
budovy, obsahující propojené chodby schodiště a výtahy, nelze jednoduchý
průmět pro prezentaci nalezené trasy z důvodu nepřehlednosti použít.
Článek popisuje řešení grafické prezentace nalezené trasy pro navigaci ve
vícepodlažní budově, které bylo použito pro navigační systém v budově
univerzitního kampusu Fakulty informatiku a managementu Univerzity Hradec
Králové (FIM UHK). Prezentované řešení bylo implementováno pomocí
technologie Unity3D, umožňující zobrazení trojrozměrné scény v prostředí
webového prohlížeče.
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Obr. 1: Ukázka pseudo-trojrozměrného zobrazení při navigaci v exteriéru.

2 Metody
Jednou z nejčastějších úloh navigace je nalezení nejrychlejší nebo nejkratší
trasy vedoucí ze startovací do cílové pozice. Výsledek hledání je třeba zobrazit
uživateli ve vhodné grafické formě. V interiéru vícepodlažních budov je situace
často komplikována složitostí a propojením vnitřních chodeb, schodišti,
případně výtahy propojujícími jednotlivá podlaží. Na rozdíl od znázornění
exteriéru ve formě rovinných map se v interiéru jedná o plnohodnotnou úlohu
zobrazení trojrozměrné scény. Je třeba řešit modelování vnitřního uspořádání
vlastní budovy, hledání cesty v síti chodeb a schodišť, grafickou prezentaci
nalezené cesty a v neposlední řadě i technologii, která by zpřístupnila navigační
systém co nejširšímu okruhu uživatelů.

2.1 Model a navigační graf budovy
Základem navigačního systému je trojrozměrný model budovy včetně vnitřního
uspořádání, který byl vytvořen v editoru 3ds Max od společnosti Autodesk [1].
Interiér obsahuje základní stavební dispozici včetně objektů dveří, oken a
schodišť. Pro usnadnění orientace byly doplněny i některé detaily interiéru,
jako jsou křesla a stolky, odpadkové koše a především číselné značení
jednotlivých dveří. Vytvořený model v interaktivním trojrozměrném zobrazení
vzbuzuje vjem velmi podobný průchodu skutečnou budovou (Obr 2a).
Pro řešení úlohy navigace byl navíc model obohacen o nezobrazované
objekty umístěné na všech křižovatkách a cílových bodech potencionálních
tras. Každý z těchto objektů, znázorněný tvarem krychle (Obr. 2b), představuje
uzel navigačního grafu budovy. Kromě informace o svých nejbližších
sousedech je v externím souboru uložen údaj s textovým popisem uzlu a
informací, zda se jedná o koncový uzel a zda je v aktuálním okamžiku uzel
dostupný. Jednotlivé hodnoty tvoří podklad pro řešení úlohy nalezení optimální
trasy, založené na hledání nejkratší cesty v ohodnoceném neorientovaném
grafu. Ohodnocení spojnic mezi uzly je automaticky vypočteno na základě
euklidovské vzdálenosti přímo z prostorového modelu. Pro nalezení trasy byl
použit Dijkstrův algoritmus pro hledání nejkratší cesty v grafu [2].
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a)

b)

Obr. 2: Model interiéru a speciální nezobrazované objekty modelu tvořící
navigační graf budovy.

2.2 Zobrazení trasy
Důležitou částí řešení bylo navržení způsobu prezentace nalezené trasy. Prvotní
představa vycházela z běžně používaných směrových tabulí umístěných na
všech křižovatkách a ohybech trasy (Obr. 3a). Řešení bylo ale příliš statické a
vyžadovalo velkou pozornost uživatele při průchodu modelem. Navíc bylo
obtížné v případě ztráty orientace vrátit se zpět na trasu. Drobnou modifikací
bylo umístění dynamické šipky, natáčené směrem podél trasy přímo před
pohled uživatele. U tohoto řešení bylo nemožné se vrátit zpět po prošlé trase do
místa startu.

a)

b)

Obr. 3: Zobrazení nalezené trasy pomocí a) statické směrové šipky
umístěné na všech „křižovatkách“ trasy a b) pohyblivé šipky neustále
směřující v aktuálním směru trasy.
Vhodným způsobem znázornění se ukázalo vykreslení celé trasy jako
lomené čáry přímo v interiéru budovy (Obr. 4a). Způsob zobrazení umožnil
uživateli snadné sledování celé trasy, a navíc byla lomená čára využita i pro
zobrazení v částečně průhledném modelu budovy (Obr. 4b). Oba způsoby je
možné vzájemně kombinovat a znázornit společně s aktuální pozicí, což
poskytne uživateli i údaj, jak daleko se nachází od cíle (Obr. 5).
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a)

b)

Obr. 4: Zobrazení celé nalezené trasy a) pomocí lomené čáry vedené trasou
v úrovni těla a b) průhledným modelem s vyznačenou trasou a aktuální
pozicí.
Zobrazení nalezené trasy lomenou čarou lze využít i pro automatické
znázornění průchodu budovou. Uživatel aniž by musel ovládat virtuálního
pozorovatele ve scéně je proveden podél celé trasy a získá tak základní přehled
o prostorovém charakteru trasy, jako je tvar schodiště, délka a zakřivení
chodeb, počet křižovatek a další. Na rovných úsecích i zatáčkách je pohyb
rozfázován tak, aby působil plynule a přirozeně.

a)

b)

Obr. 5: Kombinované zobrazení nalezené trasy hlavního a vedlejšího okna.

2.3 Použitá technologie
Do návrhu systému je třeba zahrnout i technologie použité pro finální
implementaci. Cílem bylo zpřístupnit navigační systém uživatelům
prostřednictvím webového prohlížeče, a proto byly uvažovány technologie
pracující s trojrozměrnou scénou v prostředí webové stránky. Na základě
úrovně využití hardwarových prostředků grafické karty (GPU) v PC
konkrétního uživatele lze technologie kategorizovat na tři následující skupiny
[4]. Technologie první kategorie, například WebGL, využívají nativní kód a
poskytují vysoký výkon finální aplikace, ale kladou vysoké nároky na
designéra a programátora. Druhou kategorii představuje velmi rozšířený
doplněk webového prohlížeče Flash, který od roku 2011 dokáže využívat
výhod hardwarové akcelerace, ovšem za cenu velkých nároků na designéra a
programátora vizualizace, podobně jako WebGL. Poslední možností je využít
rozšíření moderních webových prohlížečů, která využívají webovou stránku
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pouze jako cílovou plochu pro vykreslení. Výhodou je nejen vysoký grafický
výkon aplikace, ale především podpora návrhu ve formě kompletního řešení
pro zobrazování i editaci. Příkladem může být Unity3D [5], což je grafický a
herní engine primárně určený pro multiplatformní vývoj her. Obsahuje řadu
knihoven a modulů pro tvorbu a práci s fyzikou, kolizemi objektů, zvukem,
osvětlením, terénem a další. Díky silnému API pro skriptování enginu
v jazycích JavaScript, Python nebo C# je využitelný pro libovolné vizualizace a
trojrozměrné simulace.
Tvorbu aplikací zjednodušuje editor, který je součástí frameworku a
dovoluje široké nastavení enginu a jeho modulů bez nutnosti psaní jediné řádky
kódu. Kromě vybraných platforem jako Windows, Mac OS X, iPhone a dalších,
lze vytvořenou aplikaci exportovat jako archiv pro rozšíření webového
prohlížeče. K nekomerčním aplikacím lze Unity3D s drobnými omezeními
využít zdarma.

Obr. 6: Vzhled výsledné aplikace.

3 Výsledky
Navržený postup pro řešení navigace v interiérové scéně byl použit pro
implementaci navigačního systému univerzitního kampusu budovy FIM UHK
[3]. Model budovy včetně vnitřního uspořádání byl vytvořen na základě
půdorysů jednotlivý podlaží v editoru 3ds Max. Jednotlivým objektům byly
z důvodu lepšího znázornění doplněny základní materiály a textury. Výsledný
model byl exportován ve formátu Autodesk FBX a přenesen do prostředí
Unity3D, kde byly v editoru byly doplněny i nezobrazované objekty na
křižovatkách, tvořící uzly v topologii budovy. V jazyce Java Script byl
implementován algoritmus pro nalezení nejkratší cesty v ohodnoceném grafu,
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kde byly spojnice jednotlivých uzlů vypočteny jako euklidovské vzdálenosti
sousedních uzlů v prostoru modelu. Dále byl implementován skript pro
automatický průchod nalezenou trasou. Pro hladké přechody v místech ohybu
trasy byla použita sférická lineární interpolace kvaternionů, popisujících
jednotlivá natočení v prostoru. Celý systém byl v prostředí Unity3D doplněn o
uživatelské menu umožňující volbu režimu vyhledávání a procházení (Obr 6).

4 Závěr
V rámci řešení navigačního systému v interiéru budov byly navrženy a
odzkoušeny způsoby prezentace nalezené cesty. Způsob zobrazení trasy pomocí
lomené čáry v kombinaci s průhledným modelem a znázorněním aktuální
pozice se ukázal dostatečně názorný. Vlastní implementace v prostředí
Unity3D umožňuje bezproblémové dynamické zobrazení i interaktivní
procházení trojrozměrné scény v prostředí webové stránky. Jediným omezením
je nutnost instalace modulu do webového prohlížeče. Výsledný systém je plně
funkční a je veřejně dostupný na webových stánkách univerzity.
V případném rozšíření projektu by bylo vhodné vyzkoušet další ohodnocení
hran navigačního grafu budovy a možnost zahrnout časový faktor (např.
u výtahů) nebo preference a prostupnost jednotlivých úseku. Trojrozměrný
model by bylo vhodné doplnit o zobrazování podrobnějších informací a o další
objekty, např. orientační cedule, jmenovky a jiné detaily interiéru. Další možné
rozšíření je datové propojení s aplikací pro tvorbu rozvrhů a na žádost
zobrazovat u jednotlivých učeben aktuální obsazenost.
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Abstrakt. V príspevku analyzujeme možnosti aproximácie kružnice bézierovými
krivkami stupňa 2–4.
Klíčová slova: polynomická krivka, kružnica, aproximácia

1 Úvod
Dôkaz toho, že kružnicu neide vyjadriť ako polynomicky parametrizovateľnú
krivku je jednoduchý: predpokladajme, že to je možné, tj.

x(t ) =

n

n

i =1

i =1

∑ ai t i , y(t ) = ∑ bi t i , pričom

x 2 (t ) + y 2 (t ) = 1 .

Elementárnymi úpravami dostávame

x 2 (t ) + y 2 (t ) =

2 n −1

∑ ci t i + (an2 + bn2 )t 2n ,
i =1

čo je spor s predpokladom.
Tento dôkaz však nehovorí nič o možnosti aproximácie kružnice pomocou
polynómov. V príspevku ukážeme ako možno aproximovať kružnicu
bézierovými krivkami 2. 3. a 4. stupňa. Detailne analyzujeme kubický prípad.
Budeme používať nasledujúci formalizmus.
1. vektor parametrizácie Tn = 1 t t 2 L t n ,

(

)

2.

polynóm n-tého stupňa α n (t ) = Tn (a0 , a1 , a2 , L , an )T ,

3.

derivácia polynómu α n′ (t ) = Tn′(a0 , a1 , a 2 , L , a n )T ,

(

)

kde Tn′ = 0 1 2t L nt n −1
4. uvažujeme mieru odchýlky krivky
P(t ) = ( x(t ), y(t )), 0 ≤ t ≤ 1
od jednotkovej kružnice x 2 + y 2 = 1
D = max ∆(t ) = max x 2 (t ) + y 2 (t ) − 1 .
0≤t ≤1

0≤t ≤1

(1)
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2 Aproximácia kružnice bézierovými krivkami
Ako ukazuje obr. 1, v prípade že chceme použiť čo najmenší počet
aproximujúcich kriviek daného stupňa, kružnicu možno aproximovať tromi
bézierovými kvadrikami – Obr. 1a), dvomi kubikami – Obr. 1b), jednou
kvartikou – Obr 1c).

a)
b)
c)
Obr. 1. Aproximácia kružnice bézierovými krivkami a) druhého,
b) tretieho, c) štvrtého stupňa.

2.1 Kvadratická aproximácia
V prípade kvadrík nemáme žiaden stupeň voľnosti a odchýlka (1) nadobúda
hodnotu D=0.25. Z tohto pohľadu je tento prípad málo zaujímavý.

2.2 Kubická aproximácia
Uvažujme krivku

(

P(t ) = 1 t t 2

0
0
 1

3
3
0
−

t3 
3 −6
3

 −1
3
−
3


)

0  P0 
 
0  P1 
, 0 ≤ t ≤ 1.
0  P2 
 
1 P3 

(2)

s riadiacimi bodami
P0 = (− 1,0 ), P1 = (− 1, w), P2 = (1, w), P3 = (1,0 ). .

(3)

Pre odchylku krivky (2-3) od jednotkovej kružnice
∆ (t ) = x 2 (t ) + y 2 (t ) − 1 =

(

= T6 0, 0, 9 w 2 − 12, 8 − 18w 2 , 36 + 9 w 2 , − 48, 16
dostávame po elementárnych úpravách

)

T

(6)
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(

)

∆ (t ) = t 2 (1 − t )2 16t 2 − 16t − 12 + 9 w2 =
=
=

t (1 − t )2 (4(2t − 3)(2t + 1) + 9w2 ) =
t 2 (1 − t )2  4t − 2 − 16 − 9w2  4t − 2 +
2

(7)

16 − 9w .

2



Zo (7) vidíme, že pri splnení podmienky
4
0<w<
3
je aproximácia presná okrem koncových bodov krivky

t 0 = 0, t 3 = 1

i v bodoch
t1, 2 =

1
16 − 9 w 2 .
m
2
4

(8)

Vzhľadom na symetriu stačí uvažovať koreň t1

0 < t1 =

1
16 − 9w 2 1
−
< ,
2
4
2

znamená to, že

0 < 16 − 9 w 2 < 2 , 16 − 9 w 2 < 4 ,

4
< w.
3

Aproximáciu kružnice pre rôzne hodnoty w ilustrujú nasledujúce obrázky.
Vzhľadom na symetriu zobrazujeme len polovicu príslušnej bézierovej krivky
(modrá) a ¼-kružnicu (čierna).

a)

b)
c)
d)
Obr. 2. Aproximácia kružnice pre
a) w < 4 3 , b) 4 3 < w < 4 3 , c) 4 3 < w < 2 , d) 2 < w .
Pre nájdenie maximálnej odchýlky krivky od kružnice analyzujeme priebeh 1.
derivácie výrazu (7).

(
T (0, 2(9w

∆′(t ) = T6′ 0, 0, 9w 2 − 12, 8 − 18w2 , 36 + 9 w2 , − 48, 16
=

5

2

) (

) (

)

)

T

− 12 , 3 8 − 18w2 , 4 36 + 9w2 , − 5 ⋅ 48, 6 ⋅ 16

Po elementárnych úpravách máme

)

.
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∆ ′(t ) = 18w 2T3 (0, 1, − 3, 2) + 24T5 (0, − 1, 1, 6, − 10, 4 ) =
T

T

= 18w 2 tT2 (1, − 3, 2) + 24tT4 (− 1, 1, 6, − 10, 4) =
.
= 18w 2 t (1 − t )(1 − 2t ) − 24t (1 − t )(1 − 2t ) 1 + 2t − 2t 2 =
= 6t (1 − t )(1 − 2t ) 3w 2 − 4 1 + 2t − 2t 2
Lokálne extrémy dosahujeme pre hodnoty
T

(

T

(

))

(

)

1
2

τ 0 = 0, τ 4 = 1, τ 2 = ,
a pri splnení podmienky
4
< w< 2
3

(9)

i pre hodnoty

τ 1, 3 =

1
12 − 6w2 .
m
2
4

Uvažujme teraz priebeh extrémnych hodnôt pre rôzne w. Najprv analyzujme
prípad druhého „očividného“ lokálneho extrému pre t = τ 2 = 1 .
2
Dosadením do (7) máme
< 0 w < 4 3
9w 2

1 1
2
(10)
− 1 = 0 w = 4 3 .
∆ 2 = ∆ (τ 2 ) = ∆  = (9 w − 16) =
16
 2  16
> 0 w > 4 3

Pre prvý lokálny extrém v t = τ 1 =

1
12 − 6w2 dosadením do (7)
−
2
4

dostávame:
1
12 − 6 w2
∆1 = ∆(τ1 ) = ∆ −
2
4



=



(3w

2

−4
64

)

3

.

Vzhľadom na to, že pre lokálny extrém (11) platí podmienka (4),
definovaná na intervale
4
≤w≤ 2
3

(11)

∆1 je

.

Naviac, na tomto intervale platí ∆1 (w) > 0 .
Vzájomný vzťah lokálnych extrémov ∆ 1 (w), ∆ 2 (w) demonštruje obr.2.
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a)
b)
Obr. 3. Lokálne extrémy odchýlky Bézierovej kubiky od kružnice.
a) ∆1(w) – červená, ∆2(w) – modrá. b) Detail pre funkcie ∆1(w), |∆2(w)|.
Keďže chceme nájsť najlepšiu aproximáciu (13) kružnice bézierovou krivkou,
hľadáme min D(w) – viď Obr. 3. Preto pre (1) dostávame
w>0

D1 = −∆ 2 (w)
w< 4 3

D 2 = max{∆1 (w),− ∆ 2 (w)} 4 3 ≤ w < 4 3
D = max{∆1 , ∆ 2 } = 
D3 = max{∆1 (w), ∆ 2 (w)} 4 3 ≤ w < 2
D = ∆ (w)
2 ≤w
2
 4

(12)

Na jednotlivých vetvách (12), tj. pre deliace hodnoty
w1 = 4 / 3 ≈ 1,154701, w2 = 4 / 3 ≈ 1,333333,

w3 = 2 ≈ 1,414214

z obr. 3 vidíme, že hľadané minimum nastáva na druhej vetve v (12)
 3w 2 − 4 3
9w 2 
min D 2 (w) = min max 
,1−

4 3 < w< 4 3
4 3 < w< 4 3
64
16 


očividne pre takú hodnotu w, kde ∆ 1 (w) = −∆ 2 (w) , tj.

(

(3w

2

)

)

(13)

3

−4
9w 2
= 1−
.
64
16
Zavedením substitúcie
χ = 3w 2 − 4
z (14) dostávame kubickú rovnicu

(14)
(15)

χ 3 + 12 χ − 16 = 0

(16)
ktorá má jediný reálny koreň (s použitím Cardanových vzorcov pre riešenie
kubickej rovnice)
χ min = 2 3 2 + 1 − 3 2 − 1  .


Hľadané

min

4 3 < w< 4 3

D 2 (w) = D 2 (χ min ) =

3
χ min

64

=

3



2 +1 − 3
8

2 − 1 


3

≈ 0.026473
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dosahujeme pre

wmin =

χ min + 4
3

=

2 3


2 +1 − 3

2 − 1  + 4


3

≈ 1,315566.

Pre úplnosť uvedieme hodnoty (12) i na ostatných vetvách
2
 9w 2 
 = 1 − max 9w = 0,25.
min D 1 (w) = min 1 −
w< 4 3
w< 4 3 
16 
w< 4 3 16


 9w 2

min D 4 (w) = min 
− 1 = 0,125.


w> 2
w > 2 16


 3w 2 − 4
min D 3 (w) = min max 
4 3< w< 2
4 3< w< 2
64


(

)

3

,

9w 2  1
− 1 =
.
16
 27

2.3 Kvartická aproximácia
V prípade bézierovej kvartiky sme analyzovali aproximáciu jednym, dvomi,
štyromi krivikami – Tab.1. Použili sme numerické hľadanie extrému.
Tab. 3 ukazuje optimálnu aproximáciu – polohu riadiacich bodov a mieru
aproximácie.

P0
P1
P2
P3
P4
1
(0,-1)
(u,-1) (0,v)
(-u,-1)
(0,-1)
2
(1,0)
(1,u)
(0,v)
(-1,u)
(-1,0)
4
(1,0)
(1,u)
(v,v)
(u,1)
(0,1)
Tab.1 Riadiace body v prípade aproximácie 1, 2, 4 aproximačnými krivkami
u
v
D
Počet
oblúkov
1
2.5450 4.4362
0.0787
2
0.8715 1.5051
0.000315
4
0.4030 0.78361 0.000002
Tab. 2 Optimálna poloha riadiacich bodov a odchylka aproximácie
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Obr. 4. Aproximácia kružnice jednou bézieovou kvartikou.

