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O zařazenı́ přı́spěvků do sbornı́ku rozhodl na základě
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Předmluva/Forewords
Ve dnech 9.–12. zářı́ 2013 se v Hornı́ Lomné (v hotelu Excelsior) konala 33. konference o geometrii a grafice. Konference probı́hala
pod záštitou České společnosti pro geometrii a grafiku (ČSGG) Jednoty
českých matematiků a fyziků.
Konference se zúčastnili převážně učitelé z českých vysokých a střednı́ch
škol. 37 účastnı́ků vyslechlo 26 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 plenárnı́
přednášku, kterou přednesl RNDr. Jiřı́ Kosinka, Ph.D. z University of
Cambridge (Velká Británie) na téma Dělené křivky a plochy – od historie
po současnost.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové z Katedry matematiky a deskriptivnı́ geometrie Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě. Za skvělé zvládnutı́ akce jim patřı́ srdečný dı́k.
Po skončenı́ dopolednı́ho programu účastnı́ci konference ocenili možnost
neformálnı́ch diskuzı́ při procházkách po krásné přı́rodě východnı́ho
výběžku Moravskoslezských Beskyd.
Rád bych Vás pozval na 34. konferenci o geometrii a grafice, která se bude
konat ve dnech 8.–11. zářı́ 2014. Organizaci zajistı́ kolegové z Katedry
matematiky PF JČU v Českých Budějovicı́ch.

Plzeň, 15. listopadu 2013
Miroslav Lávička
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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A Brief History of B-spline Subdivision
Jiřı́ Kosinka
Computer Laboratory
University of Cambridge
Jiri.Kosinka@cl.cam.ac.uk

Abstract. Subdivision techniques play an important role in modern computer
graphics. In particular, subdivision generalising B-splines is predominantly
used in computer games and animated films. This paper gives a brief historical
overview of subdivision techniques based on B-splines.
Keywords: Subdivision, spline, B-spline, history, curve, surface.

1 Introduction
Subdivision is a powerful and popular technique for generating free-form curves
and surfaces with many applications in geometric modelling, multi-resolution
analysis, computer games, and the film industry. Given an initial control structure, it is recursively refined (subdivided) by introducing more and more control
points. In the limit, it converges to a smooth shape. Since its introduction to
computer graphics in the curve case [11] and the well-known Catmull-Clark
[10] and Doo-Sabin [18] schemes in the surface case, it has been developed into
a mature multi-resolution technology that is able to compete with other geometry
representations, including NURBS (non-uniform rational B-splines).

Figure 1: Catmull-Clark subdivision of a genus 3 model. From left:
the input mesh, the mesh after one and two subdivision steps, and the
smooth limit surface.
This is due to the fact that subdivision surfaces support any topology; see
Fig. 1. This effectively removes the need for patch stitching. Any type of (manifold) shape can be modelled using a single control mesh. In contrast to NURBS,
control points in a subdivision control mesh can have any connectivity. This
includes the case of extraordinary vertices and faces, i.e., vertices and faces of
valency other than 4. Subdivision surfaces are typically C 1 at points corresponding to these extraordinary elements, whereas NURBS patch trimming and
stitching achieves only C 0 continuity and C 1 can only be approximated, usually
to within a specified error tolerance [31].
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Figure 2: Cubic spline examples. From left to right: Open-uniform knot vector,
a triple control point, a triple knot. Circles correspond to a uniform sampling
of values in parameter space (ten samples per knot interval). The corresponding
B-splines are also shown.

We now recall basics of B-spline theory. Consider a polynomial spline curve
of degree d and order k = d + 1 given by the knot vector t = (t1 , t2 , . . . , tn+k ),
ti ≤ ti+1 , where i = 1, . . . , n + d, and by n control points Pi :
c(t) =

n
X

Bi,k (t)Pi ,

i=1

tk ≤ t ≤ tn+1 .

(1)

The B-splines Bi,k are defined recursively [13]:
Bi,1 (t) =
Bi,k



1
0

if ti ≤ t < ti+1 ,
otherwise,

(2)

t − ti
ti+k − t
=
Bi,k−1 (t) +
Bi+1,k−1 (t).
ti+k−1 − ti
ti+k − ti+1

From this definition it follows that the support of Bi,k , i.e., the interval where it
is non-zero, is (ti , ti+k ); see Fig. 2, bottom.
A cubic spline example with an open-uniform knot vector along with its Bsplines is shown in Fig. 2, left. Note that the uniform distribution of knots (and
control points) leads to a good parametrisation of the curve. A sharp corner can
be achieved using two methods. First, several control points (three in a degree
three spline) are forced to coalesce. While valid, it is not a good solution with
respect to prametrisation; see Fig. 2, middle. Second, a multiple knot (a triple
knot in a degree three spline) is used. The continuity of the spline is reduced and
a sharp corner results. This is a typical B-spline solution, which leads to a good
parametric distribution; see Fig. 2, right.

A brief history of B-spline subdivision
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Figure 3: Corner cutting in tool making.

2 Subdivision curves
We start by looking at the univariate case: B-spline subdivision curves.
2.1 A brief history of subdivision curves
Subdivision can be traced back to the so-called corner cutting or carpenter’s
technique; see Fig. 3. As we shall see later, there exists a ‘best’ choice of the
cutting ratio. We now only point out that in general, any corner cutting leads to a
G1 limit curve, as long as every corner is cut eventually [14]. Therefore, the cuts
do not need to follow any precise rules, which makes the technique well suited
for real world applications (such as carpentry).
The first scientific exploration of subdivision curves was made by De Rham
in [16]. He analysed corner cutting where every old edge is split in the ratio 1 : 2
and 2 : 1, effectively trisecting each edge.
Subdivision curves were then independently introduced by Chaikin [11]. His
construction used the ratios 1 : 3 and 3 : 1 and was designed for fast generation of smooth curves in computer graphics applications. Both Forrest [19]
and Riesenfeld [29] recognised that Chaikin’s construction leads to uniform
quadratic B-splines. An elegant proof of this fact is given below in Section 2.2.
In the case of B-splines, subdivision can be understood in terms of knot insertion. In 1980, Lane and Riesenfeld [22] showed that binary uniform B-spline
subdivision of any degree can be described by a multi-stage process. Algorithms for non-uniform B-splines quickly followed in [4] and [12]. A multi-stage
approach to non-uniform knot-insertion was investigated in [6] using blossoming [28].
De Casteljau’s algorithm for evaluating points on B-spline curves can also
be regarded as a subdivision algorithm. However, since Citröen did not allow De
Casteljau to publish his results, his algorithm only appeared much later; see [5]
for the full story.
More details on B-spline subdivision in the curve case (and univariate subdivision in general) can be found in [30].
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Figure 4: B-spline subdivision using box splines. Coarse B-splines and boxes
(black) are subdivided into finer B-splines and smaller boxes (red). Left: degree
1; right: degree 2.
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Figure 5: Subdivision masks for uniform B-splines of degree d, scaled by 2d+1 .

2.2 Uniform B-spline subdivision via box splines
B-splines admit many different definitions, including the recursive one in (2).
In the case of uniform B-splines, i.e., when the knot vector is given by ti = i,
B-splines can be geometrically defined as a special case of box splines [15]; see
Fig. 4.
Depending on the degree d of a B-spline, one considers a unit hyper-cube
in d + 1 dimensions. When positioned appropriately along its main diagonal,
the hyper-volume of its cross-section gives the function value of the B-spline;
see the dashed lines in Fig. 4. Then, subdividing the B-spline uniformly simply
corresponds to splitting the hyper-cube into 2d+1 smaller hyper-cubes. This
in turn gives us the scaling coefficients, given by counting the number of finer
hyper-cubes on top of each other. These are then used to scale the finer B-splines
to give back, as a sum, the original, coarse one. These coefficients are called the
subdivision mask. For d = 1 it reads [1, 2, 1]/2 (Fig. 4, left) and for d = 2

A brief history of B-spline subdivision
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Figure 6: A cubic subdivision step. The input control polygon is shown in grey,
its refined version in black.

we have [1, 3, 3, 1]/4 (Fig. 4, right). Note that the coefficients in the quadratic
stencil correspond exactly to the corner-cutting rules of Chaikin. In general, the
subdivision masks for uniform B-splines are given by the binomial numbers,
which can be neatly arranged in Pascal’s triangle; see Fig. 5.
2.3 The subdivision matrix
Consider now coarse B-splines Bi,d+1 (t), collected in vector form into B, of
degree d defined over knot vector
t = 2Z = [. . . , −4, −2, 0, 2, 4 . . .]
and finer B-splines bi,d+1 (t), collected into b, of degree d defined over
τ = Z = [. . . , −2, −1, 0, 1, 2, . . .].
As we have seen above, there is a refinement relation B> = S> b> , where the
rows of S are the subdivision masks. S is called the subdivision matrix. For
example, in the uniform cubic case, the matrix S, infinite in both directions,
reads
 .

..
1
 4 4



 1 6 1





4
4



 /8.
1
6
1
(3)




4
4



1 6 1 



4 4 
1 ...
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Now that we know how to subdivide B-splines, we can easily derive how to
subdivide control polygons. For a given spline c(t) we have
X
X
c(t) =
Pi Bi,d+1 (t) = PB> = PS> b> = pb> =
pj bj,d+1 (t),
i

j

where p = PS> or equivalently p> = SP> . Consequently, the subdivision
matrix S tells us how to compute new control points pj after a subdivision step
from the old ones Pi ; see Fig. 6 for a cubic example. The corresponding coefficients are given by the rows of S, called the subdivision stencils. In the
cubic case, they read [4, 4]/8 for new vertices corresponding to old edges and
[1, 6, 1]/8 for new vertices corresponding to old vertices.
The subdivision matrix is a powerful tool for analysing subdivision schemes
via eigendecomposition. Indeed, performing a repeated multiplication by S can
be simplified, in particular including the limit case of infinitely many subdivision steps, using the eigenvalues and eigenrows of S. A complete discussion is
beyond the scope of this note and the interested reader is referred to [30] for a
complete exposition.

3 Subdivision surfaces
In the case of tensor-product B-splines, the situation is simple. One creates subdivision stencils and masks for tensor-product surfaces by taking the appropriate tensor-products of stencils and masks of the underlying univariate schemes,
respectively. As an example, consider uniform bicubic B-splines. The corresponding subdivision mask then takes the form


1 4
6
4 1
 4 16 24 16 4 


 6 24 36 24 6  /64.


 4 16 24 16 4 
1 4
6
4 1

The subdivision stencils, again constructed as tensor-products of univariate stencils, are shown in Fig. 7, left three stencils.
Using tensor-product surfaces allows modelling surfaces with only trivial
topologies: planar, cylindrical, and toroidal. In the CAD industry, models of
arbitrary topology are achieved via patch trimming and stitching. There is, however, an alternative approach that is better suited for graphics applications: subdivision surfaces.
3.1 A brief history of subdivision surfaces
The first two surface subdivision schemes, which appeared simultaneously in
the same CAD issue in 1978, are due to Catmull and Clark [10] (see Fig. 1), and
Doo and Sabin [18]. They generalise uniform univariate cubic and quadratic
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Figure 7: Stencils for bicubic B-spline subdivision. From left: stencil for new
face-points, new edge-points, and new face-points. The original Catmull-Clark
generalisation of the vertex rule for vertices of arbitrary valency v is shown on
the right.

subdivision, respectively, to the surface case by allowing vertices and faces of
arbitrary valency v.
In the case of Catmull-Clark subdivision on quad meshes with vertices of
arbitrary valency v > 2, one only needs to modify the vertex stencil to the one
shown in Fig. 7, right. The original weights proposed in [10] are
α=1−

7
,
4v

β=

3
,
2v

γ=

1
.
4v

Note that these weights sum to one, i.e., α + β + γ = 1, and coincide with the
standard weights (cf. Fig. 7, third from left) in the regular case for v = 4.
These weights yield C 1 surfaces, but do not give the best curvature behaviour
at points corresponding to extraordinary vertices (v 6= 4). Several modifications
have been suggested [1, 6], leading to bounded-curvature solutions. The approach to tuning, and analysis of subdivision surface behaviour in general, is
based on the pioneering work by Doo and Sabin [18] and makes use of eigenanalysis and Fourier partitioning. A complete treatment can be found in [27].
In the late seventies, subdivision surfaces were considered a mathematical
curiosity, simply because computers of that time could not accommodate dense
meshes and did not have today’s rendering capabilities. A dramatic change came
only 2 decades later.
Geri’s Game is a short computer animated film that Pixar produced in 1997.
This film was the first time that Pixar used subdivision surfaces in a film. Subdivision surfaces, in particular Catmull-Clark subdivision, went on to play a major
role in feature films such as A Bug’s Life in 1998 and Toy Story 2 in 1999 (note
that Toy Story appeared in 1995).
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Figure 8: Left: Input control mesh. Middle: Catmull-Clark subdivision surface.
Right: DeRose’s semi-sharp creases of various sharpness.