3 Záver
V prácach podobného typu autori aproximujú kružnicu väčším počtom
aproximačných kriviek so snahou dosiahnúť čo najlepšie priblíženie. Naším
cieľom bolo „osiahať si“ aproximáciu v najpesimistickejšom scénari – s čo
najmenším počtom aproximačných kriviek.
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Zkušenosti s modulovou výukou Konstruktivní
geometrie
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Abstrakt. Na Fakultě stavební ČVUT probíhá od akademického roku 2011/12
výuka předmětu Konstruktivní geometrie systémem tzv. modulové výuky. Z jejího
průběhu vyplynuly některé zkušenosti, na které příspěvek reaguje. Zabývá se
oblastí motivace, přínosem i problémy, které s možností volby modulu Basic nebo
Aplikace souvisí. Především se zaměřuje na úpravu obsahu s ohledem na použití
grafického softwaru a na oblast matematického popisu geometrických objektů.
Klíčová slova: Konstruktivní geometrie, modulová výuka, modul Basic a Aplikace,
grafický software ve výuce

1

Konstruktivní geometrie na FSv ČVUT

Význam grafické komunikace a dobré prostorové představivosti pro technickou
praxi je nesporný, a proto na Fakultě stavební Českého vysokého učení
technického v Praze patří předmět Konstruktivní geometrie ke klíčovým
povinným předmětům prvního ročníku bakalářského studia všech studijních
programů. V tabulce 1 je uveden přehled umístění, hodinových dotací a forem
ukončení tohoto předmětu v jednotlivých oborech. Z hlediska počtu studentů je
největším programem Stavební inženýrství, kde každoročně studuje přibližně
700 studentů. Právě na tomto programu se kumuluje několik problémů:
 nízká úroveň vstupních znalostí velké části studentů
 zařazení předmětu v úvodu studia
 krátká doba pro vyrovnání úrovně studentů
 malý prostor pro studenty s kvalitními vstupními znalostmi a
motivací pro samostatnou práci
Přispět k řešení těchto problémů má jiná organizační forma výuky, tzv.
modulová výuka. Je koncipována do dvou modulů, Basic a Aplikace, které
mají studenti možnost volit podle vlastního rozhodnutí a doporučení
vyučujících. Modul Basic je zaměřen na základní metody a objekty a je určen
pro studenty, jejichž středoškolská příprava v oblasti geometrie probíhala
v omezeném rozsahu. Modul Aplikace je určen pro studenty se základními
znalostmi zobrazovacích metod, případně i ovládající základy práce s některým
grafickým programem. Těžištěm tohoto modulu jsou stavební aplikace. Důraz
je kladen na samostatnou aktivní práci studentů.
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Výuka v obou modulech v zimním semestru probíhá souběžně, v letním
semestru pak mají studenti, kteří absolvovali modul Basic, možnost pokračovat
v modulu Aplikace formou nepovinného předmětu. Všichni studenti tak mají
možnost získat tytéž znalosti, ovšem volba cesty zůstává na studentovi.
Studijní program
Architektura a stavitelství
Stavební inženýrství

Zimní semestr
přednáška – 1 hod.
cvičení – 2 hod.
zápočet, zkouška
přednáška – 2 hod.
cvičení – 2 hod.
zápočet, zkouška

Letní semestr
cvičení – 2 hod.
klasifikovaný zápočet
----

Geodézie a kartografie

přednáška – 2 hod.
cvičení – 2 hod.
zápočet, zkouška
Tab. 1: Konstruktivní geometrie na FSv ČVUT
----

2

Modul Basic

Zkušenosti z prvního roku, kdy modulová výuka Konstruktivní geometrie
probíhala, potvrzují předpoklad, že většina studentů 1. ročníku volí tento
modul.
Tematické celky modulu Basic:
 Promítání a promítací metody. Realizace promítání v počítačových
programech.
 Mongeovo a kótované promítání jako základ pro orientaci v 3DCAD systémech.
 Kosoúhlé promítání (zobrazení soustavy souřadnic, bodu, přímky,
roviny a jednoduchých těles), principy skicování. Základní polohové
úlohy v kosoúhlém promítání.
 Metody zvyšování názornosti rovinného zobrazení prostoru a jeho
realizace v počítačové grafice. Rovnoběžné osvětlení (vlastní a
vržený stín, metoda zpětných paprsků).
 Středové promítání a lineární perspektiva (metody vázané a volné,
perspektiva bodu v základní rovině, vynášení výšek, perspektiva
kruhového a parabolického oblouku ve vodorovné a svislé rovině).
Užití perspektivy v CAD systémech.
 Křivky, jejich vytváření spojitým pohybem hmotného bodu.
Šroubovice - popis bodovou funkcí, zobrazení v Mongeově
promítání, konstrukce a výpočet průvodního trojhranu.
 Šroubové a rotační plochy, konstrukce bodu na ploše, tečná rovina a
normála plochy.
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Kvadriky rotační, nerotační a singulární, určování jejich typu a
zobrazení v různých typech promítání.
 Jednodílný rotační hyperboloid a hyperbolický paraboloid jako
přímkové kvadriky.
 Matematický popis křivek a ploch a jejich zobrazení v počítačové
grafice.
 Motivace k pokračování ve studiu dalšího modulu Aplikace.
Pro modul Basic je k dispozici výkladové skriptum [1], skriptum s pracovními
listy [2] i počítačová podpora na webových stránkách katedry matematiky.
Dostatek studijního materiálu přispěl ke zlepšení výsledků studentů v úvodním
vstupním testu, který ověřuje základní znalosti stereometrie, Mongeova
promítání a analytické geometrie kuželoseček. Rozbor studentských řešení ale
ukazuje, že úroveň vstupních geometrických znalostí je v mnoha případech tak
nízká, že se prakticky jedná o neschopnost řešit jednoduchou prostorovou
úlohu. Na obr. 1 jsou reprodukována dvě studentská řešení průniku přímky
s krychlí. První z nich ukazuje, že student zná použití pomocné roviny, ale není
schopen konstrukci dovést ke správnému závěru. Druhá ukázka odhaluje
mnohem hluší problém, kdy student zcela ignoruje prostorové řešení a pracuje
pouze v rovině. V tomto případě nelze předpokládat, že situaci vyřeší
samostudium.

Obr. 1: Studentská řešení – průnik přímky s krychlí
Dalším problémem je grafické znázornění jednoduchých útvarů (přímka a
rovina), které jsou zadány analyticky, např. parametrickými rovnicemi.
Analytická geometrie trojrozměrného prostoru nepatří na střední škole
k povinným tématům, ale i v případě, že je probírána, není dostatečně
zdůrazněna vazba mezi popisem matematickým a grafickým. Situaci
dokumentuje na obr. 2 další studentské řešení, kde součástí zadaného úkolu
bylo zakreslení dvou objektů: přímky popsané rovnicemi x=3, z=1 a paraboly
v rovině x=0 s rovnicí z=-y2+9. Zakreslení přímky svědčí o naprostém
nepochopení požadovaných podmínek, znázornění paraboly (kromě špatně
určené polohy vrcholu) ukazuje na skutečnost, že znalosti o parabole jako grafu
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kvadratické funkce (jedno z nejdůkladněji probíraných témat na SŠ) není
student schopen přenést do trojrozměrného prostoru. Přitom schopnost vytvořit
výstižný náčrtek je pro další předměty bakalářského studia (např. Stavební
mechaniku) velmi důležitý.

Obr. 2: Studentské řešení – přímka a parabola zadaná rovnicemi
V modulu Basic je tedy nutné často doplňovat učivo, které obsahově na VŠ
vůbec nespadá, ale představa, že si student chybějící znalosti doplní sám (např.
i s využitím připravených materiálů na webu), není reálná. K osvojení
dovedností je totiž nutná činnost, např. skicování, rýsování apod., nikoli
prohlédnutí hotových řešení. Proto řada studentů programu Stavební
inženýrství využívá nepovinnou výuku v Centru aktivního učení, kterou katedra
matematiky dlouhodobě zajišťuje.

3

Modul Aplikace

Mezi studenty programu Stavební inženýrství je ale na druhé straně skupina
studentů (tvoří menšinu), pro které není výše popsaný modul Basic přínosem.
Ze SŠ si přinesli dobré geometrické znalosti i dovednosti (např. i schopnost
využít některý grafický software). Těm modul Aplikace nabízí možnost
pracovat se složitějšími objekty a dostat se k zajímavějším tématům. Ve výuce
modulu Aplikace se využívá počítačová grafika. Základem ale není kurz práce
s konkrétním grafickým programem, i když nejčastěji používaným programem
je Rhinoceros. Tematické celky pro modul Aplikace jsou koncipovány volněji,
aby bylo možné reagovat na složení skupiny studentů, kteří si tuto formu výuky
zvolili. Jedná se o tyto tři části:
Klíčem k úspěchu jsou pevné základy (shrnutí a doplnění znalostí ze SŠ)
 Základní geometrické objekty a možnosti jejich popisu.
 Modelování trojrozměrných objektů a prezentace jednotlivých typů
modelů grafickými programy.
 Matematický popis geometrických objektů, souřadnicové systémy.
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Základní zobrazovací metody a jejich volba s ohledem na možnosti
rekonstrukce objektu, komplikovanost konstrukcí, názornost
zobrazení. Realizace zobrazovacích metod v CAD programech
(kótované promítání, axonometrie, lineární perspektiva).
 Možnosti zvyšování názornosti a přehlednosti zobrazení (šrafování,
stínování, zrcadlení) a jejich realizace v grafických systémech.
Osvětlení geometrické a reálné.
Ne vše je rovné
 Křivky, jejich vytváření spojitým pohybem hmotného bodu,
analytický popis a zobrazení grafickými programy (analytické a
empirické křivky, interpolační křivky, SPLINE-křivky).
 Plochy a jejich modelování, analytický popis s důrazem na význam
parametrických křivek pro zobrazení.
 Plochy v počítačové grafice (sítě křivek, napojování ploch,
plátování, osvětlení).
Od reality k počítači a zpět
 Empirické plochy a jejich zpracování (topografická plocha).
 Translační, rotační a šroubové plochy jako plochy se systémem
shodných parametrických křivek, zpracování CAD programy a
programem Rhinoceros.
 Klínové plochy jako ukázka ploch se systémem parametrických
křivek, které nejsou shodné.
 Přímkové plochy rozvinutelné a zborcené. Sestrojení sítí
rozvinutelných ploch.
Nutným předpokladem v modulu Aplikace je motivace studentů
k samostatné práci. Dosavadní zkušenosti ukazují, že nejvýznamnějším
motivačním prvkem je souvislost zpracovávaného tématu se stavební praxí.
Proto jsou do výuky zařazeny dvě exkurze, první z nich na začátku semestru do
objektu Staré čistírny odpadních vod v Praze – Bubenči (klenby a přechodové
plochy), druhá na závěr do kostela Strašnicích (architekt Synek – hyperbolické
paraboloidy).

Obr. 3: Exkurze 1 – Ekotechnické muzeum Stará čistírna Bubeneč
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Práce s pozitivně motivovanými studenty v modulu Aplikace přináší velmi
dobré výsledky (ukázka studentské práce na obr. 4 – návrh budovy a užití
fotogrammetrie), ale i zde je nutné řešit některé problémy. Podíl studentů, kteří
si volí výuku v modulu Aplikace, je nízký. Přitom podle výsledků zkoušek
v modulu Basic je v 1. ročníku více studentů, pro které by byl modul Aplikace
vhodnější. Jednou z možných příčin je skutečnost, že obecně je deskriptivní
geometrie chápána jako strašák. Navíc někteří studenti na počátku studia
nemají dostatečnou důvěru ve vlastní schopnosti. Je nutné také zmínit velkou
časovou náročnost pro vyučující, protože individuální přístup je nezbytností.

Obr. 4: Ukázka samostatné práce v modulu Aplikace

4

Závěr

První zkušenosti s modulovou výukou předmětu Konstruktivní geometrie na
studijním programu Stavební inženýrství ukazují, že rozdělení výuky do dvou
modulů je účelné. Potvrzuje to např. snížení počtu studentů, kterým nebyl
udělen zápočet pro nezvládnutí úvodního testu základních znalostí v modulu
Basic. Ovšem řešit problémy se základními znalostmi geometrie na VŠ je
pozdě, situaci by bylo potřeba změnit již na SŠ. Ke zlepšení výsledků přispívá
široká nabídka studijních materiálů (zvláště na webu) jen omezeně, lepší
výsledky přináší důraz na aktivní řešení problémů. K zvýšení podílu studentů,
kteří si volí modul Aplikace, je potřeba i nadále využívat první kontakty
s budoucími studenty 1. ročníku (přijímací zkoušky, zápis), kde lze optimálním
způsobem využít výsledky studentských prací z minulých ročníků.
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Abstrakt. Věta o rovnoběžníku obsahuje účinný a jednoduchý nástroj pro řešení
některých geometrických úloh, její klasická elementární formulace však brání
využití poznatku v plném rozsahu. Příspěvek definuje spřízněné trojúhelníky jako
ty, které se shodují ve dvou stranách a přitom vnitřní úhly těmito stranami sevřené
dávají v součtu úhel přímý. Délky stran spřízněných trojúhelníků splňují vztah
z věty o rovnoběžníku. Pomocí spřízněných trojúhelníků lze snadněji řešit úlohy
i objevovat matematické vztahy, jak dokládá metodický námět i důkaz málo známé
nerovnosti pro konvexní čtyřúhelník.
Klíčová slova: Planimetrie, věta o rovnoběžníku, didaktika matematiky, metody
řešení úloh.

1 Úvod
Před časem došlo k didaktickému sporu [1] o postupu řešení úlohy:
Úloha 1. Nad stranami obecného trojúhelníka jsou sestrojeny čtverce s obsahy
a 2 , b 2 a c 2 . Nad stranami trojúhelníků, jež vyplňují mezery mezi čtverci podle
obr. 1, lze ještě sestrojit čtverce s obsahy d 2 , e 2 a f 2 . Dokažte, že platí:

d 2 + e2 + f 2 = 3 ( a 2 + b2 + c 2 ) .

Obr. 1: Obrázek k úloze 1

(1)
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Podle jednoho názoru spočíval nejlepší způsob řešení v aplikaci kosinové věty.
Podle druhého spočívá jednodušší a metodicky vhodnější postup na využití
věty o rovnoběžníku.
Příspěvek na základě analýzy obou postupů navrhuje jiný přístup k výuce
spjaté s větou o rovnoběžníku.

2 Dvě řešení úlohy 1

Obr. 2: Obrázek k 1. řešení

Obr. 3 Obrázek ke 2. řešení

1. Řešení (užití kosinové věty). Z kosinové věty pro trojúhelníky I a II na
a
f 2 = a 2 + b 2 + 2ab cos γ . Sečtením
obr. 2 plyne c 2 = a 2 + b 2 − 2ab cos γ
obou vztahů zjistíme
f 2 = 2 ( a 2 + b2 ) − c2
(2)
a po sečtení s analogickými vztahy e 2 = 2 ( c 2 + a 2 ) − b 2 a d 2 = 2 ( b 2 + c 2 ) − a 2
obdržíme (1).
2. Řešení (pomocí věty o rovnoběžníku). Trojúhelníky I a II z obr. 2
doplníme na rovnoběžníky, jak znázorňuje obr. 3. Tyto rovnoběžníky jsou
shodné a podle věty o rovnoběžníku platí

f 2 = 2 ( a 2 + b2 ) − c2 .

(3)

Po sečtení s analogickými vztahy e 2 = 2 ( c 2 + a 2 ) − b 2 a d 2 = 2 ( b 2 + c 2 ) − a 2
dostaneme rovnost (1).
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Poznámka. Věta o rovnoběžníku říká, že součet druhých mocnin délek
úhlopříček je roven dvojnásobku součtu druhých mocnin délek všech jeho stran.
Při označení podle obr. 4 tedy platí

e2 + f 2 = 2 ( a 2 + b2 ) .

(4)

Věta nabyla na významu od roku 1935, kdy J. von Neumann ukázal, že Banachův prostor, v němž tato věta platí, je Hilbertův prostor.

Obr. 4: Věta o rovnoběžníku

3 Analýza řešení, spřízněné trojúhelníky
První řešení představuje standardní trigonometrické řešení, v němž snad nejtěžším krokem je objevit, že v trojúhelnících I a II platí pro úhly γ a δ při jejich
společném vrcholu A vztah γ + δ = π a odtud cos δ = − cos γ . Pomocí kosinové věty je odvozena rovnost (2) téhož tvaru jako vztah (3) z věty o rovnoběžníku, kterou začíná řešení druhé.
Druhé řešení nevyžaduje znalost goniometrických funkcí a proto je vhodné
i pro práci s mladšími žáky. Vychází z geometrického postřehu vyšší kvality.
Jistě bychom uvítali, kdyby naši žáci uměli takto úlohy řešit. Potíž je v tom, že
většinou neznají větu o rovnoběžníku. Ta se dnes na našich školách vyskytuje
většinou jen ve formě úlohy: "Pro rovnoběžník na obr. 4 odvoďte (užitím
kosinové nebo Pythagorovy věty) vztah (4)." Pokud se dále nevyužívá, je to
z pohledu žáků nudný a zbytečný poznatek. Druhá potíž je, že i kdyby větu
o rovnoběžníku dobře znali, asi by je nenapadlo doplnit do obrázku rovnoběžníky. V takových dovednostech nejsou zběhlí.
Článek [1] preferuje druhé řešení a ukazuje užitečnost věty o rovnoběžníku
i pro jiné matematické situace. Inspirován těmito podněty jsem si uvědomil
didaktický nedostatek elementární formulace věty o rovnoběžníku: Vztah (4)
omezujeme na rovnoběžník a tím klademe překážky jeho plnému využití.
Při označení podle obr. 4 totiž rovnost (4) představuje vztah mezi délkami
stran trojúhelníků ABC a ABD, z nichž první lze interpretovat jako grafické
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znázornění součtu a druhý jako grafické znázornění rozdílu vektorů AB a AD.
Rovnost (4) je metrický vztah mezi skaláry |AB|, |AD|, |AD + AB| a |AD - AB|.
Není tedy nutné představovat si trojúhelníky ABC a ABD uvězněné
v rovnoběžníku. Dejme jim volnost a pojmenujme je spřízněné trojúhelníky.
Jsou to každé dva trojúhelníky, které se shodují ve dvou stranách a pro něž
platí, že úhly těmito stranami sevřené dávají v součtu úhel přímý.
Nebudu rozvádět, jak mne práce se spřízněnými trojúhelníky pobavila
a usnadnila mi řešení některých geometrických problémů. Uvedu jen stručný
námět na využití tohoto pojmu při rozvíjení geometrického myšlení žáků.
Námět pro práci v matematickém kroužku. Před schůzkou si pomocí
Geogebry nebo Cabri geometrie zhotovíme "stavebnici", která ve svém velkém
provedení může obsahovat všechny útvary z obr. 1. V minimálním provedení
obsahuje dva spřízněné trojúhelníky. Vytiskneme sestrojené útvary na papír,
namnožíme potřebný počet výtisků a rozdáme žákům, aby si do schůzky útvary
vystřihli.
Na schůzce začneme zkoumáním vlastností dvojice spřízněných trojúhelníků.
Vybídneme žáky, aby trojúhelníky k sobě přikládali různými způsoby a zjistili,
co mají společné a v čem se liší. Termín "spřízněné trojúhelníky" zavedeme až
žáci objeví, že se trojúhelníky shodují ve dvou stranách a že úhly těmito
stranami sevřené dávají v součtu úhel přímý. Dále by měli zjistit, že spřízněné
trojúhelníky mají stejné výšky ke stejně dlouhým stranám a proto i stejný obsah.
Lze je k sobě přiložit do tvaru trojúhelníka (obr. 5), resp. (neúplného) rovnoběžníka (obr. 6), resp. lichoběžníka (obr. 7 - trojúhelníky ADC a BDC).

Obr. 5: Trojúhelník

Obr. 6: Rovnoběžník

S případnou pomocí učitele a s využitím Pythagorovy věty dále žáci odvodí
vztah (4). Pro situaci na obr. 6 interpretujeme (4) jako větu o rovnoběžníku,
pro situaci na obr. 5 pak po úpravě jako Stewartův vztah, který vyjadřuje délku
těžnice trojúhelníka pomocí délek jeho stran:

MN =
2

(

1
2
KM + LM
2

2

) − 14 KL

2

.
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Další náměty jsou uvedeny ve formě úloh:
Úloha 2. Dokažte, že v lichoběžníku ABCD se základnami AB a CD platí:
Je-li AD = BD , pak

(

)

AC + BC = 2 BD + CD .
2

2

2

2

Obr. 7: Lichoběžník

Obr. 8: K úloze 3

Úloha 3. Nechť ABO a CDO jsou dva rovnoramenné trojúhelníky s pravými
úhly při společném vrcholu O. Dokažte, že úsečky AC a BD jsou navzájem
kolmé a shodné.
Úloha 4. Nechť Napište vztah mezi obsahy čtverců na obr. 9. Co musí platit,
aby vztah vyjadřoval Pythagorovu větu?
Úloha 5. S využitím vlastností spřízněných trojúhelníků vyřešte úlohu 1.

Obr. 9: Zobecněná Pythagorova věta

Obr. 10: K úloze 7
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Úloha 6. Dokažte, že v trojúhelníku ABC při obvyklém značení délek stran
a těžnic platí
3
ta2 + tb2 + tc2 = ( a 2 + b 2 + c 2 ) .
(5)
4
Úloha 7. Vztahy (1) a (5) spolu úzce souvisí. Objasněte jak. Nápovědu poskytuje obr. 10.

4 O jedné málo známé nerovnosti
Jaromír Šimša odvodil na jaře r. 2010 pomocí úvah o součtu a rozdílu vektorů,
že v každém konvexním čtyřúhelníku při označení podle obr. 11 platí

(a + c) 2 + (b + d ) 2 ≥ 2 ( e 2 + f 2 ) ,

(6)

přičemž rovnost nastává, právě když ABCD je rovnoběžník. Nenašli jsme ji
v dostupných publikacích. Nerovnost byla v témže roce zařazena jako důkazová úloha do česko-polsko-slovenského střetnutí MO. Vektorové odvození lze
nalézt ve [2], str. 192.

Obr. 11: Konvexní čtyřúhelník

Obr. 12: K důkazu vztahu (6)

Ukážeme si, že vztah (6) můžeme snadno nalézt pomocí úvah o spřízněných
trojúhelnících. Na obr. 12 je bod K obrazem bodu B v symetrii podle středu
strany CD. Bod L je obrazem bodu D v symetrii podle středu strany BC. Délky
stran spřízněných trojúhelníků ACL a ACK splňují vztah

AL + AK = 2 ( e2 + f 2 ) .
2

2

Odtud a z trojúhelníkových nerovností a + c ≥ AL a b + d ≥ AK pro trojúhelníky ALB a AKD plyne (6).
Rovnost nastává, právě když se body B a D nachází uvnitř úseček AL a AK
(obr. 13), to znamená, když ABCD je rovnoběžník.
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Obr. 13: K rovnosti ve vztahu (6)

5 Závěr
Je všeobecně známo, že kvalitní výuka matematiky staví na objevování
matematických poznatků žáky. Cesta objevování by měla být zajímavá a
taková, aby studenti měli prostor k uplatnění svých originálních postupů.
V příspěvku jsem chtěl upozornit, že při hledání takové cesty bychom nemuseli
vždy lpět na tradici. Nebojme se hledat nové přístupy ke starým tématům,
ukáže-li se to potřebné. Lze tím zpestřit a zefektivnit výuku i rozšířit vlastní
matematické poznatky a dovednosti.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu FRVŠ-494/2012. Bude využit
v souboru materiálů zaměřeného na metody řešení planimetrických úloh, který
ještě letos zveřejníme na stránkách naší katedry matematiky.
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Abstrakt. Lindenmayerovy systémy (L-systémy) se již přes dvacet let používají
pro modelování růstu rostlin, buněčných kolonií i pro vyjádřený syntetických
fraktálů. Jejich základem je soustava přepisovacích pravidel, jakási bezkontextová
nebo kontextová gramatika se speciálními vlastnostmi. Pokud by někdo chtěl
pohodlně experimentovat s L-systémy, je těžké najít vhodnou aplikaci. Proto byla
v rámci bakalářské práce na MFF UK v Praze vyvinuta on-line laboratoř Malsys,
která má široké možnosti a hodí se i pro uživatele nepříliš zběhlé v běžném
programování. Příspěvek uvádí čtenáře do problematiky L-systémů a ukazuje
možnosti online laboratoře Malsys.
Klíčová slova: L-systémy, modelování rostlin, přepisovací pravidla, generování
ornamentů, fraktály

1

Lindenmayerovy systémy

L-systémy (Lindenmayerovy systémy) jsou formalismem, který navrhnul
biolog Aristid Lindenmayer v roce 1968 pro modelování růstu buněčných
kolonií [1]. V zásadě jsou základní L-systémy variantou bezkontextových gramatik s odlišně definovaným postupem přepisování. Příklady výsledků ze dvou
aplikačních oblastí jsou uvedeny na obrázku 1.