Pixar revealed some of its techniques in [17]. Semi-sharp creases in particular, introduced by DeRose et al., provide an elegant approach to modelling realworld creases that are rarely ‘infinitely’ sharp. DeRose’s idea is to use crease
rules for the first few subdivision steps and then switch to normal rules. This
allows for edges with a range of visual sharpness; see Fig. 8.
Other examples of modifying rules of Catmull-Clark subdivision include fine
level feature editing [21, 3] and normal control [2]. DeRose’s idea [17] has also
been used for surface fitting with semi-sharp features [23].
Another important aspect is the ability to quickly evaluate arbitrary points
on a subdivision surface. While this is typically trivial in the univariate case,
surfaces are more demanding. Exact evaluation developed in [33] using eigenanalysis enabled fast rendering of subdivision surfaces.
Early attempts at bivariate non-uniform subdivision for arbitrary topology
include Sederberg’s NURSS [32]. Müller [25, 24] introduced a new variant of
Catmull-Clark which allows for varying knot intervals. Direct evaluation of the
limit surface is also available. More recently, Huang and Wang [20] extended
Doo-Sabin subdivision to the non-uniform case, including double knot lines.
Cashman’s NURBS-compatible subdivision [8, 6] is a bivariate generalisation of his own univariate refine-and-smooth formulation [9]. Any NURBS
surface can be expressed exactly using this framework, with the additional advantage of subdivision: arbitrary topology is supported via extraordinary points.
The resulting continuity is C 1 with bounded curvature at these special points,
the surface is of the typical tensor-product B-spline continuity everywhere else.
Several odd-degree examples are shown in Fig. 9.
An excellent recent survey on subdivision surfaces can be found in [7].

4 Concluding remarks
This note only captures some of the most important milestones in the history
of B-spline subdivision curves and surfaces. The interested reader is referred to
[30, 27, 7] for details.

A brief history of B-spline subdivision
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Figure 9: From left to right: Control mesh, subdivision surface of degree 3, 5,
and 7, respectively.

Subdivision based on B-splines belongs to the category of approximating
subdivision schemes. Box-splines [15] also belong to this group. On the other
hand, there are schemes that belong to the category of interpolatory subdivision
schemes, but these go beyond the scope of this note.
For those interested in experimenting with actual subdivision code, Cashman’s implementation [6] is available online at http://www.cl.cam.ac.
uk/research/rainbow/projects/subdnurbs/nurbswep.html.
Also, Pixar have released source files of their implementation that forms part of
their RenderMan software, available at http://graphics.pixar.com/
opensubdiv/. The imlementation is based on the work presented in [26].
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Abstract. We study a fundamental model for fluid flow simulation – NavierStokes equations – in their steady case and how their approximate solution
can be found with the help of the so-called isogeometric analysis. We show
a weak formulation of the problem and, consequently, its discretization and
the corresponding matrix formulation. The method is demonstrated on several
standard test examples.
Keywords: Navier-Stokes equations, fluid flow simulation, isogeometric
analysis, NURBS surfaces

1 Introduction
Recently, Hughes et al. in [6, 4] proposed a concept of a new method called isogeometric analysis for numerical solving of partial differential equations. This
method unites the power of a well-known Finite Element Method (FEM) for
solving complex engineering problems with the knowledge of Computer Aided
Geometric Design (CAGD) which provides the ability to represent complex
shapes exactly and with relatively small number of degrees of freedom.
Within recent years, isogeometric analysis has attracted a huge interest of
researchers and has been applied in solving various engineering problems. One
of the first attempts in the field of fluid mechanics was done in [2], where
approximation and stability properties in the context of h-refinement were investigated and, especially in the context of fluid mechanics, stationary incompressible Stokes problem for lid-driven cavity problems was studied. Further,
steady case of incompressible Navier-Stokes problem was thoroughly described
in [7], where tests of inf-sup stability condition for Stokes problem were also
presented and an existence of many stable discretizations of the velocity and
pressure spaces were confirmed. From the theoretical point of view, inf-sup stability condition for isogemetric elements was analyzed in [3], where the proofs
for isogemetric elements analogous to the well-known Taylor-Hood elements in
FEM and for new subgrid elements were given. Turbulence modelling based on
variational multiscale methods and isogeometric analysis was studied e.g. in [1].
The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, we describe stationary Navier-Stokes equations, their weak formulation and the corresponding
discretization with the help of isogeometric analysis. Then, Section 3 presents
several standard test examples and results obtained with our implementation.
Finally, Section 4 concludes the paper.
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2 Stationary Navier-Stokes equations
In this section, we review the formulation of Navier-Stokes equations as one of
the fundamental models for fluid flow simulation, their weak formulation and
discretization with the help of isogeometric analysis.
2.1 Formulation of the problem
The fundamental model for fluid flow simulation of a viscid incompressible
Newtonian fluid is based on the so-called Navier-Stokes equations in the form
∇p + u · ∇u − ν∆u
∇·u

= f,
= 0,

(1)

where p is a pressure, u is a velocity, ν > 0 is a kinematic viscosity and f represents a forcing term. Even though, we do not assume only very small Reynolds
numbers
uL
Re =
,
ν
where L is a characteristic length, there are still limits for obtaining a reasonable
solution given by an existence of a stationary solution of the problem. This
model is used in many engineering applications, from airplane design to nuclear
reactor safety evaluation, or also as a basic model for weather prediction.
The corresponding boundary value problem is considered as the system (1)
together with boundary conditions
u
∂u
ν
− np
∂n

= w

on ∂ΩD

(Dirichlet condition),

= 0

on ∂ΩN

(Neumann condition),

(2)

where n is an outward-pointing normal vector of the boundary of Ω. If the
velocity is specified everywhere on the boundary, then it is necessary to satisfy
the compatibility condition
Z
Z
w·n+
w · n = 0,
∂Ω−

∂Ω+

i.e., the volume of the fluid entering the domain must be matched by the volume
of the fluid flowing out of the domain. Moreover, the pressure solution is only
unique up to a hydrostatic constant in this case.
In general, the boundary value problem can have more then one stable solution because of nonlinearity of the problem caused by the term u · ∇u.

2.2 Weak formulation of the problem
Let V be a velocity solution space and V0 be the corresponding space of test
functions, i.e.,
V
V0

=
=

{u ∈ H 1 (Ω)d |u = w on ∂ΩD },
{v ∈ H 1 (Ω)d |v = 0 on ∂ΩD },
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where H 1 (Ω) is a Sobolev space. The equations (1) are multiplied by the test
functions v ∈ V0 , q ∈ L2 (Ω), respectively, and integrated over Ω. We obtain
Z
Z
Z
v · (∇p + u · ∇u − ν∆u) =
f · v,
q∇ · u = 0.
Ω

Ω

Ω

Finally, we arrive at a weak formulation of the boundary value problem represented by equations (1) with boundary conditions (2): find u ∈ V and
p ∈ L2 (Ω) such that
Z
Z
Z
Z
ν
∇u : ∇v + (u · ∇u)v −
p∇ · v =
f ·v
∀v ∈ V0 ,
Ω
Ω
Ω
ZΩ
q∇ · u = 0
∀q ∈ L2 (Ω),
Ω

where ∇u : ∇v = ∇ux · ∇vx + ∇uy · ∇vy (in 2D).
However, the presence of a nonlinear term requires iterative solution of the
Navier-Stokes problem, where in each step the linearized problem is solved.
One of the possible approaches for linearization of this problem is the so-called
Picard’s method, where the nonlinear term is linearized in each step with the
help of the solution from the previous iteration step. Thus, we need to find
uk+1 ∈ V and pk+1 ∈ L2 (Ω) such that
Z
Z
Z
Z
ν
∇uk+1 : ∇v + (uk · ∇uk+1 )v −
pk+1 ∇ · v =
f · v,
Ω
Ω
Ω
ZΩ
q∇ · uk+1 = 0,
(3)
Ω

for all v ∈ V0 and for all q ∈ L2 (Ω). As an initial guess it is recommended to
use the solution of the corresponding Stokes problem
∇p − ν∆u = f ,
∇ · u = 0.

(4)

The advantage of the Picard’s method is that, relatively to Newton iteration,
which is another possibility for linearizing the nonlinear Navier-Stokes system,
it does not require so precise initial guesses to converge to the solution.
2.3 Discretization with the help of isogeometric analysis
The Galerkin projection, commonly used in Finite Element Method, is a standard approach for projecting the continuous problem (3) into a discrete one by
replacing the function spaces V , V0 , L2 (Ω) with finite-dimensional subspaces
V h ⊂ V , V0h ⊂ V0 , W h ⊂ L2 (Ω), where h indicates the discretization of the
domain Ω. Therefore, the problem can be rewritten as follows: we want to find
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uh ∈ V h and ph ∈ W h such that for all vh ∈ V0h a qh ∈ W h it holds
ν

Z

Ω

∇uk+1
: ∇vh +
h

Z

Ω

(ukh · ∇uk+1
h )vh −

Z

=

Ω

pk+1
h ∇ · vh
qh ∇ · uk+1
h

=

Ω

Z

Z

Ω

f · vh ,

0,

(5)

In the case of isogeometric analysis, the finite-dimensional subspaces V h ,
W h are taken as splines spaces, with basis functions identical to the
basis functions of a NURBS description (see [8]) of the computational domain Ω for velocity and for pressure. Thus, if the domain Ω for pressure is
represented as a NURBS surface (in 2D case) given by control points di,j ,
i = 0, . . . , n, j = 0, . . . , m, weights wi,j of these control points and two knot
vectors U = (u0 , . . . , un+r+1 ), V = (v0 , . . . , vm+s+1 ), then the corresponding
NURBS description of Ω is
V0h ,

d(u, v) =

Pn

Pm
i=0
j=0 wi,j di,j Ni,r (u)Mj,s (v)
Pn P
m
i=0
j=0 wi,j Ni,r (u)Mj,s (v)

=

n X
m
X

p
di,j Ri,j
(u, v).

i=0 j=0

B-spline basis functions Ni,r (u) and Mj,s (v) are determined by knot vectors U
and V and degrees r and s, respectively, by a formula
Ni,0 (t)

=

Ni,r (t)

=



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

Similarly, the NURBS description of Ω for velocity can be obtained by degree
elevation by 1 in u and v (see [3]).
Then, a velocity solution uh and a pressure solution ph are considered to be
p
u
a linear combination of basis functions Ri,j
(u, v) and Ri,j
(u, v), respectively,
i.e.,
u

u

nd
nv
X
X
u
uh =
(u1i , u2i )Ri +
(u∗1i , u∗2i )Riu ,
i=1

i=nu
d +1

p

ph =

n
X

pi Rip ,

(6)

i=1

where nud is the number of points, in which Dirichlet boundary condition is not
specified.
nu

d
Consequently, we substitute (6) into (5) and after denoting uk = (uki )i=1
,
u
∗
∗ nv
np
uk = (uki )i=nu +1 , k = 1, 2, and p = (pi )i=1 we arrive at the matrix formulad
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tion of the problem (5) in the form

  k+1 
u1
A + N(uk )
0
−B>
1



=
0
A + N(uk ) −B>
uk+1
2
2
B1
B2
0
pk+1

f1 − (A∗ + N∗ (uk )) · u∗1
=  f2 − (A∗ + N∗ (uk )) · u∗2  ,
−B∗1 · u∗1 − B∗2 · u∗2

where

 
A
= Aij 1≤i≤nu ,1≤j≤nu ,
d
d


N(u) = Nij 1≤i≤nu ,1≤j≤nu ,
d
d


Bk
= Bkij 1≤i≤np ,1≤j≤nu ,
Aij

=

d

Z

A∗
=
∗
N (u) =
B∗k
=

 
Aij 1≤i≤nu ,nu +1≤j≤nu ,
v
d
d


Nij 1≤i≤nu ,nu +1≤j≤nu ,
v
d
d


Bkij 1≤i≤np ,nu +1≤j≤nu ,
d

v

(∇Riu · J −1 ) · (∇Rju · J −1 )| det J|,
 u


Z
nv
X
Riu  (u1l , u2l )Rlu  · (∇Rju · J −1 ) | det J|,
ν

Ω

Nij (u) =

Ω

Bkij

=

Z

Ω

l=1


Rip (∇Rju


· J −1 ) · ek | det J|

and J represents Jacobi matrix of the mapping from a parametric space into a
real space. Thus, solving nonlinear Navier-Stokes problem was transformed into
a finding of the corresponding discrete weak solution via sequential solving of a
linear system of equations.