Obr. 1: Květenství šeříku, Penroseovo dláždění
Přepisováním počátečního řetězce, tzv. axiomu, pomocí pravidel vznikají
postupně řetězce symbolů, které se mohou interpretovat různým způsobem,
podle aplikační oblasti. V počítačové grafice nebo geometrii je definován
interpretační systém tak, že se jednotlivé symboly chápou jako kreslicí příkazy.
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Tak lze generovat rovinné kresby nebo prostorové útvary. Interpreter výsledného řetězce chápeme jako samostatný systém, relativně nezávislý na gramatice.
Do počítačové grafiky uvedl L-systémy Przemyslaw Prusinkiewicz v roce
1985 [2]. Postupem času byla zavedena různá rozšíření základního generujícího
mechanismu, gramatiky stochastické, kontextové, parametrické, apod. Vždy
bylo cílem elegantně dosáhnout některé vlastnosti potřebné pro modelování
nějakého přírodního nebo matematického fenoménu (např. růstu rostlin,
nasazování na květ, simulace šíření enzymů v těle rostliny, apod.). Základní
definice i rozšíření si podrobněji ukážeme v kapitole 2.
Interpretaci vygenerovaného řetězce budeme chápat jako nezávislý modul,
jehož práce začíná v okamžiku, kdy je cílový řetězec vygenerován. Interprety
se liší množinou rozpoznávaných symbolů (tj. bohatstvím souboru příkazů),
možností jednotlivé příkazy parametrizovat a často bývají definovány stavově,
tj. mají jisté statické (napevno definované) parametry, konstanty. Pro praktické
geometrické nebo botanické modelování se musí často zavádět složitější
konstrukční primitiva, často jsou používané různé komponentové systémy,
knihovny součástí (v botanice květy, listy, ..).
Pokud by si zájemce o L-systémy chtěl některé jednoduché konstrukce sám
vyzkoušet, experimentovat s nimi a snadno navrhovat i systémy neobvyklé
konfigurace, nemá bohužel mnoho možností na výběr. V podstatě jsme nenašli
dostatečně flexibilní implementaci, se kterou be se dalo snadno pracovat. Proto
vznikl v rámci bakalářské práce na MFF UK online systém Malsys [3, 4]
přinášející možnost experimentování s L-systémy i uživatelům, kteří nejsou
zkušenými programátory. Systém je přístupný přes webový prohlížeč a
umožňuje zadávat přepisovací systémy, konfigurovat interpretaci i používat
komponentový systém. O systému Malsys bude pojednávat kapitola 3.

2

Formalismy L-systémů

Pokud není uvedeno jinak, tyto partie článku čerpají zejména z [5, 4]. Obrázky
byly převzaty z [3, 4, 5].
Definice: formálně se jednoduchý L-systém (D0L-systém) definuje jako
trojice L = ( S, , R ), kde:
S je neprázdná abeceda symbolů, (S+ je množina neprázdných slov
z této abecedy, S* je množina všech slov z této abecedy)
2.   S+ je tzv. axiom, slovo definující počáteční stav L-systému
3. R  S  S* je množina přepisovacích pravidel, pravidlo má levou
stranu (přepisovaný symbol s), pravou stranou je řetězec w, kterým je
symbol nahrazen. Pravidlo zapisujeme jako s  w
Postup generování řetězce L-systémem: začínáme počátečním stavem, axiomem. V každé iteraci se prochází všechny symboly aktuálního řetězce. Pokud
se symbol vyskytuje na levé straně nějakého pravidla, nahradí se příslušnou
1.
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pravou stranou. Pokud symbol není přepsán žádným pravidlem, zůstává navždy
beze změny. Takové symboly se někdy nazývají konstantami nebo terminály.
Důležité je, že se iterace provádí najednou, z jednoho řetězce vznikne
(současným přepsáním všech jeho neterminálů) další řetězec. Tím se L-systémy
liší od běžných gramatik Chomského hierarchie [6].
Ukázku jednoduchého L-systému se dvěma neterminály a 2D interpretací
najdete v příkladě 1.
Příklad 1. Dračí křivka
Abeceda S:
L, R, +, Axiom :
L
Pravidla R:
L  L+R+
R  -L-R
Iterace:
L
L+R+
L+R++-L-R+
L+R++-L-R++-L+R+--L-R+

Obr. 2: Dračí křivka po vygenerování desáté iterace a interpretaci
jednoduchým vykreslením v rovině

2.1 Interpretace výsledku
Po vygenerování řetězce (počet iterací se volí dle potřeby) je nutné výsledný
řetězec interpretovat. Různé aplikační oblasti L-systémů používají různé
metody interpretace. Kreslení v rovině nebo konstrukce v prostoru nejčastěji
používají nějakou modifikaci „želví grafiky“, kde jednotlivé symboly odpovídají elementárním kreslicím příkazům. Existují též nestandardní použití Lsystémů, např. v hudbě, jejich interpretací se však zde nebudeme zabývat.
Příklad 1. Dračí křivka (pokračování)
Pro nakreslení dračí křivky v rovině potřebujeme definovat interpretaci symbolů abecedy S. Předpokládáme želví grafiku v rovině:
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L, R
krok vpřed s kreslením čáry
+
otočení doleva o daný úhel (zde d = 90°)
otočení doprava o daný úhel (zde d = 90°)
Aplikací těchto pravidel na řetězec vygenerovaný gramatikou (iterace číslo 10)
dostaneme kresbu z obrázku 2.
Při modelování v prostoru se musí zavádět ještě další elementární operace,
otáčení kolem tří os, otevírání a uzavírání polygonů, apod. Bohatství
interpretace závisí na konkrétní implementaci daného systému a každý Lsystém by měl buď používat všeobecně zavedenou sadu příkazů (viz níže) nebo
si sémantiku vlastních příkazů dodefinovat.
Pro interpretaci v 3D se nejčastěji používají příkazy:
+
&
^
\
/
|

otočení doleva o daný úhel RU(d)
otočení doprava o daný úhel RU(-d)
sklonění dolů o daný úhel RL(d)
naklonění nahoru o daný úhel RL(-d)
stočení doleva (kolem osy pohybu) o daný úhel RH(d)
stočení doprava (kolem osy pohybu) o daný úhel RH(-d)
otočení zpět RU(180°)

2.2 Závorkové systémy
Pro modelování rozvětvených struktur (zejména v botanice) se osvědčilo zavést
ukládání stavu interpretu na zásobník. Interpreter je automat a jeho vnitřní stav
obsahuje typicky: polohu a orientaci „želvičky“, aktuální tloušťku čáry, barvu,
apod. Při modelování rozvětvení stonku je praktické mít možnost aktuální stav
uložit s možností se k němu později, po vymodelování celé vedlejší větve,
jednoduše vrátit. To obvykle zajišťují dva příkazy interpreteru:
[
uložení vnitřního stavu na vrchol zásobníku („push“)
]
obnovení vnitřního stavu z vrcholu zásobníku („pop“)

Obr. 3: Příklady závorkových systémů
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Příklady 2 až 4. Několik jednoduchých ukázek je vykresleno na obrázku 3.
Použité gramatiky (zleva doprava):
F  F[+F]F[-F]F
F  F[+F]F[-F]F[F]
F  FF-[-F+F+F]+[+F-F-F]

2.3 Stochastické systémy
Obyčejné L-systémy (D0L) jsou deterministické. Pro každý symbol abecedy
obsahují maximálně jedno pravidlo přepisující daný symbol. Pokud bychom
chtěli modelovat struktury, které mají náhodný vzhled, budeme potřebovat Lsystémy zobecnit. Výborným prostředkem je použití nedeterministických přepisovacích pravidel místo deterministických. Pro každý symbol abecedy bude
existovat možnost mít více pravidel se stejnou levou stranou. Při generování
řetězce se potom použije vždy jedno z nich, vybrané pomocí náhodného
generátoru. Stochastické bezkontextové systémy označujeme jako 0L-systémy.
Příklad 5. Stochastická rostlina
F
F ⅓ F[+F]F[-F]F
F ⅓ F[+F]F
F ⅓ F[-F]F
Několik různých realizací této gramatiky najdete na obrázku 4.

Obr. 4: Šest realizací stejného stochastického L-systému
Přepisovací pravidla se shodnými levými stranami mohou mít vyznačeny
neuniformní pravděpodobnosti nebo četnosti (v našem příkladu byly pravděpodobnosti shodné, tj. všechna tři pravidla jsou stejně pravděpodobná).
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2.4 Kontextové systémy
Další zobecnění odvozovacích pravidel bylo důsledkem potřeby předávat
v řetězci signály, a tak simulovat růst rostliny, šíření enzymů, iniciaci květů,
apod. Zavedením kontextových gramatik (analogicky jako v Chomského hierarchii [6]) byla většina těchto cílů již dosažitelná.
Používají se jednostranné kontexty (1L) resp. oboustranné kontexty (2L)
podle toho, je-li třeba definovat pouze pravé či levé okolí přepisovaného
neterminálu resp. definují-li se okolí obě. Jednoduchý textový příklad ukáže
lineární šíření signálu „b“ uvnitř řetězce znaků „a“. Jedná se o D1L-systém
(deterministický s jednostranným /levým/ kontextem).
Příklad 6. Šíření signálu
baaaaaa
b < a  b (znak „a“ se přepíše na „b“ tehdy, je-li na vstupu vlevo od něj „b“)
b  a
Postup: baaaaaa
abaaaaa
aabaaaa
aaabaaa …
Pozn: v systému Malsys byla zavedena ještě obecnější definice kontextu, tzv.
vzdálený kontext, více v oddílu 3.2.

2.5 Parametrické systémy
Dalším rozšířením nutným v modelovací praxi je parametrizace symbolů
abecedy S. Jedná se o analogii techniky používané v překladačích a nazývané
„atributové gramatiky“. Číselné parametry mohou být přiřazeny symbolům
v libovolném množství, odvozovací pravidla s těmi parametry umějí pracovat,
platnost pravidel může být omezena podmínkami kladenými na parametry, a
tak dále.
Cílová sémantika parametrů může být definována libovolně, obvykle to
bývají přímo parametry kreslicích příkazů, rozměry vkládaných komponent,
stáří jednotlivých segmentů rostliny, …
Jako příklad si uvedeme generování fraktálu složeného z dotýkajících se
vyplněných kruhů.
Příklad 7. Fraktál z kruhů
F(d)
MoveForward(d)
K(r)
FillCircle(r)
[X]+[X]+[X]+[X]
K(n)  K(2n)
F(n)  F(2n)
X  K(2)F(3)[+X][-X]X
Výsledná kresba je na obrázku 5.
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Obr. 5: Fraktál z kruhů

2.6 Příklady složitějších systémů
Komponentová konstrukce pomocí L-systémů – mezi terminály se vyskytují i
symboly, které jsou interpretovány jako složitější operace, např. vyvolávají celé
další L-systémy jako podprogramy nebo vkládají již hotové komponenty
z nějaké „databáze konstruktéra“. Příklad na obrázku 6 ukazuje Pythagorův
strom s botanickými komponentami naroubovanými po jistém počtu iterací.

Obr. 6: Hybridní Pythagorův strom
Další příklad je ukázkou trochu komplexnější gramatiky, která dokáže
simulovat růst rostlinky Kokoška pastuší tobolka (Capsella bursa-pastoris).
Kreslicí symboly jsou parametrizovány přirozeným způsobem (úhel, délka
kroku..)
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Příklad 8. Capsella bursa-pastoris

Obr. 7: Stadia růstu Capsella bursa-pastoris

2.7 Subdivision křivky
Parametrické kontextové L-systémy (D2L) jsou též vhodným prostředkem, jak
popisovat subdivision schémata pro křivky (viz [7, 8]). Levým a pravým kontextem můžeme vyjádřit levé a pravé množiny sousedních vrcholů řídícího
polygonu. Tak lze simulovat algoritmy typu de Casteljau, Chaikin, …
Příklady 9 až 11. Pravidla pro algoritmy Chaikin, B-spline, Dyn-LevinGregory
P(L)<P(C)>P(R)  P(L/4+3C/4) P(3C/4+R/4)
P(L)<P(C)>P(R)  P(L/2+C/2) P(L/8+3C/4+R/8)
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P(U)P(L)<P(C)>P(R)  P(-U/16+9L/16+9C/16-R/16) P(C)

Obr. 8: Pět kroků Dyn-Levin-Gregory schématu

3

Online laboratoř Malsys

Pro potřeby snadného experimentování s různými variantami L-systémů byl na
MFF UK v Praze realizován bakalářský projekt Malsys [3, 4]. Autorem implementace je Marek Fišer, t. č. student Purdue University v Illinois, USA.
Systém je dostupný online na adrese http://malsys.cz/ a umožňuje
pohodlně z webového prohlížeče experimentovat s L-systémy. Snahou bylo
vytvořit aplikaci, která bude uživatelsky příjemná a nebude vyžadovat velké
znalosti programování. Uživatel laboratoře Malsys se pouze musí seznámit se
syntaktickými pravidly používanými pro zápis L-systémů. To je však velice
snadné, neboť je k dispozici velké množství příkladů („Galerie“) s kompletními, často i komentovanými zdrojovými soubory. Přímo ve svém prohlížeči
může návštěvník laboratoře zdrojové soubory upravovat a okamžitě sledovat
výsledky práce L-systému v grafické podobě.
Shrnutí nejvýznamnějších vlastností systému Malsys:
• obsahuje všechna běžná rozšíření, stochastické, parametrické i kontextové Lsystémy, jedno originální rozšíření bude popsáno v oddílu 3.2
• je implementováno několik interpretačních modulů pro zobrazování výsledků: rastrová 2D grafika, vektorová 2D grafika (SVG), interaktivní 3D
grafika (WebGL), textový výstup
• uživatelské účty, historie, veřejná galerie výsledků s možností hodnotit
vystavené L-systémy
• podrobné návody a zejména všudypřítomné tlačítko „Try me!“ pro zobrazení
zdrojového souboru s možností editace a interaktivního prohlížení výsledků
• aplikace je interně implementována modulárně, komponenty se dají použít
mnoha způsoby, je zde potenciál dalšího vývoje
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Obr. 9: Sierpinského křivka – gramatika i výsledek

3.1 Modularita
Malsys je systém založený na modulárním návrhu, prakticky celá aplikace se
skládá z komponent navržených objektově, s možností opakovaného využití.
Zejména bychom chtěli upozornit na:
• vnořené L-systémy, dají se použít např. na květy, listy nebo jiné komponenty
navrhovaného modelu. Již hotové L-systémy lze později volat odkudkoli
jako podprogramy
• různé interpretery vygenerovaných řetězců: 2D rastr, 2D vektor, 3D WebGL,
text
• filtry, např. pro simulaci tropismů
• dědičnost v L-systémech usnadňuje a zrychluje vlastní návrh nového modelu

Obr. 10: Simulace gravitace (jako druhu tropismu)
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3.2 Jazyk Malsys
Jazyk systému Malsys je dobře čitelný a názorný, metodou pokusů a omylů se
jej může i nový a nezkušený uživatel rychle naučit do té míry, aby mohl
provádět požadované změny existujících zdrojových souborů. Přímo na stránkách serveru Malsys je vystaven podrobný popis jazyka. Následující ukázka
demostruje přehlednost zápisu L-systému:

Obr. 11: Zápis L-systému Dračí křivka a barevný SVG výsledek
Zajímavým originálním rozšířením jazyka (a též formalismu kontextových Lsystémů) je zavedení možnosti tzv. „vzdáleného kontextu“. Lze definovat
sadu symbolů, které se budou ignorovat při hledání pravého či levého kontextu.
Tím je možné definovat kontextový řetězec nacházející se ve větší vzdálenosti
od přepisovaného neterminálu, a tedy např. řídit přepisování parametrem
umístěným trvale na začátku řetězce. Ukázku použití najdete na obrázku 12.
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Obr. 12: Příklad vzdáleného kontextu, definice a výsledek

4

Závěr

V tomto článku jsme se snažili seznámit čtenáře se základy L-systémů, ukázat
jejich sílu při modelování rostlin i možnost elegantně vyjádřit některé
geometrické konstrukce, ku příkladu dláždění či fraktální tvary.
Online laboratoř Malsys by měla pomoci začátečníkům i pokročilým uživatelům pohodlně a efektivně s L-systémy experimentovat. Viz http://malsys.cz/.

Literatura
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

A. Lindenmayer: Mathematical models for cellular interactions in
development, In: Journal of theoretical biology Parts I and II 18.3
(1968), pp. 280–315
P. Prusinkiewicz: Graphical applications of L-systems, Department of
Computer Science, University of Regina, 1985
M. Fišer: Malsys, on-line lab for L-systems, http://malsys.cz/
M. Fišer: L-systems online, Bachelor thesis, MFF UK Praha, 2012
P. Prusinkiewicz, A. Lindenmayer: The Algorithmic Beauty of Plants,
Electronic version by P. Prusinkiewicz, 2004
M. E. Davis, R. Sigal and E. J. Weyuker: Computability, complexity
and languages: Fundamentals of theoretical computer science,
Academic Press, Boston, 1994, p. 327. ISBN 0-12-206382-1
P. Prusinkiewicz: Geometric Modeling without Coordinates and
Indices, Proc. of Shape Modeling International, 2002
P. Prusinkiewicz, M. Shirmohammadi and F. Samavati: L-systems in
geometric modeling, Proc. of the 12th Annual Worskshop on
Descriptional Complexity of Formal Systems, 2010

Geometry and Graphics 2012

161
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Abstrakt. Broušení drahých kamenů je řemeslo staré tisíce let. V současnosti
umožňují počítače navrhovat tvary brusů i kreslit realisticky vzhled výsledku bez
nutnosti plýtvat drahým materiálem. Bakalářský projekt na MFF UK v Praze si vzal
za cíl pohodlně modelavat tvary drahých kamenů a co nejvěrněji zobrazovat jejich
vzhled v rozmanitých světelných podmínkách. Příspěvek čtenáře seznámí s přístupy i výsledky tohoto projektu.
Klíčová slova: drahokamy, diamanty, broušení drahokamů, fotorealistické zobrazování, disperze světla, konvexní obal

1 Drahé kameny a jejich broušení
Již tisíciletí jsou lidé fascinováni krásou vzácných minerálů, kterým se říká
drahé kameny. Jsou ceněny pro své optické vlastnosti, lom světla a třpyt. Pro
maximální estetické využití přírodního materiálu je však potřeba jej pečlivě
vybrousit, aby vynikly jeho výjimečné vlastnosti.
V dnešním moderním světě se stále drahokamy opracovávají ručním
broušením, je to respektované řemeslo a moderní technika jenom částečně
pomáhá brusičovi v přesné práci s kamenem. Na počítačích se naopak lidé
snaží drahokamy modelovat, simulovat světelné poměry hotového brusu, a tak
pomáhat v návrhu tvaru drahokamu tam, kde je vlastní materiál příliš drahý
anebo dokonce jedinečný. Cílem bakalářského projektu na MFF UK v Praze
bylo právě modelovat tvary brusů včetně co nejvěrnější optické simulace
výsledného drahokamu. Článek seznamuje čtenáře s výsledky tohoto projektu.
V první kapitole se budeme zabývat klasickými aspekty broušení drahokamů, další kapitola pojednává o geometrickém modelování tvarů pro účely
navrhování brusu a v následující části se budeme zabývat realistickou simulací
optických jevů důležitých při zobrazování hotových drahokamů. Tyto dva
poslední přístupy pokryl ve své bakalářské práci Lukáš Krtek, z jehož práce [1]
budeme čerpat příklady a ukázky.
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1.1 Klasické broušení, optika
Nejprve si všimneme klasických přístupů při broušení drahokamů a aspektů
důležitých při geometrickém návrhu i vlastní realizaci.
Nejdříve musíme konstatovat, že klasické broušení drahokamů vedlo
v minulosti téměř výhradně ke konvexním tvarům, protože nástroje pro nekonvexní brus byly příliš náročné na výrobu. I dnes se zřídka setkáváme s konkávními tvary drahokamů. Dodnes je při broušení zachován významný podíl ruční
práce a broušení je uznávaným řemeslem a koníčkem [2, 3].
Při návrhu tvaru výsledného drahokamu se berou do úvahu následující
aspekty:
• optika („Optical Performance“) – jaké optické efekty budou vznikat, jak
kvalitní budou a jaké nové barvy se objeví?
• mechanika – je možné daný tvar ze surového kamene vybrousit? Půjde
kámen uchytit? Vydrží materiál daný brus mechanicky? Praktické aspekty
šperkařství vedou např. k použití rundisty („girdle“)
• geometrie – konvexní či konkávní tvar? Přesnost realizace daného návrhu
Chvíli se nyní budeme zbývat optickými efekty, které se oceňují na vybroušených drahokamech (speciálně diamantech):
• třpyt („brilliance“) – množství bílého (nerozloženého) světla odráženého
kamenem, zejména briliantem
• disperze světla, „duhové odlesky“ („fire“) – rozklad světla na různé barvy
dle vlnové délky, způsoben závislostí indexu lomu materiálu na vlnové
délce
• jiskření („scintillation“) – tenké paprsky (zanechávající malé stopy) vycházející z kamene, pozorovatelné například při pomalém pohybu oka kolem
kamane
Při broušení drahokamů se snažíme maximalizovat tyto efekty, aby byl
výsledek co nejatraktivnější. Důležité optické vlastnosti minerálu, které při tom
hrají roli, budou rozebrány v následujících odstavcích.

1.1.1 Index lomu
Veličina klasické optiky, definována jako poměr rychlosti šíření světla ve vakuu a v daném materiálu. Absolutní hodnota indexu lomu ovlivňuje geometrii
lomu světla a zejména rozsah totálního odrazu, což je důležité ve šperkařství,
zvyšuje totiž třpyt. Změna indexu lomu pro různé vlnové délky světla
způsobuje disperzi a zvyšuje barevné bohatství vnímané pozorovatelem.
Několik klasických materiálů včetně jejich indexů lomu najdete v tabulce 1.
1,33
1,43

voda
fluorit
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1,5 až 1,9
1,54
1,62
1,77
2,15 až 2,18
2,42

sklo (různé druhy)
křemen
topaz
rubín, safír
kubické zirkonium
diamant

Tab. 1: Indexy lomu některých materiálů

1.1.2 Ostatní optické vlastnosti
Čirost, čistota – kolik světla se při průchodu materiálem pohltí nebo rozptýlí?
Žádoucí jsem zejména čistší materiály, protože čistota zvyšuje třpyt kamene.
Některé minerály však jsou přirozeně nečisté a někdy je neuniformní nečistota
považována za zajímavou vlastnost konkrétního exempláře.
Barva – ovlivňuje barvu procházejícího světla, příliš zbarvené minerály
mají jen slabé duhové odlesky, vlastní charakteristická (nebo dokonce výjimečná) barva kamene může však být jeho velkou předností.
Polarizace – některé materiály způsobují polarizaci procházejícího světla,
souvisí to s dvojlomem (některé minerály mají dva různé indexy lomu pro dvě
kolmé polarizace dopadajícího světla – např. zirkon, turmalín).

1.2 Klasický tvar
Pro co nejlepší zvýraznění žádoucích optických efektů byly v průběhu času
vyvinuty standardní tvary brusů. Horní část drahokamu – koruna („crown“) je
navržena tak, aby dovolovala maximálnímu množství světla zalomit se dovnitř
kamene a rozložit se na jednotlivé barvy spektra. Spodní část – pavilon
(„pavilion“) naopak nesmí propustit žádné světlo ven, ale pomocí totálního
odrazu vrací světlo zpět nahoru. Anglický popis klasického tvaru brusu najdete
na obrázku 1.

Obr. 1: Anatomie brusu
Na dalším obrázku vidíte popis jednoho konkrétního tvaru („Simple Jack“),
který je prý vhodný i pro začátečníky. Všimněte si zejména formátu dat, kterým
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je definována geometrie tohoto konvexního mnohostěnu. Tabulka byla převzata
z [2]. Další zajímavé zdroje definic brusů jsou např. [3, 4].