3 Examples
In this section, we show some benchmark examples with results for stationary
Navier-Stokes equations solved via the framework presented in Section 2.
3.1 Lid-driven cavity
First example is a classic test problem in fluid dynamics, the so-called lid-driven
cavity flow – a model of the flow in a square cavity with the lid moving from
left to right. There exists different choices of the nonzero horizontal velocity on
the lid that leads to different computational models (see [5] for more details).
We show the results for a leaky cavity where nonzero velocity boundary is the
following: {(y = 0; −1 6 x 6 1)|ux = 1}. Other velocity boundary conditions
are zero Dirichlet conditions (see Fig. 1 (top row)). In Fig. 1 (bottom row)
the results for stationary Navier-Stokes equations with Reynolds number 2000
are shown. The flow essentially circulates around the cavity, but the secondary
recirculations are generated in the corners (the so-called Moffat eddies). The
comparison of results for different Reynolds numbers is shown in Fig. 2. All
results are obtained for the control net of 20 × 20 elements.
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Figure 1: Top row: Control nets for pressure (left) and velocity (right) with
nonzero Dirichlet boundary conditions u = (1, 0) (green) and other walls are
immovable u = (0, 0) (blue). Bottom: Results for stationary Navier-Stokes
equations – pressure (left) and velocity streamlines (right).

Figure 2: Comparison of results for stationary Navier-Stokes equations for
different Reynolds numbers – velocity for Re = 2000 (left), velocity for
Re = 5000 (right).
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Figure 3: Top row: Control nets for pressure (left) and velocity (right) with
parabolic inflow boundary condition (green), other walls are immovable (blue)
and zero Neumann boundary condition is prescribed at the outflow (red). Bottom
row: Results for stationary Navier-Stokes equations – pressure (left) and velocity
streamlines (right).

Figure 4: Comparison of results for stationary Navier-Stokes equations for different discretizations – 2 × 6 elements (left), 10 × 30 elements (right).
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Figure 5: Top row: Control nets for pressure (left) and velocity (right) with
parabolic inflow boundary condition (green), other walls are immovable (blue)
and zero Neumann boundary condition is prescribed at the outflow (red). Bottom
row: Results for stationary Navier-Stokes equations – pressure (left) and velocity
streamlines (right).

3.2 L-shaped domain
This example represents flow in rectangular duct with a sudden expansion. A
parabolic profile is imposed on the inflow boundary (x = −1; 0 < y < 1) and
zero Dirichlet condition is on the walls (x = 0; −1 < y < 0) ∧ (y = 0; −1 6
x 6 0)∧(y = −1; 0 6 x 6 5). The Neumann condition is applied at the outflow
boundary (x = 5; −1 < y < 1) (see Fig. 3 (top row)). In Fig. 3 (bottom row)
the results for stationary Navier-Stokes equations with Reynolds number 200 are
shown. It can be seen that there is slow-moving secondary recirculations near
the step. Initial discretization consists of 3 elements (as follows from the control
nets for pressure and velocity). Comparison of results for different discretization
is shown in Fig. 4.
3.3 Fluid flow past a cylinder
The last classical test example is a flow in a rectangular canal with rounded
obstacle. A parabolic profile is imposed on the inflow boundary (x = − 25 ; − 52 <
y < 25 ) and zero velocity condition is on the walls and on obstacle boundary. The
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Neumann condition is applied at the outflow boundary (x = 29 ; − 52 < y < 52 ).
We use closed NURBS surface composed of 8 patches (elemets) for describing
the geometry, which is subsequently h-refined. Thus, we need to add special
periodic boundary conditions for last and next-to-last rows. In Fig. 5 (bottom
row) the results for stationary Navier-Stokes equations with Reynolds number
250 and for discretization composed of 3 × 24 elements are shown.

4 Conclusion
In this paper, we presented an overview of a stationary Navier-Stokes problem,
a fundamental model for fluid simulation, solved with the help of isogeometric
analysis. We applied presented framework in several standard test examples used
in fluid mechanics and obtained very reasonable results on much coarser meshes
than for FEM. In the future, we plan to study also non-stationary Navier-Stokes
problem together with a suitable choice of a turbulence model in 3D and apply
this solver for practical problem of shape optimization of water turbines.
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Abstrakt. Předmět Konstruktivní geometrie je studenty Fakulty strojní TUL
označován za obávaný a ne zcela lehce splnitelný. Nízká schopnost porozumění
probíraným tématům a následné problémy při řešení aplikačních úloh je
zapříčiněna především nedostatečnou úrovní prostorové představivosti studentů.
Tj. studenti si nejsou schopni ve svých představách vytvořit obrazy probíraných či
počítaných prostorových situací. A právě inovace elektronické verze přednášek a
cvičení předmětu Konstruktivní geometrie za podpory dynamických geometrických
programů Cabri 3D a GeoGebra 3D je jednou z možností, která by studentům
mohla s jejich potížemi pomoci.
Klíčová slova: Cabri 3D, GeoGebra 3D, pracovní listy, elektronická verze
přednášek, dynamické html obrázky

1 Úvod
Počet úspěšně vykonaných zkoušek studenty 1. ročníku bakalářského studia
Fakulty strojní z předmětu Konstruktivní geometrie je bohužel rok od roku
menší. Studenti sami přiznávají, že si nedokáží probírané prostorové situace
ve svých představách správně vytvořit a díky tomu se potýkají s problémy
při řešení zadávaných úloh. Přemýšlela jsem, jak studentům pomoci řešit jejich
problémy s nedostatečným vhledem do prostorových situací. Napadlo mě, že
jednou z možností by mohlo být vymodelování prostorových situací v některém
z dynamických geometrických programů. A právě díky dynamickým nástrojům
takovýchto programů by mohli studenti nahlédnout na zadanou, resp.
vyřešenou prostorovou situaci z různých úhlů podhledu.

2 Dynamické geometrické programy
V současné době existuje několik dynamických geometrických programů,
v nichž lze konstruovat trojrozměrné prostorové situace. Mezi takovéto
programy můžeme zařadit mimo jiné např. programy Cabri 3D, GeoGebra 3D,
Design CAD 3D Max, Rhinoceros a jiné.
Pro tvorbu dynamických prostorových situací jsem se rozhodla užít
geometrické programy Cabri 3D a GeoGebra 3D. V následujících pod-
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kapitolách zmíním ve stručnosti výhody a nevýhody užití těchto dvou
programů.

2.1

Cabri 3D

Výhody užití programu:
-

-

program se ovládá velmi intuitivně pomocí předdefinovaných ikon;
objekty lze zadávat pomocí souřadnic nebo klikáním myši na
nákresnu;
lze v něm sestrojit názorné obrázky prostorových situací;
se sestrojenými prostorovými modely lze pomocí dynamických
nástrojů programu různě otáčet, což studentům u Mongeova promítání
umožňuje např. měnit mezi prostorovým náhledem na model, kolmým
pohledem ve směru do půdorysny, resp. do nárysny;
dynamičnost programu je zachována i u vytvořených appletů;
soubory vytvořené v programu (s příponou cg3) lze pomocí programu
exportovat do html souborů a vkládat je na webové stránky.

Nevýhody užití programu:
-

komerční geometrický program, jehož pořizovací cena není nízká
plná verze programu je studentům mimo univerzitní PC učebny spíše
nedostupná
objekty nelze v programu snadno zadávat rovnicemi
nepříliš vhodné užití např. pro téma analytické geometrie

Obr. 1: Logo programu Cabri 3D verze 2

Výuka Konstruktivní geometrie s podporou Cabri 3D a GeoGebry 3D

2.2

39

GeoGebra 3D

Program je možné na internetu vyhledat buď pod názvem GeoGebra 3D anebo
pod názvem GeoGebra 5.0.
Výhody užití programu:
-

-

-

objekty lze zadávat zápisem souřadnic nebo rovnic do příkazového
řádku nebo aktivací předdefinovaných ikon a následného klikání myší
na nákresnu;
objekty se zobrazují v grafickém okně, jejich matematické popisy
(souřadnice, rovnice, délky úseček, …) se současně zobrazují
v algebraickém okně programu;
program je vhodné užít pro zobrazování prostorových situací
týkajících se témat „analytická geometrie“ a „základy teorie křivek“
prostorovou situaci lze snadno doplnit osami kartézské souřadnicové
soustavy;
freewarový geometrický software, který je volně přístupný všem,
proto jej studenti mohou využívat i mimo univerzitní PC učebny;
soubory vytvořené v programu lze exportovat na html soubory, tj.
vkládat je pomocí tzv. GeoGebraTube na webové stránky.

Nevýhody užití programu:
-

prozatím je vytvořena pouze tzv. beta (zkušební) verze programu,
která je nestabilní a při některých operacích zamrzá či některé operace
vůbec nevykoná

Obr. 2: Logo programu GeoGebra 3D
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3 Dynamické obrázky
Dynamické obrázky jsem vytvářela v obou programech na základě vhodnosti
jejich užití. V programu Cabri 3D jsem modelovala prostorové situace
především pro tematický celek „Mongeovo promítání“, částečně i pro témata
„Analytická geometrie“ a „Základy teorie křivek“. Program GeoGebra 3D se
mi velmi vhodně osvědčil pro konstruování prostorových situací probíraných
v rámci tematických celků „Analytická geometrie“, „Základy teorie křivek“ a
„Šroubovice“.

3.1

Dynamické obrázky v Cabri 3D

Dynamické obrázky vytvořené v programu Cabri 3D lze samotným programem
exportovat na html dynamické applety. Při takovémto exportu se ke klasickému
Cabri souboru s příponou cg3 vytvoří 3 html soubory, pro příklad viz obr. 3.

Obr. 3: Soubory vytvořené při exportu Cabri obrázku na html applet

Vytvořené dynamické html applety jsou zveřejněny pod číselnými odkazy
(a to v takovém pořadí, ve kterém se v příslušné přednášce vyskytují)
u jednotlivých přednášek předmětu Konstruktivní geometrie umístěných na
webových stránkách Katedry matematiky a didaktiky matematiky Technické
univerzity v Liberci - tj. na http://kmd.fp.tul.cz/cs/, přesněji na internetové
adrese http://kmd.fp.tul.cz/cs/component/content/article/143-cat-edu-subjects/
245-bimova-konstruktivni-geometrie, viz obr. 4.

Výuka Konstruktivní geometrie s podporou Cabri 3D a GeoGebry 3D
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Obr. 4: Náhled na webové stránky autorky zveřejněné na domovských
stránkách KMD FP TUL
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Dynamické applety vložené na výše uvedených webových stránkách jsou
funkční např. v prohlížeči Mozilla Firefox (viz obr. 5), nikoliv ale např.
v prohlížeči Internet Explorer. V něm se zobrazují zdrojové kódy obrázků.
V některých případech je třeba pro správné fungování dynamičností appletů
stáhnout Plug–in programu Cabri 3D či aktuální verzi Javy. Pokud je tomu tak,
zobrazuje se informační hláška ve spodní části otevřeného webového okna.

Obr. 5: Dynamický html applet otevřený v prohlížeči Mozilla Firefox

Vlastní texty přednášek předmětu Konstruktivní geometrie lze otevřít
kliknutím na značky [PPT] nacházející se na výše uvedené internetové stránce
vpravo od názvů jednotlivých přednášek. Přednášky jsou vytvořeny ve formě
PowerPointových prezentací. Obrázky prostorových situací vytvořené
v programu Cabri 3D jsou do nich vloženy staticky (viz obr. 6c) a doplňují
obrázky týchž prostorových situací zobrazujících zadání (viz obr. 6a) a způsob
řešení (viz obr. 6b) problému v Mongeově promítání. Trojice obrázků jsou
vkládány většinou do jednoho snímku PowerPointové prezentace přednášek a
při prezentaci jsou zobrazovány postupně pomocí animací.