Obr. 2: Jednoduchý brus – „Simple Jack“ [2]
Poznámka: rundista (anglicky „girdle“) je ploška po obvodu kamene, která se
zavádí kvůli potlačení příliš ostrých hran a s tím související velké křehkosti a
obtížnosti broušení. Rundista tedy „zaobluje“ příliš ostrou hranu drahokamu.
Může se tím stát, že výsledný tvar již nebude přesně odpovídat definici
konvexního mnohostěnu (rundista se může brousit dokulata). My však budeme
pro jednoduchost předpokládat, že tato úzká ploška nenaruší naši definici.
Dalších několik příkladů brusů najdete na obrázkách 3 až 6.

Obr. 3: Standardní kruhový briliant [2]
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1.3 Stroje na broušení
Dodnes se drahé kameny brousí ručně (nebo poloautomaticky) na strojích,
jejichž základem je otáčející se dokonale rovný brusný povrch a mechanismus
zajišťující přesné dosednutí upnutého kamene na tuto rovinu. Orientace surového kamene se definuje pomocí dvou úhlů – tytéž dva úhly jsme již viděli
v datové tabulce na obrázku 2.

Obr. 4: Americana [2]

Obr. 5: Apex Pinwheel [2]

Obr. 6: 4-way Stop [2]
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Případné nekonvexní brusy se provádějí na speciálních strojích, které mají
brusnou plochu až ke kraji přístupnou. Klasické postupy se však nekonvexním
tvarům spíše vyhýbají.
Ukázku moderního stroje pro ruční broušení kamenů najdete na obrázku 7.
Jen pro představu – analogický ale digitálně řízený stroj se v roce 2012 dal
pořídit zhruba za pět tisíc USD.

Obr. 7: Brus na drahokamy (facetovací stroj) [WiKi]

2 Modelování tvaru drahokamu
Prvním krokem na cestě k fotorealistickému zobrazení drahokamu je získání
přesného matematického modelu jeho tvaru. V bakalářské práci Lukáše Krtka
jsme uvažovali o možnosti převzít některý standardní popis (definici) brusu a
dopočítat potřebný formát pro rendering, což je mnohostěn. Nakonec jsme si
zvolili ještě zajímavější variantu – implementaci vlastního jednoduchého
nástroje pro definici pravidelných symetrických konvexníxh mnohostěnů. Byl
navržen elegantní ale dostatečně mocný postup na definici symetrických struktur vrcholů a z množiny vrcholů se automaticky dopočítává jejich konvexní
obal, a tím i množina polygonálních stěn.
Postupně bylo nutné řešit několik zajímavých problémů, jejichž výčet zde
uvádíme. Některým, z geometrického hlediska zajímavějším, se budeme později podrobněji věnovat:
1. robustní a rychlý výpočet konvexního obalu množiny vrcholů ve 3D (tomu
věnujeme celý další oddíl)
2. elegantní ale mocný formalismus definice symetrického systému vrcholů
(vlastní jednoduchý kódový jazyk)
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3. nekruhové základní tvary drahokamů (transformace polárních souřadnic)
4. zohlednění rundisty („girdle“) v systému konvexního mnohostěnu
Definice symetrického systému vrcholů bude naznačena na obrázcích 8 až 10.
Vrcholy se rozdělí do skupin, každá skupina leží na jedné kružnici (tyto
kružnice sdílejí společnou osu, která je též osou celého drahokamu).

Obr. 8: Program GemGenerator

Obr. 9: Skupiny vrcholů
Symetrický systém vrcholů ve skupině je zadán pomocí vzoru, který se může
několikrát po obvodu opakovat (symetrie otočením).
Nekruhový tvar drahokamu se v absolutní většině případů dá vyřešit pomocí
transformace polárního systému souřadnic do některého jiného tvaru. K dispozici jsou tyto transformace: ovál (kružnice, elipsa), polštář, obdélník, hruška,
markýza. Transformace jsou demonstrovány na obrázku 11, jejich zadávání na
obrázku 10.
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Obr. 10: Zadávání skupin vrcholů a tvaru

Obr. 11: Některé nekruhové tvary: ovál, polštář, obdélník, markýza

2.1 Výpočet konvexního obalu
Algoritmus výpočtu konvexního obalu množiny bodů ve 3D byl založen na
inkrementálním principu (detaily viz [5]). Při inicializaci se vybere libovolný
nerovinný čtyřstěn a pak se k němu postupně po jednom přidávají ostatní
vrcholy. Při každém kroku je potřeba zjistit, které stěny jsou viditelné zvenčí
z nového vrcholu, pak je odstranit a nahradit pláštěm jehlanu – viz obrázek 12.

Obr. 12: Indukční krok konstrukce konvexního obalu
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Efektivita: naivní varianta hledání přivrácených stěn má složitost O(n 2). To by
vedlo k celkové složitosti O(n 3). Pro urychlení jsme zvolili datovou strukturu
„conflict graph“ (CG), se kterou se celková složitost sníží na O(n2 log n):
CG je bipartitní graf spojující každou stěnu s vrcholy, které ji vidí (jsou
„nad ní“, jsou konfliktní). Při inicializaci se testují všechny vrcholy proti počátečnímu čtyřstěnu. Krok: pro nové stěny se musí najít jejich konfliktní vrcholy,
využijí se společné hrany s odstraňovanými stěnami (obrysové hrany).
Robustnost: při implementaci se ukázalo, že bude třeba implementovat
všechny výpočty v racionální aritmetice, aby byl výběr odstraňovaných stěn
úplně stabilní (situace s vrcholem stupně více než tři – stýkají s v něm minimálně čtyři stěny!).

2

Fotorealistické zobrazování drahokamů

Chceme-li zachytit věrně alespoň ty nejdůležitější optické jevy, které se projevují při pozorování drahých kamenů, musíme zejména věrně simulovat odraz a
lom světla na povrchových ploškách drahokamu. Odraz světla není tak obtížný
fenomén jako lom, stačí pouze respektovat Fresnelovy vzorce určující podíl
odraženého a zalomeného světla (obrázek 13 ukazuje podíl odraženého světla
na rozhraní vzduchu a typického dielektrika, pro obě polarizace). Detaily viz
každá dobrá učebnice optiky nebo fotorealistického zobrazování, např. [6].

Obr. 13: Fresnelovy funkce pro dielektrikum
Při lomu dochází k disperzi světla (rozkladu na různé vlnové délky), zobrazovací algoritmy tedy musí být od počátku navrhovány jako spektrální. To
znamená reprezentaci barev tabulkou intenzit pro mnoho vlnových délek místo
jednoduché RGB trojice. Spektrální výpočty však nejsou o moc komplikovanější než běžné RGB výpočty, pouze se musí nakonec provést převod do RGB
konverzí naznačenou na obrázku 14 (funkce tristimulů xyz).
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Obr. 14: CIE 1931 grafy pro převod z l do xyz a dále do RGB
Jen o málo obtížnější je zohlednit závislost indexu lomu na vlnové délce světla
nl. Existují aproximační vzorce (Sellmeierova rovnice) a lze najít konstanty pro
potřebné minerály [7].

3.1 Teorie globálního šíření světla
Všeobecně uznávaná a používaná zobrazovací rovnice (J. Kajiya 1986 [8]) pro
naše účely zcela postačí, vliv prostředí nebo časovou proměnlivost můžeme
zanedbat:

Tuto soustavu integrálních rovnic v počítačové grafice řeší několik přístupů, ale
kvůli velké složitosti dat je v praxi jediný poměrně úspěšný směr – použití
Monte-Carlo integrace. Oblíbené jsou algoritmy založené na paprskovém vzorkování, zejména Path-tracing a obousměrný Path-tracing (viz [6]).
Při zobrazování drahokamů jsou důležité správně spočítané kaustiky (viz
obrázek 15), to předpokládá použití některé z obousměrných Monte-Carlo me-
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tod. V bakalářském projektu na zobrazování drahokamů byl použit postup
inspirovaný metodou „Photon-Mapping“ Henrika Wann Jensena [9]. Pro lepší
vzorkování byla použita technika „Multiple Importance Sampling“, viz [10].

Obr. 15: Kaustiky při osvětlení drahokamu, efekt „jiskření“ jako důsledek
Praktické výsledky programů na zobrazování drahokamů najdete na obrázkách 16 a 17.

Obr. 16: Výsledky spektrálního renderingu drahokamů

3

Závěr

V tomto článku jsme se snažili seznámit čtenáře se základy modelování a zobrazování drahých kamenů. Od klasických přístupů jsme se dostali až k moderním simulacím na počítači, geometrické aspekty problému byly zahrnuty v partiích věnovaných modelování.
Představili jsme bakalářský projekt Lukáše Krtka obsahující modelovací i
zobrazovací komponentu a ukázali si některé praktické výsledky.

172

Pelikán Josef, Krtek Luká²

Obr. 17: Disperze světla
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Abstrakt. Příspěvek se věnuje rastrovému operátoru Local Binary Patterns (LBP) a
diskutuje aplikace v oblastech počítačového vidění, především použití při detekci
objektů v obraze. Je představen princip výpočtu LBP a diskutována odolnost vůči
šumu a zkreslením obrazu. Jsou navržena rozšíření LBP, která zlepšují odolnost
vůči šumu a zvyšují diskriminační schopnost ve spojení s algoritmy strojového
učení.
Klíčová slova: Local Binary Patterns, počítačové vidění, analýza obrazu

1 Úvod
Zpracování textur je základním krokem při analýze rastrového obrazu. Obraz
získaný průmětem trojrozměrné scény obsahuje informace o tvaru a rozmístění
objektů ve scéně a analýzou textur je možné scénu alespoň částečně
rekonstruovat. Informace získané z obrazu lze využít v navazujících
algoritmech, jako je segmentace obrazu, rekonstrukce prostorové informace
z více snímků či detekce a rozpoznání objektů v obraze.
Tradičním přístupem ke zpracování textur je interpretace obrazu jako
dvourozměrného signálu, jeho transformace do frekvenčního prostoru (obvykle
Fourierovou transformací či wavelet transformacemi) a následnou analýzou
transformovaných hodnot [1–3]. Nevýhodou tohoto přístupu je nutnost výpočtu
transformace pro všechny body vstupního obrazu, což je výpočetně náročná
operace.
Local Binary Patterns [4] (LBP) je operátor, který pracuje přímo
nad rastrovým obrazem. Obraz není nutné transformovat do alternativního
prostoru, čímž dochází k úspoře výpočetních prostředků. LBP umožňují
analyzovat texturu na základě lokálního okolí jednotlivých bodů obrazu.
Výsledkem aplikace operátoru je celé číslo reprezentující vlastnosti textury
v daném bodě obrazu. Získanou informaci lze přímo využít pro další analýzu
v algoritmech na vyšší úrovni, jako je segmentace obrazu [5] či rozpoznávání
objektů [6]. Jednoduchou manipulací s LBP lze dosáhnout invariance vůči
rotaci, změně měřítka, jasu a kontrastu vstupního obrazu.
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2 Výpočet LBP
LBP jsou lokálním operátorem, každému bodu vstupního obrazu je proto
přiřazena jedna hodnota LBP. Samotný výpočet LBP je založen na sestavení
bitového řetězce z prahovaných bodů v kruhovém lokálním okolí každého bodu
(viz Obrázek 1). Nejprve jsou vypočítány intenzity bodů ležících na
prstencovém lokálním okolí. Jednotlivé intenzity jsou následně porovnány
s intenzitou středového bodu. Body okolí s nižší intenzitou, než má středový
bod, mají přiřazenu hodnotu 0, ostatní body hodnotu 1. Výsledná posloupnost
nul a jedniček je interpretována jako celé číslo, které reprezentuje třídu textury
v daném bodě. Formálně lze výpočet LBP definovat jako:

∑
kde
je hodnota LBP pro obrazový bod na souřadnicích
,
velikost kruhového okolí (počet bodů), poloměr kruhového okolí,
intenzita bodu obrazu na souřadnicích
a
je prahová funkce
s nulovou hodnotou prahu. Bod se souřadnicí
je bod ležící na kružnici
o poloměru se středem v bodě
.
Počet bodů okolí je obvykle volen podle velikosti celočíselných datových
typů dostupných v běžných programovacích jazycích, tedy 8, 16 či 32 bodů.
Ukládání do standardních datových typů umožňuje efektivní manipulaci se
vzory pomocí bitových instrukcí procesoru.
Výhodou LBP je jejich nezávislost na změně jasu a kontrastu. Přičtení
konstanty k intenzitám ani násobení intenzit konstantou nezmění znaménka
rozdílu středového bodu a bodů okolí. Výsledný bitový řetězec proto zůstává
totožný. Změnou poloměru lze měnit velikost testovaného lokálního okolí.
Při použití různých poloměrů lze dosáhnout invariance vůči změně velikosti.

Obrázek 1: Příklad Local Binary Pattern pro lokální kruhové okolí, černé
body označují body s nižší intenzitou než je intenzita prostředního bodu,
bílé body mají vyšší intenzitu. Počet bodů vzoru = 8.
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3 Rotačně invariantní LBP
Dojde-li k rotaci vstupního obrazu, například v důsledku náklonu snímacího
zařízení, dochází k posunu bitů v LBP vzoru, což vede k výrazně jiné hodnotě
třídy textury. V počítačovém vidění je obvykle cílem dosáhnout nezávislosti na
poloze snímacího zařízení, proto je tato vlastnost LBP nežádoucí.
V literatuře publikovaným řešením závislosti na rotaci je posunutí každého
vzoru do základní polohy [4]. Základní poloha je definována jako cyklická
rotace bitů rotačně závislého vzoru, která má maximální počet nulových bitů na
začátku řetězce:

{ |
kde
je vzor v základní poloze,
souřadnice v obraze, celé
číslo reprezentující bitový vzor a
množina všech cyklických
bitových rotací rotačně variantního vzoru na souřadnicích
. Definice
využívá faktu, že řetězec s největším počtem nulových bitů na začátku
odpovídá nejmenšímu celému číslu. Normalizací do základní polohy je
usnadněno porovnávání ve vzájemně otočených snímcích stejné textury – stačí
porovnat výsledné bitové vzory.

4 Uniformní LBP
Nevýhodou rotačně invariantních LBP je jejich počet, celkem
, kde P je
počet bodů okolí. Pravděpodobnost výskytu některých vzorů je tak velmi malá
a zmenšuje se s růstem P. Pozorováním četností výskytu jednotlivých vzorů a
jejich vlastností bylo zjištěno, že více než 80 % vzorů obsahuje 2 a méně
přechodů 0/1 či 1/0 [7].
Uniformní vzory jsou rotačně invariantní vzory, které obsahují maximálně
dva přechody mezi 0 a 1 bitem. Ostatní vzory jsou seskupeny do jedné
kategorie. Celkem je tak definováno P+2 uniformních vzorů, což výrazně
zvyšuje četnosti výskytu jednotlivých vzorů.

5 Navržená rozšíření
5.1

Alternativní reprezentace

Nevýhodou uniformních vzorů je zařazení zhruba 20 % všech vzorů
do společné kategorie. Díky tomu dochází ke ztrátě informace, která může být
důležitá pro navazující algoritmy v analýze obrazu. Ačkoliv existují řešení
tohoto problému [8], jsou obvykle zaměřena na jednu konkrétní aplikační
oblast a jsou implementačně komplikovaná.
Namísto přímé reprezentace lze rotačně invariantní vzory vyjádřit pomocí
počtu přechodů mezi 0 a 1 bity (T) a počtu jedničkových bitů ve vzoru (J).
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Nastavením prahu pro tyto počty je možné volit mezi množstvím zachycené
informace a počtem vzorů. Omezením T na hodnotu 2 je dosažena ekvivalence
s uniformními vzory dle [7].
Protože počty J a T jsou poměrové proměnné, lze je snáze použít
v algoritmech strojového učení – namísto jednoho binárního vstupního atributu
pro každý vzor postačují dva atributy pro všechny vzory. Tím dochází
k optimalizaci rychlosti trénování algoritmů při zachování diskriminační
schopnosti. Četnosti jednotlivých kombinací J a T lze rovněž zachytit do
dvourozměrného histogramu, který slouží jako model pravděpodobnostního
rozdělení jednotlivých vzorů pro danou texturu.

5.2

Redukce šumu

Díky binárnímu prahování jednotlivých bodů okolí jsou LBP náchylné na
náhodný barevný šum ve vstupním obraze, zvláště pak vzory v jednobarevných
oblastech, kde rozdíl intenzity mezi středovým bodem a body okolí je velmi
malý. Stávající aplikace LBP proto předpokládají předzpracovaný obraz,
ve kterém byl šum eliminován. Předzpracováním však může spolu
s odstraněním šumu docházet ke ztrátě důležité informace či k deformaci
textur, což není vhodné pro následné zpracování dat. Protože LBP jsou
náchylné na šum pouze u oblastí s rovnoměrnou intenzitou, je vhodnější
selektivně penalizovat pouze tyto oblasti. Dojde tím k zachování důležitých dat,
protože jednobarevné oblasti neobsahují mnoho informace.
Vážením jednotlivých vzorů na základě průměru kvadrátu velikosti rozdílů
středového bodu a bodů okolí jsou kvadraticky penalizovány s rovnoměrnou
intenzitou:

∑
〈 〉 je výsledná váha, počet pixelů v okolí, intenzita
kde
středového bodu a
intenzita -tého bodu okolí. Rozsahy intenzit jsou
předpokládány v intervalu 〈 〉.

6 Výsledky
Navržená rozšíření LBP byla implementována jako součást systému
pro sledování laboratorních potkanů v pozorovacím boxu (tzv. volné pole).
Cílem je detekce hlavy potkana v záběru z webové kamery s rozlišením
640×480 pixelů. Detekce byla ztížena obtížnými světelnými podmínkami,
možností natočení pozorovaného objektu a šumem kamery. LBP histogramy
byly použity pro výpočet mapy pravděpodobností výskytu objektu, maxima
z této mapy byla následně předána klasifikátoru.
Úspěšnost detekce objektu měřená pomocí F skóre dosáhla 74 %. Původní
implementace detektoru objektů v knihovně OpenCV dosáhla F skóre pouze
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18 %, především díky závislosti na rotaci. Obrázek 2 demonstruje vstupní
snímky s detekovaným objektem. Systém byl schopen zpracovat jeden snímek
za 542 milisekund bez využití hardwarové akcelerace.

Obrázek 2: Detekce hlavy potkana v obtížných světelných a šumových
podmínkách pod různou rotací.

7 Závěr
V příspěvku byla představena navržená rozšíření Local Binary Patterns, která
umožňují efektivnější zpracování obrazu a snazší provázání LBP
s klasifikačními algoritmy pro detekci objektů. Byly demonstrovány výhody
použití LBP při detekci rotovaných objektů za obtížných světelných podmínek.
Navržená alternativní reprezentace LBP umožnila efektivní využití
histogramových metod pro detekci umístění objektu v obraze. Výpočetní
efektivita byla ověřena zasazením do reálné aplikace pro detekci objektů.
Výsledný systém detekce objektů pracuje téměř v reálném čase, rychlost
výpočtu proto postačuje i pro výkonnostně náročné aplikace.
Navržená metoda pro redukci šumu pomocí vážení jednotlivých vzorů byla
aplikována na komprimovaný vstup z kamery zatížený barevným šumem.
Při detekci nebyla zaznamenána výrazná změna v úspěšnosti oproti snímkům
s předem eliminovaným šumem.
LBP v kombinaci s klasifikačními algoritmy nedosahují při zpracování
interaktivních rychlostí, což omezuje možnost jejich použití. Cílem dalšího
výzkumu je zrychlení výpočtu jednotlivých LBP vzorů a akcelerace pomocí
grafického hardware.

Poděkování
Článek vznikl za podpory dlouhodobého záměru rozvoje organizace 1011 (FVZ
UO).
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Abstrakt. Osová i rovinná symetrie obrazců umístěných na povrchu krychle může
také podporovat rozvoj prostorové představivosti. Příspěvek uvádí kompletní výčet
černobílých bodových grup symetrie čtverce a krychle včetně jejich generátorů.
Klíčová slova: Symetrie, bodová grupa symetrie, černobílá grupa symetrie,
prostorová představivost

1 Úvod
Vzory na okenním skle, obklady stěn, tištěné nebo vyšívané ubrusy, tapety,
dláždění a řada dalších předmětů každodenního života obvykle respektuje
symetrii geometrického tvaru těchto objektů. Mohou tedy sloužit jako modely
při popisu základních vlastností operací symetrie [1, 2, 3].
Čtvercový list papíru představuje velmi přijatelný model pro tento popis
a/nebo studentův „výzkum“ symetrie v rovině. Krabička tvaru krychle pak
usnadní orientaci v prostoru. Pokud na stěny krychle doplníme různé
geometrické i negeometrické obraze, můžeme i studiem symetrie prohlubovat
prostorovou představivost studentů.

2 Černobílé grupy symetrie
Přidá-li se k operaci geometrické symetrie doplňující požadavek změny barvy,
mluvíme o antisymetrii, dvojbarevné symetrii nebo o černobílé symetrii [4] .
Tyto kombinované operace budou v dalším textu označeny čárkou v horním
indexu. Vzniknou složením geometrické operace s antisymetrickou identitou
2

1' , (1' ) = 1 , kde symbol 1 reprezentuje identitu. Pro dvojčetnou osu rotace
(rotace o 180o) doprovázenou změnou barvy je pak použit symbol 2' = 2 ⋅ 1' .
Dále budou používány následující symboly:
1 ... identita
1 ... prostorová inverze se změnou barvy
2 ... rotace o 180o bez změny barvy
2' ... rotace o 180o se změnou barvy
m ... rovina souměrnosti bez změny barvy
m ' ... rovina souměrnosti se změnou barvy
4 ... rotace o 90o bez změny barvy
4' ... rotace o 90o se změnou barvy
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4 ... inverzní rotace o 90o bez změny barvy
4' ... inverzní rotace o 90o se změnou barvy
3 ... rotace o 120o bez změny barvy

3 ... inverzní rotace o 120o se změnou barvy

3 Černobílé grupy symetrie čtverce
V první fázi se omezíme pouze na černobílou symetrii jedné stěny krychle, tj .
na symetrii čtverce. Jednotlivé bodové grupy symetrie jsou uvedeny včetně
generátorů.
Osy symetrie mx a my procházejí středem čtverce rovnoběžně s jeho
stranami, druhou dvojici os mxy a mxy tvoří úhlopříčky čtverce. Osa z je
kolmá k rovině čtverce. Následující výčet osmi typů bodových grup černobílé
symetrie ( 2 ' , 4 ' , m' , m'm' 2 , m'm2 ' , 4m'm' , 4 'm'm , 4 'mm' ) je
doprovázen ilustrativními obrázky, viz Obr. 1.