Výuka Konstruktivní geometrie s podporou Cabri 3D a GeoGebry 3D
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c)

Obr. 6: Obrázky prostorové situace v Mongeově projekci a v Cabri 3D
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Kromě obrázků sestrojených pro tematický celek „Mongeovo promítání“ jsou do
PowerPointových prezentací přednášek zařazeny i obrázky zkonstruované v programu
Cabri 3D pro tematické celky „Analytická geometrie ve trojrozměrném euklidovském
prostoru“ (viz obr. 7a) a „Základy teorie křivek“ (viz obr. 7b).
a)

b)

Obr. 7: Vybrané snímky přednášek předmětu Konstruktivní geometrie pro
tematické celky „Analytická geometrie v E3“ a „Základy teorie křivek“

Výuka Konstruktivní geometrie s podporou Cabri 3D a GeoGebry 3D
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Dynamické obrázky v GeoGebře3D

3.2

Program GeoGebra 2D umožňuje ze svých souborů s příponou ggb vytvářet
interaktivní webové stránky, tzv. Dynamické pracovní listy. V menu Soubor
vybereme položku Export, potom klikneme na Dynamický pracovní list jako
webová stránka (html). Otevře se nám dialogové okno pro exportování
Dynamického pracovního listu, které nám nabízí následující dvě možnosti:

Nahrát na GeoGebraTube
Na kartě, skryté pod touto záložkou, můžeme do příslušných polí zadat název
naší konstrukce, text nad a pod konstrukcí (např. popis konstrukce a úkoly) a
potom vše Nahrát na GeoGebraTube.
Poznámka: Při nahrávání souboru na GeoGebraTube budeme požádáni,
abychom si nejdříve vytvořili účet a/nebo se přihlásili na již existující.

Exportovat jako (html) webovou stránku
Chceme-li v našem počítači z GeoGebra souboru vytvořit html soubor,
vybereme záložku Exportovat jako pracovní list.



V horní části okna Export můžeme zadat název, autora a datum našeho
Dynamického pracovního listu.
Záložka Obecné umožňuje přidat text nad a pod dynamickou
konstrukci (např. popis konstrukce a úkoly).

Exportovaný html soubor (např. priklad06.html) může být prohlížen pomocí
jakéhokoliv internetového prohlížeče (např. Mozilla, Internet Explorer, apod.).
Chceme-li, aby dynamická konstrukce fungovala, musíme mít na počítači
nainstalovanou Javu. Ujistěme se, že instalovaná Java obsahuje zásuvné
moduly pro vyhledávač.
Program GeoGebra 3D je pouze tzv. beta (tj. zkušební) verzí programu a
umožňuje na rozdíl od své dvourozměrné verze pouze nahrávání Dynamických
pracovních listů na GeoGebraTube. Exportovat GeoGebra soubory jako (html)
webové stránky zatím není umožněno. Z tohoto důvodu jsem vytvořené
GeoGebra soubory nemohla vložit na webové stránky naší katedry, jako jsem
tak učinila s dynamickými html applety exportovanými z programu Cabri 3D.
Program GeoGebra 3D a GeoGebra 3D soubory, tj. dynamické obrázky
sestrojené pro tematické celky „Analytická geometrie ve trojrozměrném
euklidovském prostoru“, „Základy teorie křivek“ a „Šroubovice“ jsem nahrála
na fakultní server a používám je v počítačových učebnách během

46

Bímová Daniela

cvičení předmětu Konstruktivní geometrie. Studenti si při řešení úkolů zadaných na předem připravených pracovních listech (viz obr. 8)

Obr. 8: Ukázky pracovních listů pro tematický celek „Křivky“
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mohou v počítači otevřít v programu GeoGebra 3D předkreslená zadání (ev. i
řešení) jednotlivých úloh. Pomocí dynamických nástrojů programu GeoGebra
3D je jim potom umožněno nahlížet na řešenou prostorovou situaci z různých
úhlů pohledu.
Na obr. 9 je zobrazeno řešení příkladu 6 z tematického celku Křivky, tj.
řešení následujícího příkladu:
Příklad 6:





t t
Určete směrový vektor binormály křivky r t   e , e , t 2 , t  R, v bodě

t 0  0 a určete úhly, které svírá s vektory souřadnicové báze.

Obr. 9: Řešení příkladu 6 z tematického celku „Křivky“

4 Závěr
Inovované elektronické verze přednášek předmětu Konstruktivní geometrie
s velkou výhodou využívám v průběhu semestru během přenášek. Na cvičeních
se mi též osvědčilo používání předem připravených pracovních listů. Během
cvičení do nich studenti dokreslují či dopisují řešení a současně mohou na
počítačích v programech Cabri 3D či GeoGebra3D nahlížet na konstruované či
počítané prostorové situace z různých úhlů pohledu. Vymodelované scény
mnohým z nich pomáhají pochopit principy Mongeova promítání, „vidět“
prostorové vztahy mezi zobrazovanými či počítanými objekty.
Již v průběhu semestru získávám od studentů postupně zpětnou vazbu. Sami
studenti (ať už studenti vyšších ročníků, kteří studium předmětu Konstruktivní
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geometrie opakují a mají srovnání s předchozími formami výuky uvedeného
předmětu, ale i studenti prvního ročníku denního či kombinovaného studia)
přiznávají, že jim práce s dynamickými obrázky pomáhá při tvorbě představ
prostorových situací i při řešení zadávaných prostorových úloh.
Zda se studijní výsledky studentů z předmětu Konstruktivní geometrie po
inovaci výuky zlepší oproti předešlým létům, mohou ukázat mimo jiné i
známky ze zkoušky z tohoto předmětu.
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Inovované elektronické verze přednášek předmětu Konstruktivní geometrie, tj.
přednášky doplněné o dynamické obrázky, vytvořené v geometrických
programech Cabri 3D a GeoGebra 3D, probíraných prostorových situací,
vznikaly za podpory projektu FRVŠ 2012 s názvem „Inovace předmětu
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Abstract. In this paper, we will study a condition which guarantees that a
given canal surface with polynomial MAT (medial axis transform) has rational
contour curves with respect to some chosen direction. These curves can be
then used for a computation of rational parameterizations providing rational
offsets. A discussion of the simplest cases (linear, quadratic and cubic medial
axis transforms) is given and geometrically interpreted.
Keywords: Canal surfaces; general contour curves; rational parameterizations;
rational offsets