2'z = {1,2'z }
4'z ={1,4'z ,2z , − 4'z }
m' x = {1, m ' x }

nebo

m'y = {1, m 'y }

m' xy = {1, m 'xy }

nebo

m' xy = {1, m 'xy }

m' x m'y 2 z = {1,2z , m ' x , m 'y }
m' x my 2'z = {1,2'z , m ' x , my }

nebo m x m'y 2'z = {1,2'z , mx , m 'y }

m' xy m' xy 2 z = {1,2z , m 'xy , m 'xy }
m' xy mxy 2'z = {1,2'z , m ' xy , mxy } nebo m xy m' xy 2'z = {1,2'z , mxy , m 'xy }
4 z m' x m' xy = {1,4 z ,2z , −4 z , m 'x , m 'y , m 'xy , m 'xy }
4'z m' x m xy = {1,4'z ,2z , −4'z , m 'x , m 'y , mxy , mxy }
4'z mx m' xy = {1,4'z ,2z , −4'z , mx , my , m 'xy , m 'xy }

4 Černobílé grupy symetrie krychle
Analogicky s "obarvením" čtverce můžeme na stěnách krychle zobrazit útvary,
které lze popsat geometrickou i černobílou grupou symetrie. Kompletní výčet
bodových grup černobílé symetrie krychle jako celku je uveden v Tabulce 1.
V této tabulce jsou prezentovány i generátory příslušných grup, kdy operace
symetrie jsou vztaženy ke kartézskému systému souřadnic, v němž osy x, y, z se
protínají ve středu krychle a procházejí středy jejích stěn.
V závěru článku jsou zařazeny fotografie krychle, na jejíchž stěnách jsou
použity geometrické obrazce tak, aby celek vykazoval nejvyšší možné
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černobílé symetrie (Obr. 2-4). Naopak Obrázek 5 demonstruje případ, kdy jsou
sice na stěnách použity dvě barvy, ale protože není možné této situaci přiřadit
černobílou grupu symetrie, jedná se tedy jen o geometrickou symetrii.

2'z

m' x my 2'z

4 z m' x m' xy

m' x

m' xy

m' xy m' xy 2 z

4'z m'x mxy

m'x m'y 2 z

m' xy mxy 2'z

4'z

4'z mx m' xy

Obr. 1: Ilustrativní příklad černobílých grup symetrie čtverce

5 Závěr
Studium černobílé symetrie známých geometrických objektů může přispět
k prohlubování prostorové představivosti žáků základních i středních škol.
V případě studentů škol vysokých lze touto tématikou názorně ilustrovat
vybrané vlastnosti grup a podgrup.
Rozšíření geometrické symetrie o barevnou symetrii (černobílou i
vícebarevnou) nabízí více možností pro navrhování vzorů a torba návrhů se tak
stává atraktivnější pro studenty, protože mohou lépe uplatnit své estetické
cítění. Pokud se v první fázi zachytí zájem studentů o „hraní si“ se vzory, je
možné, že se začnou hlouběji zajímat i o teoretické zákonitosti symetrie.
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Tab. 1 : Bodové grupy černobílé symetrie krychle
GRUPY

GENERÁTORY

počet
gen.

2'

1, 2'u

2

m'

4

2/m'

1, m 'u
1, 1'
1, 1 , 2'u , m 'u
1, 1' , 2u , m 'u

2'/m

1, 1' , 2'u , mu

22'2'
m'm'2

1, 2 z , 2'x , 2'y
1, 2 z , m 'x , m 'y

m'm2'

1, 2'z , mx , m 'y

4'

1, 2 z , ± 4'z

4'

1, 2 z , ± 4'z

3'
32'

1, 1' , ± 3v , ± 3'v

1'
2'/m'

3m'

1, 2'xy , 2'yz , 2'xz , ± 3p
1, m ' xy , m 'y z , m 'xz , ± 3p

mm'm'

1, 2 z , 2'x , 2'y , 1' , mz , m 'x , m 'y
1, 2 z , 2' xy , 2'xy , 1' , mz , m 'xy , m ' xy

m'm'm'

1, 2 z , 2 x , 2y , 1' , m 'z , m 'x , m 'y
1, 2 z , 2 xy , 2 xy , 1' , m 'z , m 'xy , m ' xy

mmm'

1, 2'z , 2 x , 2y , 1' , m 'z , mx , my
1, 2'z , 2 xy , 2 xy , 1' , m 'z , mxy , mxy

4'/m
4'/m'

1, 1' , 2 z , mz , ± 4'z ', ± 4'z
1, 1' , 2 z , m 'z , ± 4 z , ± 4'z
1, 1' , 2 z , m 'z , ± 4'z 4', ± 4 z

4'22'

1, 2 z , 2 x , 2y , 2' xy , 2'xy , ± 4'z

4/m'

1, 2 z , 2'x , 2'y , 2 xy , 2 xy , ± 4'z

42'2'

1, 2 z , 2'x , 2'y , 2' xy , 2'xy , ± 4 z

6

8
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4'mm'

1, 2 z , mx , my , m 'xy , m ' xy , ± 4 z
1, 2 z , m 'x , m 'y , mxy , mxy , ± 4 z

4m'm'

1, 2 z , m 'x , m 'y , m 'xy , m ' xy , ± 4 z

4'2m'

1, 2 z , 2 x , 2y , m 'xy , m ' xy , ± 4'z
1, 2 z , 2 xy , 2 xy , m 'x , m 'y , ± 4'z

4'2'm

1, 2 z , 2'x , 2'y , mxy , mxy , ± 4'z
1, 2 z , 2' xy , 2'xy , mx , my , ± 4'z

42'm'

1, 2 z , 2'x , 2'y , m 'xy , m ' xy , ± 4 z
1, 2 z , 2' xy , 2'xy , m 'x , m 'y , ± 4 z

3m'

1, 1 , ± 3p , ± 3p , 2'xy , 2'yz , 2'xz , m ' xy , m 'y z , m 'xz

3'm'

1, 1' , ± 3p , ± 3'p , 2 xy , 2y z , 2 xz , m ' xy , m 'y z , m 'xz

3'm

1, 1' , ± 3p , ± 3'p , 2'xy , 2'yz , 2'xz , mxy , my z , mxz

m'3'

1, ± 3p , ± 3q , ± 3r , ± 3s , 1 , 2 z , 2 x , 2y ,

12

24

m 'z , m 'x , m 'y , ± 3'p , ± 3'q , ± 3'r , ± 3's

4'32'

1, ± 3p , ± 3q , ± 3r , ± 3s , 2 z , 2 x , 2y , 2' xy , 2'xz , 2'yz ,

2'xy , 2'yz , 2'xz , ± 4'x , ± 4'y , ± 4'z
4'3m'

1, ± 3p , ± 3q , ± 3r , ± 3s , 2 z , 2 x , 2y , m 'xy , m 'xz ,
m 'yz ,

m ' xy , m 'y z , m 'xz , ± 4'x , ± 4'y , ± 4'z
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Obr. 2: Ilustrativní obrázek
vzoru na rychli, lze jej popsat
černobílou grupou symetrie

Obr. 3: Ilustrativní obrázek
vzoru na krychli, lze jej popsat
černobílou grupou symetrie

Obr. 4: Ilustrativní obrázek
vzoru na rychli, lze jej popsat
černobílou grupou symetrie

Obr. 5: Ilustrativní obrázek
vzoru na krychli, nelze jej
popsat černobílou grupou
symetrie
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Abstract. Interpolation by rational spline motions is an important
part of technical practice, e.g. robotics. Rational spline motions are
characterized by the property that the trajectories of the points of the
moving object are rational spline curves. We will focus on piecewise
rational motions with the first order geometric continuity, i.e., G1
Hermite interpolation. We will briefly introduce a new approach to
rational spline motion design which uses dual quaternions.
Keywords: Dual quaternion, rational spline motion, G1 Hermite
interpolation.

1 Introduction
In the computer graphics and animation, the rotational and translational
motions have several important applications. The presented paper discusses the following interpolating problem: Let be given some positions
of a moving object in a three dimensional space, then the continuous
motions interpolating these positions can be found. The solution of this
problem is required as well as in robotics, i.e., for the path planning of
robot manipulators. Often, techniques for solving this problem separate
the position and orientation. Therefore, we try to combine this two parts.
Recently used algorithms solving this interpolation problem was, e.g.,
Euler angles, but then the trajectory of the moving object is a non-rational
curve. Another approach is to interpolate rotations using normalized
quaternion curves, see [5] or [6].
This paper introduces dual quaternions as a tool for representing the
three dimensional transformation of a rigid body. This transformation
can be uniquely specified by a continuous path qd (t). Dual quaternions
were invented by William Kingdon Clifford (1845–1879) in the nineteenth
century [2] to represent rigid transformations. Therefore, the dual quaternions prove to be very useful tool in computer graphics. Recently, the
problem of the rational spline motion is solved by Hermite interpolation
based on quaternions, see [9]. This approach seems to be interesting and
therefore we modify it by dual quaternions because of their unique properties.
The content of the paper is following. We briefly show how to represent
the new notion of geometrically continuous rational spline motions by
using dual quaternions and describe a geometric interpolation method for
motion.
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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 reader e.g. to [3]. This section provides a brief introduction to the theory of dual numbers and dual quaternions. We focus
only on the fundamentals of this algebra. More details can be found in
[1], [2] or [4].
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 the 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)

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)
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where q0d is the scalar part (a dual number), (q1d , q2d , q3d ) is the vector
part (a dual vector), see [4]. 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∗ is the 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 .

(9)

The norm of the dual quaternion is the dual scalar and is defined as
p
k Qdk= Q∗d Qd .
(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 basic
information about these transformations – namely the axis of rotation
and the rotation angle about the axis and the translation along the axis.
A composition of these transformations corresponds to the multiplication
of the associated dual quaternions.
Suppose that pT = (p1 , p2 , p3 ) is a position vector of a point P ,
T
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
bd = Qd Pd Q∗ ,
P
d

(13)
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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 G1 Hermite interpolation using dual quaternions
This section brings the main contribution of the paper. We use dual
quaternions to modify the G1 Hermite interpolation, which help us to
simplify rational spline motions. Firstly, let us see some basic facts about
rational spline motions and Hermite interpolations.
3.1 Rational spline motions
Rational spline motions are defined by the property that the trajectories
of the points of the moving object are rational spline curves. A rigid
body motion is described by the trajectory c = (c1 , c2 , c3 )T of the moving
system and by the 3 × 3 rotation matrix R. The trajectory of a point can
be described by the following equation
Pb = c + RP.

(15)

Naturally, quaternions can be used and then the rotation matrix R in the
previous equation is replaced. Then the trajectory of the point can be
expressed as a quaternion curve, e.g., see [8] for more details. Rational
spline motions which will be used are obtained by rational spline functions
qi (t) and ci (t), where qi (t) represents the coordinates of the quaternion
and ci (t) represent the trajectory.
3.2 G1 Hermite interpolation
Hermite curves are very easy to calculate but also very powerful. They are
often used to smooth interpolation between points. In this paper we use
the standard algorithm for a construction of the G1 Hermite interpolation
which can be found in [9].
Let Q0 and Q1 are two unit quaternions and U0 and U1 their velocities, respectively. We would like to construct a quaternion interpolant
q : [0, 1] → R4 . The special situation arises if the quaternions U0 , U1 and
Q1 − Q2 are linearly independent. Then we use the so-called additional
quaternion QA , which helps us to construct two interpolant quaternion
curves q0 : [0, 1] → R4 and q1 : [0, 1] → R4 . The quaternion curve q0
interpolates U0 , Q0 , QA and q1 interpolates U1 , Q1 , QA . There is ensured
a G1 continuity at QA .
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We can show that these two curves can be written in Berstein–Bézier
form as
Q0 B02 (t) + B0 B12 (t) + QA B22 (t),
QA B02 (t) + B1 B22 (t) + Q1 B22 (t),

q0 (t) =
q1 (t) =

(16)
(17)

where B02 , B12 and B22 are Bernstein polynomials and B0 and B1 are two
unknown quaternions.
The unknown quaternions B0 and B1 can be solved by using conditions
for the G1 continuity. These conditions can be written as
(1)

(1)

q0′ (0) = λ0 Q0 + ϕ0 U0 ,
q1′ (1)

=

q0 (1) =
(1)

(1)
(1)
λ1 Q1 + ϕ1 U1 ,
(1)
(1)
λA QA + ϕA q1′ (0),

(1)

(18)
(19)
(20)

(1)

where the parameters λ0 , λ1 and λA have to be positive. From the
properties of Bézier curves we get
q0′ (0) =
q1′ (0)

=

2(B0 − Q0 ),

2(B1 − QA ),

q0′ (1) = 2(QA − B1 ),
q1′ (1)

= 2(Q1 − B1 ),

(21)
(22)

then the following equations help us to determine unknown quaternions
B0 and B1
B0
B1
2(QA − B0 )

1 (1)
(1)
= Q0 + (λ0 Q0 + ϕ0 U0 ),
2
1 (1)
(1)
= Q1 − (λ1 Q1 + ϕ1 U1 ),
2
(1)
(1)
= λA QA + 2ϕA (B1 − QA ).

(23)
(24)
(25)

3.3 Dual quaternions
Dual quaternions prove to be very useful tool using in visualization of
moving objects and therefore we present here a representation formula
for rational spline motions. It has been proved in [7] that any rational
motion could be represented just as a rational dual quaternion curve. In
the previous section we were briefly summarize some fundamentals of the
using of dual quaternions and we show how to use them in this section.
Rational spline motion (15) consists of two part, one is rotational
and the second one is translational. In the previous chapter we showed
how could be computed the rotational part. Nevertheless, we are left to
construct the translation part of this motion. It means that we translate
the the quaternion curve in required direction. Therefore, we can use dual
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quaternion to combine rotation and translation part of the motion in one
operation.
We can modify the equations (16) and (17) according to dual quaternion (14). Then we get two dual quaternion curves
qd0 (t) = Qd0 B02 (t) + Bd0 B12 (t) + QdA B22 (t),

qd1 (t) = QdA B02 (t) + Bd1 B12 (t) + Qd1 B22 (t),

(26)
(27)

where Qd0 , Qd1 , QdA , Bd0 and Bd1 are unit dual quaternions and B02 , B12 , B22
are again Bernstein polynomials.
We assume following interpolation problem: There are given several
positions Pi , i = 0, . . . , m of a rigid body. The position Pi is composed
of the position of the center ci and by the associated rotation matrix.
The rotations can be represented by the unit quaternions Qi . Because
we usually have non-unit quaternion describing the rotation then this
quaternion have to be normalized, which we guarantee with the property
k Qi k= 1

Qi = ∓

then

ci
Q
,
ci k
kQ

(28)

ci is ordinary quaternion which could not be unit. The appropriate
where Q
sign in the equation (28) can be chosen to satisfy
Qi · Qi+1 = 0,

i = 0, . . . , m,

(29)

which provide us that both quaternions lie on the same hemisphere. The
translation can be described by the pure quaternion. We use the equation (14)
(30)
Ti = c1i i + c2i j + c3i k.
Due to the dual quaternion (14) can we combine the previous quaternions
and we get the unit dual quaternion
Qd i = Qi + ε

Ti Qi
,
2

(31)

which will be used in the equations (26) and (27) and so we get two dual
quaternion curves containing the translation and the rotational part.
The interpolating algorithm based on dual quaternion curve can be
computed in the following steps, see Algorithm 1.

4 Computed example
The example is presented to demonstrate the application of the Hermite
interpolation algorithm using dual quaternions. Let us consider smooth
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Algorithm 1 Rational spline motion using dual quaternion
Input: The rotation motion defined by the quaternion curve q̂(t) and the
trajectory c(t) of the center, where ti = i, i = 0, . . . , m.
1: Normalize the rotational quaternions by the equation (28) to get Qi .
2: Compute velocity Ui as a Ui = Q′i .
3: Compute translation quaternion Ti using (30).
4: Verify if the Ui , Qi+1 − Qi are linearly independent.
5: According to point 3 determine quaternion curves (16) and (17).
6: Compute unknown quaternion Bi , Bi+1 using (23), (24) and (25).
7: Compute corresponding dual quaternions Qdi using (31).
8: Determine dual quaternion curves using (26) and (27).
Output: Dual quaternion curves qdi , which help us to construct rational
spline motion.
motion defined by the quaternion curve q̂(t).

 
 
 T
πt
πt
πt
q̂(t) = t, t + cos
, sin
, cos
4
4
10

(32)

The trajectory of the center is given by
c(t) = (3 log(t + 1) cos(t), 3 log(t + 1) sin(t), 3(t + 1))T .

(33)

We apply individual steps as in the Algorithm 1 for the values ti = 0, . . . , 8.
The final results can we see on the figures below. We can see a nine positions of a cuboid point of a G1 motion in the figure 1. The different
colors show an individual arcs of the curve, where every second quaternion Q2i+1 is the additional one. In the figure 2 is seen trajectory of an
arbitrary point.

Figure 1: Nine positions of a cuboid point of a G1 motion.
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Figure 2: The trajectory of a cuboid point of a G1 motion.

5 Conclusion
In the paper, we have presented a simple algorithm for the interpolation
by the rational spline motion based on dual quaternions. The construction
of the algorithm was motivated by [9]. We have used a G1 Hermite interpolation based on quaternions because it is very often used to smooth
interpolation of points. Then we have modified an algorithm for rational spline motion. The rational spline motions are composed of rotational
and translational part, i.e., this motion could be described by dual quaternions. Advantage of this approach is that dual quaternions allow us to
use these two transformations in only one operation, which simplifies the
original approach.
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Abstrakt. Pro konstrukci monolitnı́ch řezných nástrojů jsou v dnešnı́
době využı́vány CAD systémy různé úrovně. Nicméně tyto systémy
neumožňujı́ vytvářet prvky na řezném nástroji tak, jak je tomu při jeho
reálné výrobě, tzn. neumožňujı́ taženı́ objemového tělesa po zadané
trajektorii. Tento požadavek vede na zjištěnı́ obalové plochy, resp.
na zjištěnı́ jejı́ charakteristiky. Cı́lem tohoto přı́spěvku je představit
metodu pro zjištěnı́ charakteristiky obalové plochy a způsob jejı́
implementace ve zvoleném CAD systému, včetně dosažených výsledků.
Jednı́m z hlavnı́ch závěrů je značná časová náročnost nutná pro
konstrukci obalové plochy. S ohledem na tuto skutečnost je v závěru
přı́spěvku naznačen možný způsob řešenı́ tohoto problému.
Klı́čová slova: řezný nástroj, obalová plocha, charakteristika, CAD

1 Úvod
Z pohledu geometrie se řezný nástroj skládá z několika základnı́ch ploch.
Na obrázku 1 je vidět jeden z těchto nástrojů a můžeme na něm identifikovat tři základnı́ plochy - šroubovou plochu, rotačnı́ válcovou plochu
a rotačnı́ kuželovou plochu. Šroubová plocha vzniká pohybem brusných
kotoučů po zadané trajektorii (viz obrázek 2), pokud ale budeme tuto
plochu modelovat v CAD systému, je tvorba této plochy založená na jiném
principu - vzniká taženı́m rovinné křivky po určité dráze (viz obrázek 3).
Výsledná plocha se lišı́ od reálně vyrobeného nástroje a to vede k některým
problémům. Mezi nejdůležitějšı́ patřı́ nárůst nákladů na výrobu nástroje
a možný vznik zkreslenı́ při použitı́ FEM pro analýzu řezného nástroje.
Hlavnı́ motivacı́ této práce je vytvořenı́ plochy nástroje v CAD stejným
způsobem jako při výrobě reálného nástroje.

2 Metody zefektivněnı́ konstrukce řezných nástrojů
Nový přı́stup k modelovánı́ monolitnı́ho šroubovitého vrtáku spočı́vá
ve využitı́ kombinovaného způsobu modelovánı́. Tam, kde je potřeba,
zohlednı́me při vytvářenı́ jednotlivých prvků na nástroji tvar brusného
kotouče.
Jedna z možnostı́, jak tento tvar zohlednit, spočı́vá v určenı́ charakteristiky obalové plochy, kterou kotouč vytvářı́ během svého pohybu. Pro
zjištěnı́ charakteristiky, lze využı́t tři základnı́ metody:
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Obrázek 1: Řezný nástroj z pohledu geometrie

Obrázek
2:
Vznik
v reálném procesu

ploch

Obrázek 3: Vznik
v CAD systému

ploch

• Početnı́
• Grafické
• Graficko-početnı́
V následujı́cı́ části se nejdřı́ve zaměřı́me na teorii obalových ploch, dále
na konkrétnı́ realizaci a nakonec se budeme zabývat problémy spojenými
s realizacı́.
2.1 Obalové plochy
Je dán jednoparametrický systém regulárnı́ch ploch
F (x1 , x2 , x3 , α) = 0, α ∈ J.
Obalová plocha Ω se v každém bodě soustavy dotýká některé z ploch
a naopak každá plocha dané jednoparametrické soustavy se dotýká Ω.
Navı́c předpokládáme, že plochy nemajı́ společné části. Můžeme také řı́ct,
že obalová plocha Ω vzniká pohybem P jiné plochy κ. Na obrázku 4 je
vidět obalová plocha, která vzniká šroubovým pohybem kulové plochy.
Plochu κ nazýváme tvořı́cı́ plocha.

P°esn¥j²í vytvá°ení °ezných nástroj· pomocí CAD systém·

Obrázek 4: Šroubový pohyb
kulové plochy
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Obrázek 5: Metoda kulových
ploch

Křivku dotyku mezi tvořı́cı́ plochou a vytvořenou obalovou plochou
nazýváme charakteristika. Charakteristika c při pohybu P vytvářı́ plochu
Ω, tj.
P(Ω) = P(c).
Jestliže rovnice F (x, y, z, α) = 0 určuje jednoparametrickou soustavu
ploch, pak pomocı́ eliminace parametru α ze soustavy
F (x, y, z, α) = 0
∂F
=0
∂α
můžeme zı́skat implicitnı́ rovnici obálky soustavy ploch.
Vzhledem k tomu, že tato eliminace nenı́ jednoduchá, nedostaneme
vždy uspokojivé řešenı́. Navı́c je problém s vymezenı́m plochy, která
vznikne pohybem části tvořı́cı́ plochy (napřı́klad části válcové plochy).
V některých přı́padech je možné určit charakteristiku metodami
vyplývajı́cı́mi ze syntetického řešenı́.
S ohledem na technickou praxi jsou užitečné dvě metody - metoda
tečných rovin, určená pro hledánı́ charakteristiky rozvinutelných ploch a
metoda kulových ploch, kterou lze použı́t pro plochy rotačnı́.
Zde použijeme a popı́šeme (vzhledem k tvaru nástroje) metodu
kulových ploch (viz obrázek 5).
1. Na tvořı́cı́ ploše κ zvolı́me rovnoběžkovou kružnici p.
2. Určı́me kulovou plochu τ , která se dotýká tvořı́cı́ plochy κ podél
kružnice p.
3. Určı́me charakteristiku c kulové plochy τ při daném pohybu.
Charakteristikou kulové plochy při libovolném pohybu je kružnice
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Obrázek 6: Diskretizace
brusného kotouče

Obrázek 7: Defekty na
obalové ploše způsobené
hrubou diskretizacı́

(se středem ve středu kulové plochy a poloměrem shodným
s poloměrem kulové plochy) ležı́cı́ v rovině kolmé na tečnu dráhy.
4. Společné body charakteristiky c a rovnoběžkové kružnice p (pokud
existujı́) náležı́ hledané charakteristice plochy α při daném pohybu.
V přı́padě určovánı́ charakteristiky brusného kotouče použijeme
metodu graficko-početnı́, kde budeme vycházet ze syntetické metody
kulových ploch, ale budeme ji realizovat početně.
2.2 Konkrétnı́ realizace
Metoda spočı́vá v diskretizaci brousı́cı́ho kotouče na sérii rovnoběžkových
kružnic Kri viz obr. 6 a konstrukci kulových ploch pro jednotlivé řezy.
Bod charakteristiky obalové plochy obdržı́me jako průnik rovnoběžkové
kružnice s charakteristikou kulové plochy Kki . Tzn., že obecně
potřebujeme i řezů, kde i závisı́ na kroku diskretizace Dk . Pokud např.
požadujeme, aby šroubovitý vrták měl kuželovité jádro je potřeba, aby
brusný kotouč konal pohyb po šroubovici navinuté na kužel, který určuje
průběh jádra nástroje. Z toho vyplývá, že je nutné vyšetřovat charakteristiku obalové plochy v jednotlivých bodech j dráhy brusného kotouče.
Hodnota j závisı́ na volbě kroku diskretizace Dd . Z toho vyplývá, že je
potřeba vykonat celkem i*j iteračnı́ch kroků. Dalšı́m problémem je fakt,
že pro dráhu středu kulové plochy je potřeba použı́t spline funkci, jelikož
standardnı́ funkce systému CATIA neumožňuje vytvořit šroubovici, která
by zachovala konstantnı́ směr posunutı́ ve směru jádra. Je nutné poznamenat, že přesnost aproximace šroubovice spline funkcı́ je rovněž závislá
na jemnosti diskretizace Ds . Pokud diskretizace nenı́ dostatečně jemná,
vznikajı́ na výsledné obalové ploše nepřı́pustné defekty viz obr. 7.
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Obrázek 8: Vliv délky drážky na dobu jejı́ho
vytvořenı́

Z provedených pokusů se jako dostatečně jemná diskretizace pro jednotlivé prvky jevı́:
• Diskretizace kotouče Dk = 1mm
• Diskretizace dráhy kotouče Dd = 1mm
• Diskretizace spline funkce Ds = 0.1mm
To má za následek značný nárůst času potřebného pro vytvořenı́
šroubovité drážky. Tato závislost je naznačena na obr. 8. Z grafu je patrné, že s rostoucı́ délkou drážky roste časová náročnost exponenciálně.
Pro drážku o délce 20mm je čas potřebný na vytvořenı́ většı́ než 40min.,
což je z praktického hlediska neúnosné.
Jak bylo zmı́něno výše, byl pro vytvářenı́ šroubovité drážky použit
kotouč, který lze z geometrického pohledu charakterizovat jako rotačnı́
válcovou plochu.
Pro samotné zjištěnı́ bodu charakteristiky obalové plochy je potřeba
zjistit průsečı́k kružnice k, která představuje průměr kotouče v daném
řezu kotouče. Druhá kružnice představuje charakteristiku kulové plochy
ρkp . Souřadnice průsečı́ku zı́skáme řešenı́m soustavy rovnic popisujı́cı́
zmı́něné kružnice. Z toho vyplývá, že bylo třeba odvodit přı́slušné rovnice.
K tomuto účelu bylo použito geometrických transformacı́ a maticového
násobenı́.
2.3 Algoritmus a problémy spojené s realizacı́
Pro dosaženı́ vyššı́ efektivity při vytvářenı́ plochy drážky byl použit algoritmus, který je zobrazen ve vývojovém diagramu na obr. 9. V prvnı́m
kroku uživatel spustı́ aplikaci vytvořenou pomocı́ jazyka VBA v systému
CATIA V5. Po zadánı́ požadovaných parametrů pomocı́ uživatelského
rozhranı́, které se týkajı́:
• Šroubové drážky
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Obrázek 9: Algoritmus vytvářenı́ šroubové drážky
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– Stoupánı́
– Průběh jádra po délce nástroje
• Brusného kotouče
– Tvar
– Průměr Dk
– Šı́rka Bk
– Poloha vůči nástroji
Dojde ke spuštěnı́ skriptu, který vytvořı́ textový soubor obsahujı́cı́
uživatelem zadané parametry ve formě instrukcı́. Tyto instrukce sloužı́
jako vstup pro samostatný výpočtový modul. Výpočtový modul vytvořený
pomocı́ software Mathematica má za úkol vypočı́tat souřadnice bodů
charakteristiky, dle metody popsané výše. Po proběhnutı́ výpočtu modul
vytvořı́ textový soubor, do něhož zapı́še výsledky výpočtu. V tomto
okamžiku, již známé souřadnice bodů obalové plochy jsou automaticky
načteny aplikacı́ v systému CATIA V5 a je z nich vytvořena přı́slušná
plocha drážky.

3 Závěr
V článku je představen nový přı́stup k modelovánı́ drážky monolitnı́ch
šroubových vrtáků. Hlavnı́ důraz je kladen na kvalitu vytvářené plochy.
Tento přı́stup prohlubuje současné možnosti využı́vánı́ CAD systémů
pro konstrukci monolitnı́ch šroubovitých vrtáků využitı́m vlastnı́ch
vytvořených autonomnı́ch modulů.
Využitı́m obecného matematického řešiče za účelem provedenı́
potřebných výpočtů je možné
• vytvářet výše uvedené prvky v parametrech, které přesahujı́
možnosti dnešnı́ch CAD systémů
• 4 násobné zrychlenı́ doby vytvářenı́ výše uvedených prvků pro
přı́pady, kdy samotný CAD systém je schopen vytvořit daný prvek
(Platı́ pro drážky do délky 20mm. Dále CAD systém nenı́ schopen
daný prvek vytvořit bez využitı́ externı́ho modulu)
• dalšı́ zrychlenı́ výpočtů pomocı́ externı́ch řešičů (Mathematica,
C++).
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Abstract. In this paper, we propose interpolatory Hermite subdivision scheme
for generating spatial subdivision curves. The initial data are sequence of points
and associated (unit) tangent vectors. The newly generated point lies inside
a certain tetrahedron which is formed by the given Hermite data. The main
properties are that the scheme preserves planar data, i.e., planar subdivision
curves are generated for planar initial Hermite data and, moreover, the scheme
is circle-preserving.
Keywords: Subdivision scheme, interpolatory Hermite subdivision scheme,
Circle-preserving

1 Introduction
Subdivision algorithms, as iterative methods for generating smooth curves or
surfaces starting from polygonal line or polygonal mesh. Moreover, subdivision
methods are efficient and simple and have found numerous applications.
The research in the field of subdivision methods for curves and surfaces
started in 1974 by G. Chaikin (see [1]) who presented a method that contains
simple linear rules for refinement of a given control polygon converging to a
smooth curve. The further research has shown that Chaikin invented an iterative
way to generate uniform quadratic B-spline curves (see [9]). One of the main
category of subdivision schemes is interpolatory subdivision schemes, their idea
is that initial control points are included in the limit curve. A well known work
for interpolatory subdivision scheme is four point subdivision scheme that was
presented by Dyn et al. (see [6]). But the first interpolatory scheme was introduced in [4] one year before by Dubuc. Recently, several new schemes were
proposed as the extensions of four point subdivision scheme, see e.g. [5], [10],
[7]. The initial data does not have to be composed only of points but the vectors can be also included. These methods are the so-called Hermite subdivision
schemes, firsty described by J. L. Merrien (see [8]). Other Hermite subdivision
schemes appeared recently. For example, non-linear subdivision scheme preserving circles is presented in [2] or incenter subdivision scheme which rules
can be presented in geometric way such that new inserted point is an incenter of
suitably chosen triangle (see [3]).
In this paper, we introduce a new Hermite subdivision scheme that generates
G1 continuous space curves. The main idea is similar to incenter subdivision
scheme ([3]) such that new point lies inside the certain tetrahedron that is constructed from points and tangent vectors forming initial polygon.
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Figure 1: Points vik , vi+1
with associated tangent vectors tki , tki+1 and the cork
k
responding vectors ni a ni+1 and angles αki , βik , γik , δik . Left: Admissible edge;
Right: Non-admissible edge.

2 Classification of edges
Before we describe the refinement rules for inserting new points and tangent
vectors for given first-order Hermite data we have to classify edges and introduce
conditions when the given Hermite data form a suitable tetrahedron.
Let vi0 ∈ R3 be initial points and t0i be associated tangent vectors, where
i = 0, 1, . . . , n − 1, and upper index is the step of the subdivision process.
Further, we denote
k
• αki = ∠(tki , vi+1
− vik ),
k
• βik = ∠(vi+1
− vik , tki+1 ).
k
k
• γik = ∠(tki+1 , nki ), where nki = (vi+1
− vik ) × ((vi+1
− vik ) × tki ) and

k
k
− vik ) × ((vi+1
− vik ) × tki+1 ).
• δik = ∠(tki , nki+1 ), where nki+1 = (vi+1
All angles and vectors nki and nki+1 are shown in Fig. 1. Since nki is perk
k
pendicular to vi+1
− vik and (vi+1
− vik ) × tki (the normal vector of the plane
k
k
determined by vik , vi+1
, tki ), nki is always linearly dependent with vi+1
− vik
k
and tki . Analogously, nki+1 is always perpendicular to vi+1
− vik and linearly
k
− vik and tki+1 . Further, we assume that for angles α0i and
dependent with vi+1
βi0 , i = 0, 1, . . . , n − 1, it holds that α0i + βi0 < π.
k
be two given points and tki , tki+1 their associated
Definition 1 Let vik , vi+1
tangent vectors. Then we distinguish two types of edges:
k
• The edge vik vi+1
is admissible, if and only if γ < π2 ∧ δ < π2 (Fig. 1, left).
k
• The edge vik vi+1
is non-admissible, if and only if γ > π2 ∨ δ > π2 (Fig. 1,
right).
0
If there is a non-admissible edge vi0 vi+1
in the initial data, it has to be replaced by two admissible edges by inserting a suitably chosen point and tangent
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0
0
0
vector. Thus, we insert point vi+
1 between vi and vi+1 , where
2

0
vi+
1
2

0
= (1 − ω)vi0 + ωvi+1
,

and we use parameter ω =
added in two steps:
1. We rotate the vector

1
2.

ω ∈ (0, 1),

(1)

0
The associated tangent vector t0i+ 1 at vi+
1 is
2

0
vi+1
−vi0
0
kvi+1
−vi0 k

around the vector n =

2

0
t0i ×(vi+1
−vi0 )
0
kt0i ×(vi+1
−vi0 )k

and the angle of rotation is η = min{α0i , βi0 }. The new vector is denoted
by t.
0
vi0 −vi+1
and the angle of rotation
0
kvi0 −vi+1
k
k k
k
k
∠((vi+1 − vi ) × ti , ti+1 ). The new vector is

2. Then, we rotate t around the vector
is ν = π2 − ε, where ε =
denoted by t0i+ 1 .
2

3 Inserting new points and associated tangent vectors
Assuming initial Hermite data without non-admissible edges, we can construct
a suitable tetrahedron for each two consecutive initial Hermite data. In the step
k
k of subdivision process, we create a tetrahedron for points vik , vi+1
and assok k
ciated tangent vectors ti , ti+1 in the following way:
• We project the line determined by the point vik and the vector tki to the
k
plane determined by the point vik and line defined by the point vi+1
and
the vector tki+1 with the help of orthogonal projection and we denote the
k

direction vector of the projected line as ti . Further, we denote M as the
k
k
intersection of lines m1 : x = vik + rti and m2 : x = vi+1
+ stki+1 ,
where r, s ∈ R.
k
• Analogously, we project the line determined by the point vi+1
and the
k
k
vector ti+1 to the plane determined by the point vi+1 and line defined by
the point vik and the vector tki and we denote the direction vector of the
k
projected line as ti+1 . Further, we denote N as the intersection of lines
k

k
n1 : x = vi+1
+ rti+1 and n2 : x = vik + stki , where r, s ∈ R.
k
k
• Points vi , vi+1 , M, N form a tetrahedron associated to the points vik ,
k
vi+1
with tangent vectors tki , tki+1 .
Now, we are ready to describe the refinement rules for inserting new points
and new tangent vectors. The new point is added as the centre of the line segment
k
k
which connects incenters of triangles 4vik vi+1
M and 4vik vi+1
N. Further, we
obtain a new tangent vector as
k+1
t2i+1

=

k
vi+1
− vik
,
k
kvi+1 − vik k

(2)

k
i.e., the new tangent vector is parallel to the line vik vi+1
. Thereafter, we remark points and tangent vectors from the step k of the subdivision process, i.e.,
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Figure 2: The subdivision curves for spatial data (initial polygon (dashed) and
initial points and tangent vectors (red)) which were obtained by the presented
subdivision scheme. Left: The first step of subdivision; Middle: The second
step of subdivision; Right: The limit curve.

k+1
v2i
= vik and tk+1
= tki . Fig. 2 shows examples of subdivision curves which
2i
are generated by the proposed spatial subdivision scheme.
The complete analysis (e.g. the proof of G1 continuity) will be included in
the extended version of the paper, see [11].

4 Properties of the scheme
The following theorem clarifies that the proposed subdivision scheme preserves
planar data, i.e., if an initial Hermite data are planar then the corresponding
subdivision curve is also planar.
k
Theorem 1 Let vik , vi+1
be two points with associated tangent vectors tki , tki+1
k
in the step k of the subdivision process such that vectors vi+1
− vik , tki and
k
ti+1 are linearly dependent, i.e., initial Hermite lie in a plane α. Then the new
k+1
inserted point v2i+1
lies also in the plane α.
k
Proof 1 We can assume that given Hermite data vik , vi+1
with associated tangent
k k
vectors ti , ti+1 form an admissible edge, otherwise the edge is replaced by two
admissible edges as mentioned in Section 2.
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Figure 3: Application of the scheme presented in Section 2 on planar data.

k+1
Following the steps of finding the new inserted point v2i+1
it is straightforward to see that the two remaining points M and N, which determine a tetrahek
dron together with the points vik , vi+1
, coincide for planar initial Hermite data.
k+1
Thus, the tetrahedron reduces to a triangle and the new point v2i+1
corresponds
to the incenter of this triangle, i.e., the new point lies in the plane determined by
initial Hermite data.


Corollary 1 For initial Hermite data represented by points vik with associated
tangent vectors tki , i = 0, . . . , n − 1, the corresponding subdivision curve obtained with the help of the scheme presented in Section 2 is planar in all steps of
the subdivision process.
Fig. 3 shows limit curves obtained with the help of the proposed scheme for
planar initial Hermite data. Fig. 4 shows application of the scheme on planar
initial Hermite data, which are sampled from a circle. Theorem 1 and Centre
angle theorem directly imply the following proposition.
Proposition 1 For planar initial Hermite data sampled from a circle, the limit
curve obtained with the help of the scheme presented in Section 2 is the same
circle.
Remark 1 If the initial Hermite data are planar, the proposed scheme reduces
to the scheme presented in [3].

5 Conclusion
Motivated by recently presented planar, strongly geometrical subdivision schemes
we have proposed a new spatial interpolatory Hermite subdivision scheme where
the refinement rules are based on geometry of the input data. The scheme preserves planarity of input Hermite data. As a special consequence, the scheme is
circle-preserving in this case.
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Figure 4: Application of the scheme presented in Section 2 on planar data which
are sampled from circle. Left: Equidistantly distributed sample points; Right:
Non-equidistantly distributed sample points.
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Analýza bodové množiny
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Abstrakt. V příspěvku se zaměříme na jednu fázi rekonstrukce ploch a to zpracování vstupní množiny bodů. 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. K prvotnímu popisu a zpracování vstupní množiny bodů používáme různé
typy aproximací dat v rovině přímkou a v prostoru přímkou a rovinou. Dále se zabýváme odstraněním šumů, nadbytečných bodů a bodů, které nepatří zkoumanému
objektu. Zjišťujeme rovněž orientaci dat a hledáme osové symetrie této bodové
množiny. V našich experimentech řešíme rekonstrukce povrchů s ohledem na speciální typ zpracovávaných objektů. Navržené metody ověřujeme na bodových
množinách reprezentující buď počítačově generovaná data (syntetická), geometrické modely nebo jednoduché části reálných staveb. K implementaci navržených postupů již tradičně používáme výpočetní prostředí MATLAB.
Klíčová slova: bodová množina, rekonstrukce povrchů, ortogonální prokládání, metoda nejmenších čtverců

1 Digitální rekonstrukce povrchů z mračna bodů
V našem výzkumu se zabýváme digitální rekonstrukcí povrchů z mračen bodů.
Hlavním cílem rekonstrukce je dokumentovat reálné objekty v počítačové podobě a popisovat je matematicky. Ze vstupní bodové množiny, která reprezentuje fyzický model nějakého objektu, reálnou stavbu, mechanickou součástku
nebo jiný reálný objekt, chceme zpětně zrekonstruovat povrch daného objektu v
podobě počítačového modelu a popsat tento model v co nejkompaktnějším
tvaru, tedy pomocí parametrických nebo implicitních rovnic. V obecné úloze
jsou k dispozici pouze prostorové souřadnice bodů, žádné další vlastnosti a
informace o struktuře této bodové množiny předem nejsou známy. Vždy předpokládáme, že body vstupní množiny (bodového mračna) leží na nebo blízko
povrchu. V našich experimentech se zabýváme zpracováním speciálních mračen bodů, které popisují části reálných staveb a to jednoduchých kleneb, částí
zastřešení nebo jiných jednodušších povrchů, které lze popisovat plochami
nízkých stupňů případně plochami o jiných specifických vlastnostech.
Rekonstrukce povrchů se skládá z několika dílčích kroků – bodové fáze, polygonální fáze a tvarové fáze. V bodové fázi získáváme mračno bodů a to nejčastěji 3D skenováním reálných povrchů a dále toto bodové mračno zpracováváme. V polygonální fázi aproximujeme bodové mračno pomocí trojúhelníkové
sítě a v závěrečné tvarové fázi nahrazujeme polygonální síť speciálním typem
plochy, který předem určujeme. Podrobněji jsou jednotlivé fáze rekonstrukce
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popsány v [6]. V našem příspěvku se zabýváme analýzou a dalším zpracováním
vstupní bodové množiny, tedy bodovou fází rekonstrukce povrchů.
Zbývající část článku je rozdělena následovně: Následující kapitola je věnována metodám zjišťování orientace dat, třetí kapitola se zabývá odstraňováním nadbytečných bodů ze vstupní množiny, kapitola čtvrtá prezentuje vlastní
návrhy hledání os symetrií bodů v rovině a v prostoru pomocí diferenciálních
numerických metod. V závěru diskutujeme další možný vývoj našeho výzkumu.

2 Metody pro zjišťování orientace dat
V této kapitole si ukážeme známé metody prokládání dat přímkou a rovinou,
které dále použijeme jako řešící metody v analýze vstupní bodové množiny.

Aproximace funkcí metodou nejmenších čtverců

2.1

Jako motivaci k dalším postupům použijme známou aproximaci metodou nejmenších čtverců.
Metoda nejmenších čtverců se používá při zpracování nepřesných dat, typicky výsledků nějakého měření, které je zatíženo chybami, a obecně slouží
k eliminaci chyby. Nejčastěji tedy jde o hledání aproximující funkce naměřenými daty. Je zřejmé, že hledání funkční závislosti, která by interpolovala naměřená data, není žádoucí, neboť takto bychom chybu napodobovali. Pro lepší
názornost uveďme nejzákladnější použití metody nejmenších čtverců a to hledání aproximující funkce danými hodnotami získanými nějakým měřením, kdy
předem známe, o jakou funkční závislost se jedná. Použijeme přitom nejpoužívanější kritérium, čímž bude minimalizace součtu druhých mocnin odchylek
funkčních hodnot a naměřených hodnot. Mějme dánu množinu n  1 bodů
 xi , yi  , i  0,1,..., n v eukleidovské rovině E2 , množinu bodů chápeme jako
posloupnost, neboť body se můžou opakovat. Značit tuto množinu budeme jako

X i i 0 . Dále je dána množina
n

k  1 funkcí  j , j  0,1,..., k , kde k  n , defi-

novaných alespoň ve všech bodech xi . Z množiny lineárních kombinací
(1)

a  ( x)  a  ( x)  ...  a  ( x); a
0

0

1 1

k

k

j

 , j  0,1,..., k

vybereme takovou funkci
k

(2)

 ( x)  a00 ( x)  a11 ( x)  ...  akk ( x)   a j j ( x) ,
j 0

pro kterou funkce
n

(3)

H  a0 , a1 ,..., ak     ( xi )  yi 

2

i 0

nabývá minimální hodnoty.
Kdybychom znali přesnou funkci, kterou nyní pomocí konečného množství
hodnot navíc zatížených chybami aproximujeme, předpokládáme, že pro nějaké
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neznámé k 
lze tuto funkci vyjádřit jako konečnou lineární kombinaci
množiny funkcí  j , j  0,1,..., k . V případech, v jakých využíváme aproximaci
metodou nejmenších čtverců, se většinou vyskytuje aproximace přímkou. Předem tedy známe, že se má jednat o lineární funkční závislost, v důsledku chyb
vzniklých měřením ale nedokážeme tuto přesnou funkci odhalit. Jedná se o
speciální případ, kdy funkce  ( x ) je polynomem stupně k , tj. funkce  ( x ) je
lineární kombinací polynomů x j , j  0,1,..., k s koeficienty ak , j  0,1,..., k .
Předpokládáme tedy, že přesná funkce by byla též polynomem stupně k , kvůli
chybám v měření však získáme pouze její aproximaci. Pro volbu k  1 dostáváme právě aproximační přímku. Přepišme tedy (2) následovně
k

 ( x)  a0  a1 x  a2 x2 ...  ak x k   a j x j .

(4)

j 0

V tomto speciálním případě má funkce z (3) tvar
H  a0 , a1 ,..., ak     a0  a1 xi  a2 xi2  ...  ak xik  yi  .
n

(5)

2

i 0

Hledání minima funkce H závislé na parametrech a0 , a1 ,..., ak řešíme standardními postupy matematické analýzy. Získáme tak soustavu k  1 lineárních
rovnic (tzv. normálních rovnic) pro neznámé a0 , a1 ,..., ak , tedy
n

n

n

n

n

i 0

i 0

i 0

i 0

i 0

a0  xij  a1  xi xij  a2  xi2 xij  ...  ak  xik xij   yi xij ,

(6)

pro j  0,1,..., k .
Ukažme si vše na následujícím příkladě. Mějme dánu množinu n  1 bodů
(viz tabulka 1) v eukleidovské rovině E2 a předpokládejme, že byly tyto body
získány měřením lineární závislosti. Na obrázku 1 můžeme vidět výsledek
aproximace těchto dat přímkou metodou nejmenších čtverců.
xi

-2

0

1

2

2,5

3

4

4,5

5

5,5

yi

-3

-4

-2

1

-2

-3

1

-2

1,5

3

xi

5,5

6

6

7

8

8,5

9

9

9

10

10

yi

-1,5

1

2

4

1,5

4

1

4,5

5

4

6

Tabulka 1: Experimentální data pro aproximaci přímkou metodou
nejmenších čtverců
Klasická metoda nejmenších čtverců představuje jednu z nejpoužívanějších
a nejznámějších typů aproximací funkcí objevující se v celé řadě aplikací. Je
však zřejmé, že s jejím použitím jsme kvůli funkční závislosti značně omezeni.
Proto zavedeme další obecnější přístupy.
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 ( xi )  yi  a0  a1 xi  yi

 xi , yi 

yi

 ( xi )  yi 

2

xi

Obr. 1: Prokládání dat metodou nejmenších čtverců – princip metody

2.2

Ortogonální prokládání dat přímkou

Metoda ortogonálního prokládání dat v rovině nebo v prostoru přímkou (orthogonal line fitting) je sice méně známá, na vysokých školách se v základních
kurzech numerické matematiky většinou nevyučuje, ale je mnohem více uplatnitelná v praktických aplikacích.
Následující odvození bude platné v libovolné dimenzi, s ohledem na naše
aplikace se omezíme pouze na dimenzi dvě a tři. Předpokládejme, že je dána
množina n  1 bodů  X i i 0 v eukleidovském prostoru E3 (případně v euklein

dovské rovině E2 ). Hledáme nyní přímku, která bude dobře aproximovat zadané body, přičemž volíme přirozené geometrické kritérium. Budeme minimalizovat součet druhých mocnin nejkratších vzdáleností bodů  X i i 0 od hledané
n

přímky. Hledanou přímku q vyjádříme parametricky
(7)
q(t )  A  ut ,
kde t 

a u je jednotkový směrový vektor přímky, tj. u  1 . Lze odvodit,

že pro ortogonální průmět X i bodu X i na přímku q platí
(8)
X i  X i  yi  di u ,
kde di  u   X i  A  u  X i  A a vektor yi  X i  A .

Velikost vektoru X i  X i  yi  di u je ortogonální vzdálenost bodu X i od
přímky q , podívejme se na obrázek 2.

213

Analýza bodové mnoºiny

q

Xi

yi
X i

u
A

u  yi

Obr. 2: Geometrický význam použitých vektorů a vzdáleností při ortogonálním prokládání dat v rovině přímkou
Při hledání přímky q budeme opět postupovat na základě metody nejmenších čtverců, nyní ale funkce, označme ji  2 , jejíž minimum hledáme, definujeme jako součet druhých mocnin nejkratších vzdáleností daných bodů  X i i 0
n

od přímky q , tj.
n

 2   yi  di u .

(9)

2

i 0

Nyní hledáme minimum funkce  2 z (9) závislé na parametrech A a u
(bod a směrový vektor přímky q ). Začněme s výpočtem souřadnic bodu A .
Využijeme k tomu standardní postup, tj. potřebujeme spočítat parciální derivaci
funkce  2 podle bodu A . Pro zjednodušení výpočtu vyjádříme funkci  2 v
alternativním tvaru

 2    yi  E  uu  yi  .
n

(10)

i 0

Pro lepší názornost si tvar funkce  2 z (10) rozepišme po souřadnicích pro
případ v eukleidovském prostoru E3 , přičemž horní index u vektoru značí
x-ovou, y-ovou nebo z-ovou souřadnici, tj. yi  ( yix , yiy , yiz ) a u  (ux , u y , uz ) .


  1 0 0   ux 
  yix  




  


(11)  2    yix yiy yiz    0 1 0    u y   u x u y u z    yiy   .
i 0 
  0 0 1   uz 
  yz 
  

  i 

Čtvercovou matici E  uu (10) označme jako U a prvky této matice ukl ,
n

tedy U  (ukl ) . Vyjádřeme prvky matice U opět pro případ v eukleidovském
prostoru E3
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x 2
u x u y
u x u z 
 u11 u12 u13  1  (u )


(12) E  uu  U   u21 u22 u23    u x u y 1  (u y )2
u y u z  .
x z
u

u y u z 1  (u z )2 
 31 u32 u33   u u
Je zřejmé, že matice U je podle (12) symetrická, neboť pro každé
k , l  1,2,3 platí ukl  ulk . S použitím zavedeného značení přepišme tvar funkce

 2 z (10) a postupně roznásobme jednotlivé matice uvnitř sumy
n

n

i 0

i 0

 2    yiUyi    ( yix )2 u11  yix yiy u21  yix yiz u31 
(13)

 yix yiy u12  ( yiy )2 u22  yiy yiz u32 
 yix yiz u13  yiy yiz u23  ( yiz )2 u33  .

Dostáváme tak hodnotu funkce  2 vyjádřenou v závislosti na souřadnicích
vstupních parametrů.
Přejděme nyní k výpočtu parciální derivace funkce  2 podle bodu A a využijme k tomu tvar funkce  2 z (10). Parciální derivaci funkce  2 podle bodu A definujeme jako vektor parciálních derivací funkce  2 podle jednotlivých souřadnic (pracujeme stále v eukleidovském prostoru E3 ) a zapisujeme
následovně


 2   2  2  2 

,
,
(14)
 .
A  Ax A y Az 
Vyjádříme-li yi v souřadnicích, dostáváme yi  ( X ix  Ax , X iy  Ay , X iz  Az ) .
Funkce  2 , jak je vidět z výsledného tvaru ve (13), je složená funkce, pro
složky parciální derivace funkce  2 podle bodu A tedy platí následující
n
n
n
 2 y y  2
 2 y z
 2
 2 y x  2
  y iy ,
  z iz .
  x ix ,
(15)
y
z
x
A
A
A
i  0 yi A
i  0 yi A
i  0 yi A
Pro x-ovou souřadnici parciální derivace funkce  2 podle bodu A dostáváme
n
 2


(16)
 2 yixu11  yiyu21  yizu31  yiyu12  yizu13  .

Ax
i 0
Důležitý poznatek, který je třeba si nyní uvědomit je, že matice U je symetrická, tedy pro každé k , l  1,2,3 platí ukl  ulk . Můžeme tedy x-ovou souřadnici parciální derivace funkce  2 podle bodu A zjednodušit na
n
 2



2
u
,
u
,
u
yi .
(17)



11
12
13
Ax
i 0
Analogicky bychom takto spočítali zbývající souřadnice. Symbolicky můžeme zapsat parciální derivaci funkce  2 podle bodu A následovně

215

Analýza bodové mnoºiny

n
 2
 2  E  uu   yi .
A
i 0
2
Je zřejmé, že parciální derivace funkce  podle bodu A z (18) je rovna
nulovému vektoru pouze v případě, je-li splněno

(18)

n

y

(19)

i

o.

i 0

Dosadíme-li-li do výrazu (19) za yi  X i  A , dostáváme vzorec pro výpočet bodu A
1 n
(20)
A
 Xi .
n  1 i 0
Veškeré výpočty se souřadnicemi jsme uváděli pro případ v eukleidovském
prostoru E3 , případ v eukleidovské rovině E2 je analogický a přepis jednotlivých vzorců je jednoduchý.
Posuňme se ve výpočtech dále. Bod A hledané přímky q jsme určili, nyní
zbývá spočítat vektor u , což je jednotkový směrový vektor přímky q . K tomu
použijeme další alternativní přepis funkce  2 a to
 n

 2  u    yi  yi  E  yi yi   u  u Mu .
(21)
 i 0

Pro lepší názornost si matici M z (21) opět rozepišme po souřadnicích pro
případ v eukleidovském prostoru E3 , tj.
n
n
 n

y 2
z 2
 yix yiy
 yix yiz
  ( yi )  ( yi ) 

i 0
i 0
 i 0

n
n
n
.
( yix )2  ( yiz )2 
 yix yiy
 yiy yiz
(22) M  



i 0
i 0
i 0
n
n
n

x z
y z
x 2
y 2 
( yi )  ( yi )  
 yi yi
 yi yi


i 0
i 0
i 0


M

(
m
)
Označme prvky této matice mkl , tedy
kl . Je zřejmé, že matice M je

symetrická, neboť pro každé k , l  1,2,3 platí mkl  mlk . Výpočty se souřadnicemi pro případ v eukleidovské rovině E2 jsou analogické.
Určeme nyní jednotkový směrový vektor u hledané přímky q . Pro dané A
určíme vektor u jako vlastní vektor [2] příslušný nejmenšímu vlastnímu číslu
[2] matice M . Zobrazení  2  u Mu z (21) je kvadratická forma, jejíž minimum hledáme. Pro vlastní čísla symetrické matice platí (viz [2])
1  min u Mu, n  max u Mu .
(23)
u: u 1

u: u 1

Nalezením nejmenšího vlastního čísla matice M završíme úlohu ortogonálního prokládání dat přímkou, neboť tak nacházíme minimum kvadratické
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formy  2  u Mu . Příslušný jednotkový vlastní vektor u je potom směrovým
vektorem hledané přímky q , neboť tuto kvadratickou formu minimalizuje.
Popis přímky q , jak už jsme uvedli na začátku tohoto oddílu, získáme
v parametrickém tvaru
(24)
q(t )  A  ut
a u je jednotkový směrový vektor přímky, tj. u  1 .
Výsledky, ke kterým jsme dospěli, uvádí například [1] nebo je čtenář může
nalézt na webových stránkách [3]. Předloženy jsou ale pouze výsledky a závěry, které řeší metodu ortogonálního prokládání dat přímkou. V žádném jmenovaném zdroji nejsou uvedené postupy výpočtů, tvrzení, věty a nutná matematická teorie, na které jsou výpočty a odvození založeny. V žádném jiném zdroji
se mi nepodařilo tento teoretický základ dané metody nalézt.
Shrňme si nyní odvozené postupy a demonstrujme si jejich princip na názorném příkladu v rovině. Předložme rovněž případovou studii ortogonálního
prokládání dat přímkou pro různé vstupní množiny, které použijeme v bodové
fázi rekonstrukce povrchů z množiny bodů.
Mějme dánu množinu n  1 bodů (viz tabulka 1) v eukleidovské rovině E2
a proložme tyto body ortogonálně přímkou. Na obrázku 3 je znázorněna výsledná přímka.
kde t 

Rovnice přímky x=-0.76309t+5.4048
y=-0.64629t+1.0476

q

6

4

směrový vektor přímky
u  (0,76309, 0,64629)

2

X i

0

yi
A  5,40476;1,04762

Xi

-2

-4

-2

0

2

4

6

8

10

12

Obr. 3: Ortogonální prokládání dat přímkou v rovině – princip metody
Zaměřme se nyní na rozbor několika různých vstupních bodových množin a
sledujme výsledky ortogonálního prokládání dat přímkou v rovině a v prostoru.
Na základě vlastností, které ortogonální prokládání dat přímkou v rovině splňuje a které jsme odvodili, navrhujeme možné použití této metody a to k analýze
bodové množiny z hlediska osové symetrie bodů. Všechny bodové množiny
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v této případové studii jsou počítačově generovány, předem tedy víme, jaké
výsledky z hlediska osové symetrie mají vycházet.
Rovnice přímky x=0t+6
y=1t+9.3614
25

Rovnice přímky x=-0.92206t+20.877
y=-0.38705t-4.5601
15
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Rovnice přímky x=-0.78976t-35.735
y=0.61341t+7.2731

Rovnice přímky x=-0.87006t-30.58
y=0.49294t-28.6747
0
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q
q
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Obr. 4: Hledání os symetrií bodových množin v rovině
Obrázek 4 studuje v prvních dvou případech osové symetrie množin bodů
v rovině získaných z pravidelného navzorkování dvou rovnoběžných úseček a
elipsy. Další dvě množiny jsou opět bodově symetrické podle jedné nebo dvou
os. Výsledkem ortogonálního prokládání je vždy jedna z os symetrií těchto
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množin a to ta, v jejímž směru je množina více protáhlá. Tuto osu budeme
označovat za hlavní. Poslední dva případy ukazují bodové množiny, o kterých
víme, že mají být bodově symetrické. Simulujeme však reálnou situaci, kdy
dochází k nepřesnostem v měření, naše množiny tedy nebudou bodově symetrické přesně. Ortogonálním prokládáním těchto bodů přímkou lze tedy najít
pouze přibližnou osu symetrie. Na obrázku 5 jde o náhodně rozmístěné body
v rovině, které jsou přibližně osově symetrické. Pro ověření správnosti jsou
body jedné poloroviny určené osou zobrazeny v této nalezené osové symetrii.
Rovnice přímky x=-0.9515t+40.2751
y=0.30763t-20.3288

Rovnice přímky x=-0.9515t+40.2751
y=0.30763t-20.3288
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Obr. 5: Ověření správnosti osy symetrie- zobrazení bodů jedné poloroviny určené osou v nalezené osové symetrii (obrazy bodů oranžově)
Obdobnou případovou studii proveďme také pro množiny bodů v prostoru.
Opět navrhujeme podobně jako v rovině další možné použití této metody a to
k analýze bodové množiny z hlediska osové symetrie bodů. Opět jsou všechny
bodové množiny v této případové studii počítačově generovány, předem tedy
víme, jaké výsledky z hlediska osové symetrie mají vycházet. Snadněji tak lze
ověřit správnost výstupů.
Na obrázku 6 ilustrují první dva případy hledání osové symetrie bodových
množin získaných z pravidelného navzorkování dvou a čtyř rovnoběžných
úseček v prostoru. Další množina, kterou analyzujeme, není již pravidelná, ale
víme, že je osově symetrická podle svislé osy. Pro lepší představu je doplněn
rovněž pohled ve směru nalezené osy symetrie a jednotlivé spojnice bodů, které
si odpovídají v nalezené osové symetrii v prostoru.
Bodová mračna, která chceme rekonstruovat, často odpovídají elementárním rotačním plochám [5] nízkého stupně nebo představují různé kombinace
těchto ploch. Důležitou vlastností rotačních ploch je, že díky svému vytvoření
rotací tvořicí křivky kolem osy jsou podle této osy souměrné. Z toho rovněž
plyne, že je rotační plocha souměrná podle každé roviny procházející její osou.
V rovině obsahující osu dostáváme rovněž osovou symetrii. Jednotlivé případy
na obrázku 7 ukazují výsledky analýzy počítačově generovaných množin, jejichž body jsme získali pravidelným navzorkováním části povrchu rotační vál-
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cové plochy, rotačního protáhlého elipsoidu a části povrchu rotačního jednodílného hyperboloidu.
Rovnice přímky x=0t+22
y=1t-5
z=0t+17

Rovnice přímky x=0.70711t-0.6066
y=0t+5
z=-0.70711t+10.6066
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Obr. 6: Hledání os symetrií bodových množin v prostoru
Pro lepší názornost a orientaci v prostorové situaci jsou do některých obrázků rovněž přidány půdorysy jednotlivých bodů a nalezené osy.
Doposud jsme v prostoru pracovali pouze s množinami bodově symetrickými podle nějaké osy. Na závěr této studie se opět věnujme případům, které se
objevují v praktických aplikacích, kdy často dochází k nepřesnostem při snímaní bodů a tvorbě bodového mračna. Na obrázku 8 nejsou množiny přesně bodově symetrické, předpokládáme však, že tyto nepřesnosti vznikly kvůli vnějším
faktorům (nepřesnost skenovacího zařízení, lidský faktor). Víme tedy, že povrchy nebo jiné prostorové útvary, které bodové množiny popisují, mají osovou
symetrii splňovat. Ortogonálním prokládáním těchto bodů přímkou nalezneme
tedy přibližnou osu symetrie.

220

Surynková Petra

Rovnice přímky x=0t+17
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Obr. 7: Hledání os bodových množin získaných pravidelným navzorkováním rotačních ploch
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Obr. 8: Odhady os symetrií bodových množin v prostoru – zašuměná
data
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2.3

Ortogonální prokládání dat rovinou

Ortogonální prokládání dat rovinou v prostoru představuje obdobnou problematiku. V tomto případě již nebudeme odvozovat jednotlivé výpočty, na obrázku 9
můžeme vidět možný výsledek takového prokládání. Jedná se opět o stejný
princip - hledáme rovinu, která bude dobře aproximovat zadané body, přičemž
volíme přirozené geometrické kritérium, tj. minimalizujeme součet druhých
mocnin nejkratších vzdáleností zadaných bodů od hledané roviny.



X i


A

Xi

Obr. 9: Ortogonální prokládání dat rovinou

3 Odstranění nadbytečných bodů ze vstupní množiny
Vstupní mračno bodů, které chceme rekonstruovat, může obsahovat redundantní data, tedy body, které nepřináší žádnou novou informaci nebo leží navzájem
příliš blízko sebe. Může se také stát, že mračno bodů obsahuje části, které nepatří skenovanému objektu. Jedná se například o naskenované okolí nebo u skenování součástky o naskenovanou ruku nebo držák, ve kterém je součástka
upevněna apod. K odstraňování těchto nadbytečných bodů využíváme právě
ortogonálního prokládání dat rovinou.
V každém bodě vstupní množiny odhadujeme normálu pomocí roviny aproximující nějaké okolí daného bodu. Aproximaci rovinou provádíme právě ortogonálním prokládáním bodů v tomto okolí, čímž v každém bodě bodového
mračna odhadujeme tečnou rovinu. Důležitým aspektem je volba velikosti
okolí daného bodu, pro které se počítá aproximační rovina. Tuto velikost určujeme experimentálně a na základě vizuálního posouzení bodového mračna.
Pokud v okolí zkoumaného bodu neleží žádný další bod vstupní množiny, bod
odstraníme, neboť se jedná o případ odlehlého bodu.
Tato metoda ovšem nezaručuje stejnou orientaci normál ve všech bodech
bodového mračna. Normály orientujeme až na závěr tzv. hlasovacím algorit-
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mem, kdy zjišťujeme, jak vypadají normály opět v nějakém okolí bodu, ve
kterém normálu zkoumáme. Zajímá nás většinová orientace, tj. pokud je normála v daném bodě opačně orientovaná, její orientaci změníme.
Jelikož zpracováváme ve většině případů speciální bodové množiny, které
odpovídají jednoduchým geometrickým plochám, lze předpokládat, že sousední
normály nemají příliš velké úhlové odchylky. To však nelze předpokládat
o bodech, které patří naskenovanému okolí (např. ruce). Odstraňujeme
z bodového mračna tedy takové body, pro které je odchylka příliš velká. Míru
toho, kdy je bod podezřelý, že nepatří zkoumanému objektu, opět určujeme
experimentálně.

4 Diferenciální numerické metody
Na závěr si představme nově navrženou metodu hledání os symetrií bodů
v rovině a v prostoru. Pokud pracujeme s množinami, které odpovídají reálným
objektům např. klenbám, jedná se většinou jen o části nějakých elementárních
ploch. Například křížové a valené klenby, které analyzujeme, jsou velice často
složeny z částí rotačních válcových ploch. Pokud hledáme osu těchto částí
válcových ploch nelze použít metodu ortogonálního prokládání, neboť nemůžeme využít symetrie bodové množiny, množina neobsahuje všechny body,
které by měly odpovídat souměrným bodům. Proto jsme vyvinuli metodu, která
řeší nalezení osy symetrie bodové množiny speciálně rotačních válcových
ploch.
Předpokládejme, že máme bodovou množinu získanou navzorkováním části
rotační válcové plochy. V prvním kroku algoritmu zvolíme libovolnou počáteční polohu osy, kterou budeme v dalších krocích optimalizovat. Jedná se tedy
o iterační metodu. Definujeme náhodnou veličinu a to vektor, jehož složky jsou
vzdálenosti všech bodů od aktuální osy (v prvním kroku od zvolené přímky).
Jedná se tedy o vektor reálných čísel. Dále zavádíme tzv. chybovou funkci,
kterou budeme minimalizovat. Chybovou funkci definujeme jako rozptyl náhodné veličiny [4]. Značme tuto chybovou funkci jako error_function nebo
zkráceně f. Pokud hledáme osu rotační válcové plochy, víme, že rozptyl musí
být roven nule (v ideálním případě). Minimalizaci chybové funkce provádíme
známou diferenciální numerickou metodou nejrychlejšího spádu. V každém
kroku minimalizace aktualizujeme celkem šest parametrů – určující bod osy a
její směrový vektor. To můžeme symbolicky zapsat následovně
u _ akt  u _ poc    derivace _ f
(25)
A _ akt  A _ poc    derivace _ f ,
kde  je délka kroku v metodě největšího spádu, derivace_f značí odhad parciální derivace chybové funkce podle jednotlivých souřadnic. Tedy například
f ( A, u) f ( A, u   )  f ( A, u)
(26)
,

u x

kde   ( ,0,0) .
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Zapišme chybovou funkci error_function pomocí pseudokódu.
vzdálenost bodu od přímky

function error _ function( A, u )
1: distance  
2 : for i  1,2,..., n do
3:
distancei  norm( wi )

norm( wi )  ( X i  A) 

u

2

u

n - počet bodů vstupní množiny
distance - náhodný vektor

4 : expectation  sum( distance ) / n
5 : for i  1,2,..., n do
di  ( distancei  expectation )2

6:

( X i  A)  u

7 : error _ function  (1 / n )  sum( d )
2
i

střední hodnota náhodné veličiny

1 n
 (distancei  E ( X ))2
n i 1

2 

8 : return error _ function
rozptyl náhodné veličiny
složky náhodného vektoru

Na obrázku 10 můžeme vidět postupné vylepšování polohy osy symetrie
bodů v rovině a v prostoru. Pro případ v rovině je zvolena přesně symetrická
bodová množina, pro případ v prostoru jsou body získány náhodným navzorkováním části rotační válcové plochy a zašuměny.
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5 Závěr
V našem příspěvku jsme se zabývali ortogonálním prokládáním dat v rovině a
v prostoru přímkou a rovinou. Tuto metodu jsme navrhli jako řešící metodu při
hledání osových symetrií bodových množin a ke zpracování vstupních bodových množin v rekonstrukci povrchů.
V další práci hodláme pokračovat v analýze dalších typů množin a rozšířit
náš výzkum o bodové množiny reprezentující skutečné objekty. Dále plánujeme naše metody porovnávat s jinými přístupy, například se známou statistickou
metodou – PCA (Principal Component Analysis). V současné době také vyvíjíme novou metodu pro hledání rovinných symetrií, která je založená opět na
optimalizaci počátečního náhodného umístění rovin symetrií. Jako největší cíl
si nyní klademe rozšířit ortogonální prokládání také na obecné křivky a plochy.
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Abstrakt. Příspěvek popisuje algoritmus a datové struktury pro management a
hardwarově akcelerované texturování rastrovými daty, která přesahují paměťové
limity hardwarové konfigurace či programovacích rozhraní. Příspěvek navazuje na
první díl představený na předchozím ročníku konference, uvedené algoritmy jsou
na sobě však nezávislé a lze je kombinovat s dalšími existujícími metodami.
Klíčová slova: vykreslování terénu, hardwarová akcelerace, úroveň detailu, pole
textur

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. Obzvláště 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 algoritmus a datové struktury pro vytváření a udržování
textur s rastrovými daty, jejichž objem přesahuje kapacitu paměti GPU,
operační paměti či limity programovacího rozhraní. Algoritmus neustále
zpřístupňuje celý rozsah dat jako jeden celek s úrovní detailu klesající směrem
od pozorovatele. K aktualizaci dat dochází jen při změně pozice pozorovatele a
celý terén i další geografické vrstvy závislé na rastrových datech je možné
zobrazovat v jednom průchodu grafického akcelerátoru. Algoritmus generování
a vykreslování trojúhelníkové sítě tak, že vlastní digitální model terénu je na ni
ve vertex shaderu aplikován nezávisle ve formě textury byl představen
v prvním díle článku uveřejněném na předchozím ročníku konference.
Společně algoritmy umožňují zobrazení terénu s v podstatě neomezeným
rozsahem a detailem a zároveň se snadno integrují s metodami zobrazování
dalších geografických dat. Algoritmy jsou přitom na sobě nezávislé a je možné
je libovolně kombinovat s dalšími.
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2 Existující metody
Přehled existujících metod podává první díl článku, viz [1].

3 Navržená metoda
Grafické akcelerátory a programovací rozhraní před Direct3D 10
neumožňovaly programovatelným článkům vykreslovacího řetězce přistupovat
k rastrovým datům v texturách prostřednictvím adres. Jinými slovy: přestože
v paměti GPU mohla být rastrová data uložená v několika texturách, nebylo
možné dynamicky vypočítávat, která z textur má být pro zpracovávaný vrchol
či pixel použita. Toto omezení bylo částečně možné obejít pomocí texturových
atlasů či objemových textur, nebylo to však praktické.
Algoritmy uvedené v přehledu existujících metod v [1], pokud problém
vůbec řeší, vycházejí z rozdělení digitálního modelu terénu na části, které jsou
vykreslované samostatně a kterým tedy mohou být rastrová data postupně
přiřazována jako jednotlivé textury. Veškeré další vrstvy virtuální skutečnosti
závislé na těchto rastrových datech potom musí být děleny na stejné části, což
je významné omezení především tehdy, je-li uvažovanými daty mřížka elevací.
Navrhovaný algoritmus zobrazování rozsáhlých rastrových dat využívá
nový datový objekt dostupný v Direct3D 10 a vyšších, kterým je pole textur.
Pole textur je podobné objemové textuře, je tedy tvořené plátky stejného
datového typu o stejných rozměrech, jedním plátkem je však textura včetně
celé pyramidy MIP. Pole textur umožňuje, aby data byla v úrovni detailu
odpovídající vzdálenosti od pozorovatele dostupná pro celý zobrazovaný DTM
jednotným způsobem jako jediný objekt.
Algoritmus předpokládá data tvořená rastrem o  ×  čtvercových
rastrových buňkách pokrývajícím oblast DTM o rozměrech  ×  se
souřadnicemi levého horního rohu  ,  . Rastrová buňka musí být
reprezentovatelná texelem, tj. elementem textury, akceptovatelným grafickým
hardwarem, respektive programovacím rozhraním, což pro Direct3D znamená
jedno, dvou či čtyřčlennou skupinou osmi, šestnácti nebo dvaatřicetibitových
celých čísel či šestnácti nebo dvaatřicetibitových čísel v plovoucí desetinné
čárce.
Algoritmus data rozděluje v + 1 úrovních detailu do 2 × 2
čtvercových výřezů se stejným rozlišením  ×  a rozměry  ×  ,  = 0, … , ,



přitom ∀ = 1, … , :  =  . Pokud =  , platí  =  ∧  =  . Není





li tomu tak, pak, protože výřezy jsou čtvercové, musí být zvoleno buď  =
 , nebo  =  a výřezy potom nevyhnutelně oblast dat přesahují v případě,
že " =  ∧




<





$ ∨ " =  ∧

pokud nastane " =  ∧




>








>





$, nebo nepokrývají celou,

$ ∨ " =  ∧




<





$. Chybějící část
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dat je pak doplněna předem zvolenou hodnotou, respektive data, jež jsou mimo
výřezy, nejsou uvažována.


Obr. 1 demonstruje případ, kdy  = 3,  = 2, = 3,  =  a <  .


Oblast dat je znázorněna silně, úrovně detailu 1, 2 a 3 jsou jen naznačeny.



Obr. 1: Dělení oblasti dat na výřezy
Protože výřezy mají stejné rozlišení a prvky stejného typu, je možné je
ukládat do plátků pole textur v paměti GPU. Počet plátků a celková velikost
jednoho pole jsou omezeny parametry hardwaru a limity vynucovanými
programovacím rozhraním. Není tedy obecně možné do pole uložit všechny
výřezy. Vzhledem k poklesu zdánlivé velikosti obrazů ve středové projekci to
však ani není nutné. Navržený algoritmus do pole ukládá jen tolik výřezů pro
každou úroveň, kolik jich leží v kruhu, dále označovaném jako zájmový,
o daném poloměru ( výřezů se středem ve výřezu, ve kterém leží průmět
počátku soustavy souřadnic pozorovatele do roviny ↔  .
Aby bylo možné v programovatelných částech zobrazovacího řetězce
přistupovat ke správné části dat, algoritmus kromě vlastních dat předává jako
texturu také mapu plátků s rozměry 2*  2* , která pro danou souřadnici
soustavy souřadnic terénu z oblasti dat identifikuje, který plátek pole textur
obsahuje nejdetailnější načtený výřez. Mapa plátků tedy obsahuje indexy do
pole textur. Obr. 2 ukazuje mapu plátků pro   3,   2,  3 a (  2,
společně s výřezy obarvenými podle úrovně detailu a polem plátků. Šipky nad
polem textur naznačují, které výřezy jsou uloženy v zobrazených plátcích pole
textur.
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Parametry , , ,  a ( jsou voleny tak, aby
1. 2* ≥  (a tím i 2* ≥  ), přitom je snaha minimalizovat
2* −  ,
2. počet plátků, který je možné shora odhadnout1 pomocí
- + 1. ∑6789601 + 212(  − 3  45, nepřesáhl limit programovacího
rozhraní,
3. velikost pole textur, již je možné shora odhadnout pomocí
;9,<=>?@A BC

- + 1. ∑6789601 + 212(  − 3  45  :
, kde : je velikost
D
jednoho texelu v bytech a pro každý plátek je předpokládána pyramida
MIP, nepřesáhla limit programovacího rozhraní,
4. rozsah výřezů v zájmovém kruhu v nejvyšší úrovni, tedy (* v soustavě
souřadnic terénu, poskytoval dostatečný detail v okolí pozorovatele,
5. rozsah výřezů v zájmovém kruhu v nejnižší úrovni, tedy ( v soustavě
souřadnic terénu, pokrýval celý terén i při počátku soustavy souřadnic
pozorovatele na hranici oblasti dat, tedy ideálně ( ≥ √ +  ,


6. F −






F byla co nejmenší.

Uvedená kritéria jsou konfliktní, parametry jsou tedy výsledkem
kompromisu, přičemž body 2. a 3. splněny být musí.
Algoritmus využívá následující datové struktury: pole textur, mapa plátků,
seznam úrovní, pole plátků, zásobník volných plátků, fronta plátků k načtení.
Struktury jsou popsány v dalších šesti odstavcích.
Již zmíněné pole textur je komponenta programovacího rozhraní grafického
hardwaru, která umožňuje kopírovat rastrová data jednotlivých plátků
z operační paměti do paměti GPU a přiřazovat je jako vstup do vykreslovacího
řetězce.
Jak je popsáno výše, mapa plátků je dvojrozměrné pole o rozměrech
2*  2* , jehož každý prvek určuje pro oblast terénu o rozměrech *  * ,
z kterého plátku pole textur mají být vzorkována rastrová data. Protože data
jsou z textury vzorkována na souřadnicích G, H ∈ 〈0,1〉 , mapa plátků také
obsahuje informaci pro výpočet G, H ze souřadnic ,
soustavy souřadnic
terénu, tj. souřadnice levého horního rohu výřezu v soustavě souřadnic terénu a
rozměr výřezu. Mapa plátků také musí být dostupná v GPU, je tedy také
ukládána jako textura. Proto jsou její elementy reprezentovány jako texely
v nejvyšší dostupné přesnosti, pro Direct3D tedy jako čtveřice
dvaatřicetibitových čísel 0L, M , M ,  5, kde L je index plátku v poli plátků a tím
i textury v poli textur, nebo -1, není-li v daném místě načten žádný výřez,
1

Pokud je počet výřezů v konkrétní úrovni detailu menší než počet výřezů
v zájmovém kruhu, je samozřejmě obsazen jen počet plátků pole odpovídající
počtu výřezů v úrovni. Přesný celkový počet plátků tedy je
∑*8 minQ2 , ∑6789601 + 212(  − 3  45R.
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SM , M T je levý horní roh výřezu a  je rozměr výřezu úrovně . Vzorkovací
9U
9U
,H
.
souřadnice G, H jsou potom G 




Obr. 2: Mapa plátků

230

Van¥k Jan, Jeºek Bruno

Obr. 3 ukazuje snímek obrazovky zachycující pohled shora na terén
s   4,   3, = 6 a ( = 4 s každým pixelem obarveným tak, že v červené
složce je normalizovaný index plátku a v zelené a modré jsou souřadnice G,
H pro vzorkování z textury. Pro každý pixel jsou tak přesně identifikována
rastrová data nejvyšší dostupné úrovně detailu. Stejně mohou být určovány
souřadnice pro vzorkování převýšení vrcholů trojúhelníkové sítě z mřížky
elevací.

Obr. 3: Index a vzorkovací souřadnice do pole textur
Seznam úrovní je + 1 prvkový seznam dvojrozměrných polí s 2 × 2
celočíselnými prvky,  = 0, … , . Každý prvek -tého pole odpovídá jednomu
výřezu -té úrovně, přičemž prvek je buďto -1 v případě, že výřez není
v zájmovém kruhu, nebo je nezáporný a představuje index plátku v poli plátků,
respektive poli textur, který byl výřezu přidělen, aby nesl jeho rastrová data.
Obr. 4 ukazuje seznam úrovní pro situaci na Obr. 2. Výřezy s nezápornými
hodnotami leží v zájmovém kruhu, hodnoty představují indexy plátků
přidělených jednotlivým výřezům.
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Obr. 4: Seznam úrovní
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Pole plátků má, jak již bylo uvedeno, stejný počet prvků jako pole textur.
Slouží pro management dat nahrávaných prostřednictvím pole textur do paměti
GPU. Prvky pole plátků jsou struktury, jež obsahují následující položky:
• vyrovnávací paměť pro uložení rastrových dat výřezu, jemuž byl plátek
přidělen, před jejich nahráním do paměti GPU,
• odkaz na úroveň  do seznamu úrovní, přičemž  je úroveň výřezu,
kterému byl plátek přidělen,
• souřadnice výřezu v odpovídajícím poli úrovně  v seznamu úrovní,
• odkaz do fronty plátků k načtení, který je platný, je-li plátek ve frontě, a
slouží k rychlému odebrání plátku z fronty, pokud byl plátek přidělen
jinému výřezu dříve, než byla data načtena,
• stav plátku, který může být následující:
o „volný“ – plátek není přidělen žádnému výřezu, výchozí stav všech
plátků,
o „čeká“ – plátek je přidělen výřezu, je ve frontě plátků k načtení a
čeká na data,
o „načten“ – data jsou připravena ve vyrovnávací paměti plátku
k nahrání do paměti GPU,
o „v GPU“ – data byla nahrána do paměti GPU, plátek může být
odkázán z mapy plátků.
Zásobník volných plátků obsahuje indexy plátků v poli plátků, které jsou ve
stavu „volný“ a je tedy možné je přiřadit výřezu.
Fronta plátků k načtení obsahuje indexy plátků v poli plátků, které jsou ve
stavu „čeká“. Fronta je vždy utříděna tak, že plátky s nižší úrovní mají přednost
před plátky s vyšší úrovní, plátky jsou přitom přidávány na začátek.
Algoritmus je rozdělen do tří podprogramů: Aktualizuj plátky ( ),
Nahraj textury ( ), Načti plátek ( ). Tyto podprogramy mohou být vykonávány
paralelně, podprogram Načti plátek ( ) zcela asynchronně vůči ostatním,
podprogramy
Aktualizuj plátky ( )
a Nahraj textury ( )
musí
být
synchronizovány s vykreslovacím cyklem tak, že pro každý vykreslený snímek
Nahraj textury ( ) skončí dřív, než budou data textury použita dalšími kroky
iterace cyklu a Aktualizuj plátky ( ) bude dokončen před zahájením další iterace
vykreslovacího cyklu. Paralelní běh podprogramů Aktualizuj plátky ( ) a
Nahraj textury ( ) může vést k jednosnímkovému zpoždění mezi nahráním dat
do GPU a jejich zpřístupněním prostřednictvím mapy plátků.
S tím, jak se pozorovatel pohybuje v soustavě souřadnic terénu, pohybuje se
průmět počátku jeho soustavy souřadnic z výřezu do výřezu v každé úrovni
detailu a tím se mění také zájmový kruh v každé úrovni detailu. V důsledku
změny zájmového kruhu některé výřezy s přidělenými plátky již mohou ležet
mimo kruh a některým v kruhu není žádný plátek přidělen. Při pohybu
pozorovatele jsou tedy plátky uvolňovány a opět přidělovány výřezům tak, jak
se nad oblastí dat pohybuje zájmový kruh.
Podprogram Aktualizuj plátky ( ) nejprve uvolní všechny plátky obsahující
data výřezů, které leží mimo zájmový kruh. Potom pro každou úroveň
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identifikuje výřezy, jež leží v zájmovém kruhu a není jim přiřazen žádný
plátek, přidělí jim plátek ze zásobníku volných plátků a plátek přidá do fronty
plátků k načtení. Nakonec aktualizuje mapu plátků čtveřicí 0L, M , M ,  5 všech
plátků, jež jsou ve stavu „v GPU“, přitom čtveřice je do mapy plátků zapsána,
jen pokud úroveň detailu výřezu zapisovaného plátku je větší než úroveň již
zapsaného.
Podprogram Nahraj textury ( ) zkopíruje prostřednictvím pole textur data
z vyrovnávací paměti všech plátků ve stavu „načten“ do paměti GPU a změní
jejich stav na „v GPU“. Potom do paměti GPU zkopíruje mapu plátků.
Podprogram Načti plátek ( ) je opakovaně vykonáván v nekonečné smyčce
v samostatném vlákně. Při každém průchodu odebere jeden index z fronty
plátků k načtení, prostřednictvím algoritmem nespecifikovaného mechanizmu
načte data výřezu do vyrovnávací paměti odpovídajícího plátku, jehož stav
změní na „načten“. Algoritmus je na mechanizmu načítání dat nezávislý,
předpokládá však, že data budou pro načtení identifikována indexem  úrovně
detailu a souřadnicemi výřezu v odpovídajícím poli úrovně  v seznamu úrovní.
Mechanizmus také musí poskytovat data ve formátu kompatibilním s grafickým
hardwarem.
Pseudokód na Obr. 5 uvádí jednotlivé podprogramy podrobněji. Definice
podprogramů jsou zapsané v pořadí, jaké je obvyklé ve strukturovaných
programovacích jazycích, tedy definice předchází použití.
Protože algoritmus předpokládá paralelní vykonávání podprogramů, při
implementaci musí být zajištěna korektní vláknová synchronizace, nejenom
kvůli bezpečnému přístupu k datovým strukturám, ale i kvůli zaručení správné
funkce, zejména při práci s frontou plátků k načtení.
podprogram Uvolni plátky ( )
pro každý plátek L z pole plátků
když stav plátku L není „volný“ a zároveň výřez plátku L není v zájmovém kruhu
když stav plátku L je „čeká“
odeber index plátku L z fronty plátků k načtení
konec když
označ výřez v odpovídající úrovni v seznamu úrovní jako mimo zájmový
kruh přiřazením -1
nastav stav plátku L na „volný“
přidej index plátku L do zásobníku volných plátků
konec když
konec pro každý

konec podprogram
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podprogram Aktualizuj úrovně ( )
pro každou úroveň  ze seznamu úrovní
pro každý výřez H v zájmovém kruhu
když výřez H je označený jako mimo zájmový kruh hodnotou -1
odeber index ze zásobníku volných plátků, vlož do L
nastav úroveň plátku L na úroveň 
nastav souřadnice výřezu plátku L na souřadnice výřezu H
nastav stav plátku L na „čeká“
přidej plátek L do fronty plátků a nastav podle toho jeho odkaz do
fronty
do výřezu H vlož L
konec když
konec pro každý
konec pro každou
konec podprogram
podprogram Aktualizuj mapu plátků ( )
pro každý plátek L z pole plátků
když stav plátku L je „v GPU“
komentář: plátek L byl přidělen výřezu H úrovně , výřez má v poli
úrovně  v seznamu úrovní souřadnice H a H

v mapě plátků vyplň čtverec o délce strany 2 − výřezů s levým horním
rohem na souřadnicích SH 2 − , H 2 − T čtveřicí 0L, L , L ,  5 tak,
že v každém prvku ve čtverci je čtveřice zapsána, pokud je 
menší než čtvrtá komponenta v tomto prvku již zapsané čtveřice

konec když
konec pro každý
konec podprogram
podprogram Aktualizuj plátky ( )
Uvolni plátky ( )
Aktualizuj úrovně ( )
Aktualizuj mapu plátků ( )
konec podprogram
podprogram Nahraj textury ( )
pro každý plátek L z pole plátků
když stav plátku L je „načten“
nakopíruj data z vyrovnávací paměti plátku L do paměti GPU
nastav stav plátku L na „v GPU“
konec když
konec pro každý
nahraj data mapy plátků do paměti GPU

konec podprogram
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podprogram Načti plátek ( )
odeber index z fronty plátků k načtení, vlož do L
načti data do vyrovnávací paměti plátku L
nastav stav plátku L na „načten“
konec podprogram

Obr. 5: Pseudokód podprogramů managementu plátků
V programovatelné části hardwarově akcelerovaného řetězce vykreslování,
která rastrová data využívá, je nejprve vzorkována čtveřice 0L, M , M ,  5
z mapy plátků, s jejíž pomocí jsou odvozeny souřadnice pro vzorkování z pole
textur. Při použití v pixel shaderu vede náhlá změna vzorkovací souřadnice
mezi sousedními pixely, na které připadnou různé plátky, k narušení
mechanizmu, kterým GPU určuje úroveň MIP při vzorkování, což vede
k nežádoucím obrazovým chybám, viz Obr. 6. Úroveň MIP je odvozována ze
změny vzorkovací souřadnice při přechodu z vykreslovaného pixelu na
sousední. Pokud zároveň dojde k přechodu na jiný plátek, změní se skokově
vzorkovací souřadnice z 0 na 1 nebo obráceně (viz Obr. 3), z čehož GPU
vyhodnotí úroveň pyramidy MIP s nejnižším detailem. Algoritmus tedy
používá alternativní metodu vzorkování, při níž je změna vzorkovací
souřadnice, podle níž GPU stanovuje úroveň MIP, vypočtena v pixelovém
programu. Využívá se při ní schopnost GPU, například zprostředkovaná
funkcemi ddx a ddy v rozhraní Direct3D, vypočítat rozdíl hodnoty libovolné
proměnné při zpracování sousedních pixelů v obou směrech obrazovky. Jsou-li
v soustavě souřadnic terénu  a
souřadnice bodu terénu promítnutého do
zpracovávaného pixelu a jsou-li ∆  ZZ[-. a ∆  ZZ[- . změny souřadnic 
a při přechodu ze sousedního pixelu ve vodorovném směru obrazovky, jsou
∆


a

∆



změny vzorkovací souřadnice, které jsou platné i na okrajích plátků,

protože vychází ze změn souřadnic  a , jež se na okrajích plátků skokově
nemění.
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Obr. 6: Chyby vzorkování na hranách plátků
Funkce vzorkujData v následující ukázce části pixelového programu
zapsané v jazyce HLSL programovacího rozhraní Direct3D vzorkuje pro dané
souřadnice , soustavy souřadnic terénu rastrová data. Pokud data pro dané
souřadnice nejsou načtena v žádném plátku, nebo souřadnice leží mimo oblast
dat, funkce vrací výchozí hodnotu. Ke vzorkování korektnímu i na okrajích
plátků je využívána funkce SampleGrad, jejímiž argumenty jsou kromě
vzorkovacích souřadnic také změny vzorkovacích souřadnic mezi pixely ve
vodorovném i svislém směru na obrazovce, ze kterých funkce odvozuje úroveň
v pyramidě MIP.
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cbuffer parametry : register(b0) {
float x0 : packoffset(c0);
float y0 : packoffset(c1);
float deltaX : packoffset(c2);
float deltaY : packoffset(c3);
};
Texture2D<float4> mapaPlatku : register(t0);
sampler vzorkovacMapyPlatku : register(s0);
Texture2DArray<float4> poleTextur : register(t1);
sampler vzorkovacPoleTextur : register(s1);
float4 vzorkujData(float x, float y, float4 vychoziHodnota) {
if (x < x0 || x > x0 + deltaX || y > y0 || y < y0 - deltaY)
return vychoziHodnota;
float2 pixelDeltaXYVodorovne = ddx(float2(x, y));
float2 pixelDeltaXYSvisle = ddy(float2(x, y));
float2 souradniceDoMapyPlatku = float2((x - x0) / deltaX, (y0 - y) / deltaY);
float4 platek = // (x,y,z,w) ... ctverice 0L, L , L ,  5
mapaPlatku.Sample(vzorkovacMapyPlatku, souradniceDoMapyPlatku);
if (platek.x < 0) return vychoziHodnota;
float3 souradniceDoPoleTextur =
float3((x - platek.y) / (platek.w), (platek.z - y) / (platek.w), platek.x);
return poleTextur.SampleGrad(
vzorkovacPoleTextur,
souradniceDoPoleTextur,
pixelDeltaXYVodorovne,
pixelDeltaXYSvisle);
}

4 Výsledky a závěr
Navržené algoritmy byly implementovány a otestovány na řadě
vygenerovaných i skutečných digitálních modelů terénu. Ve všech případech a
na všech hardwarových konfiguracích od výkonné pracovní stanice až po
notebook bylo vhodným nastavením rychlosti poklesu detailu s rostoucí
vzdáleností od pozorovatele dosaženo interaktivní frekvence vykreslování.
Obr. 7 ukazuje digitální model terénu České republiky s přesností deset
metrů pokrytý rastrovými ekvivalenty topografických map s měřítky 1:500000,
1:200000 a 1:50000, což odpovídá čtyřem vrstvám rastrových dat s přibližnými
rozlišeními 5000020000, 1500015000, 3000022000 a 12000075000
rastrových buněk a datovému objemu téměř 60GB. Výkon a flexibilita
navržených algoritmů umožnily snadné zkombinování a efektivní vykreslení
všech čtyř vrstev dat současně tak, že textura s digitálním modelem terénu byla
načítána při zpracování vrcholů trojúhelníků, jejichž nadmořskou výšku
definovala, a rastrové ekvivalenty topografických map byly současně
namapovány s hladkými přechody tak, aby se zdánlivá velikost rastrové buňky
na obrazovce co nejvíc přibližovala jednomu pixelu. Terén tak, jak je vidět na
Obr. 7, byl vykreslován s frekvencí neklesající pod 25 obrázků za sekundu.
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Obr. 7: Digitální model ČR s rastrovými ekvivalenty topografickým map
s měřítky 1:500000, 1:200000 a 1:50000
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Gerhaeuser
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Prošková
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Šafářová
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Slabá
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PřF UJEP v Ústı́ nad Labem
FA ČVUT
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Katedra matematiky FAV ZČU v Plzni
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