1 Introduction
Canal surfaces, see e.g. [8], are defined as envelopes of one parameter families
of spheres in 3-space and nowadays they are very popular in Computer-Aided
Design (CAD) as they can be used for constructing blends between two given
surfaces, see [2] and references therein for detailed overview of blending techniques. It was proved in [14] that any canal surface with a rational spine curve
(a set of all centers of moving generating spheres) and a rational radius function
(i.e., with a rational MAT) has a rational parameterization. This result followed
an equivalent result from [12] for pipe surfaces. A technique for computing
rational parameterizations of canal surfaces was presented in [11]. All canal surfaces with rational medial axis transform possess rational offsets (i.e., they are
called Pythagorean Normal or shortly PN surfaces) but, on the other hand, not
all rational canal surfaces are PN, cf. [13].
Recently a ‘contour method’ for parameterizing (some classes of) canal surfaces has been introduced in [3, 5]. This approach is based on the main idea that
if the parameterizations of the spine curve and one curve on the canal surface
(different from the characteristic circles) are known and they are corresponding
in parameter we can easily find a rational parameterization of the canal surface
by rotating the points of the given curve along the tangents of the spine curve.
In this paper we will follow the aforementioned papers and recall basic facts
about contour curves on canal surfaces and show when these curves possess
rational parameterizations. For more details, the reader is kindly referred especially to [4, 5, 7].
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2 Preliminaries
We start with short recalling some fundamental properties of canal surfaces
which will be used in the following sections.
A canal surface S is defined as the envelope of a 1-parameter family of
spheres F (t) having centers on the so-called spine curve m(t) in R3 and possess
radii r(t), i.e.,
F (t) : k(x, y, z)> − m(t)k2 − r(t)2 = 0.

(1)

For constant r(t) we speak about a pipe surface. The defining equations for the
canal surface S are
F (t) = 0, F 0 (t) = 0,
(2)
where F 0 is the derivative of F with respect to t. Every canal surface S contains
a one parameter set of the so called characteristic circles F (t) ∩ F 0 (t). It can be
proved that the envelope (i.e., the canal surface) is real iff the condition
km0 (t)k2 − r02 (t) ≥ 0

(3)

is fulfilled.
By appending the corresponding sphere radii r to the points of the spine
curve (or the medial axis MA) we obtain the medial axis transform MAT, i.e., the
curve m(t) = (m(t), r(t))> ⊂ R3,1 , see [14], where R3,1 is the 4-dimensional
Minkowski space serving as the natural ambient space for MATs of canal surfaces, cf. (1).
For computing a parameterization of the canal surface S we apply the
method used e.g. in [4, 5, 6, 7] based on rotating the points of a curve c(t)
on S (different from the characteristic circles) around the tangents of the spine
curve m(t), i.e., we arrive at
s(t, u) = m(t) +

(%(u), m0 (t))?(0, c(t)−m(t))?(%(u), −m0(t))
,
(%(u), m0 (t))?(%(u), −m0 (t))

(4)

where %(u) is a rational function and ? is the operation of quaternion multiplication
(a, a) ? (b, b) = (ab − a> · b, ab + ba + a × b),
(5)
see [1] for more details about quaternions. Any rational choice of %(u) gives a
rational parameterization of a canal surface.

When computing the parameterization of a given canal surface S the parameterizations of the spine curve m(t) and a curve c(t) on S have to correspond in
parameter, i.e. it must hold
c0 (t)> · (c(t) − m(t)) = 0,

for all t ∈ I.

(6)

In other words, it has to be ensured that the point c(t0 ) lies at the characteristic
circle of S corresponding to the sphere centered at m(t0 ) and with the radius
r(t0 ), for all t0 ∈ I.
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c−
v

m
c+
v

Figure 1: The two branches c±
v of a contour curve (red) on a canal surface S
(green) with the spine curve m (black).

3 General contour curves
This section is devoted to the contour curves w.r.t. an arbitrary direction v. In
particular we will investigate the condition guaranteeing their rationality.
Definition 3.1 A general contour curve Cv w.r.t. the vector v of the canal surface S is a curve on S different from its characteristic circles and consisting of
all the points at which the normals of S are orthogonal to v.
A general contour curve Cv w.r.t. the vector v is actually the silhouette of
the given canal surface when projecting it to a plane with the normal vector v,
see Fig 1. Without loss of generality, we may assume in what follows that v is a
unit vector. When a canal surface is given by its implicit equation f (x, y, z) = 0
then the general contour curve w.r.t. the vector v is determined as the complete
intersection of two algebraic surfaces defined by the polynomials
f (x, y, z) and ∇f (x, y, z) · v,

(7)

where ∇f stands for the gradient of f .
For computing parameterizations c±
v of both branches of the general contour
curve Cv on the canal surface given by its MAT, we rotate the spine curve m
of S by angle ϕ around a suitable axis given by the unit vector o such that
the rotation R(ϕ, o) transforms v into k = (0, 0, 1)> . Then we compute the
parameterization of the z-contour curve (cf. [5]) c±
k of the canal surface defined
by the rotated spine curve m∗ and the original radius function r and perform the
inverse rotation R−1 to obtain c±
v.
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For describing the rotation R(ϕ, o) we use the quaternion algebra. Considering m as a pure quaternion, i.e., M = (0, m), then the rotation of m around
the axis o by the angle ϕ can be described as follows
M∗ = Q ? M ? Q,

(8)

where Q = (cos ϕ/2, sin ϕ/2 o) and Q is the quaternion conjugation of Q.

Our goal is to find the transformation which rotates the vector v to the vector
k and vice versa; in particular we solve the quaternion quadratic equation
Q ? V ? Q = K,

(9)

where K = (0, k) and V = (0, v) are pure unit quaternions. By [9], equation
(9) has the following 1-parameter set of solutions

Q = X ? (cos α, sin α v) ,

where

X :=


V +K


, V 6= −K ,

 kV + Kk





Y,

(10)

V = −K ,

where Y is an arbitrary pure unit quaternion with the vector part orthogonal
to v. By setting e.g. α = 0 we arrive at Q = X and moreover the inverse
transformation is described again by Q since from cos(ϕ/2) = 0 we get ϕ = π.
Now returning back from quaternions to vectors in R3 , the rotated spine
curve has the form
v+k
.
(11)
m∗ = (q> · m)q − (q × m) × q, where q =
kv + kk

Hence the general contour curve w.r.t. v of the canal surface S defined by the
medial axis transform m = (m, r)> is of the form
±
±
>
c±
v = (q · ck )q − (q × ck ) × q,

where
c±
k = m∗ −

r
O

0

km∗ k2


q

O 0
O 0
O 0⊥
r0 m∗ ± km∗ k2 − r02 m∗

(12)

(13)

and m∗ is defined by (11).

After some simplifying we arrive at the following description of the general
contour curve
p
r0 (m0 − v(m0> · v)) ± (m0 × v) km0 k2 − (m0> · v)2 − r02
±
cv = m − r
.
km0 k2 − (m0> · v)2
(14)
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Proposition 3.2 The general contour curve (14) of the canal surface defined by
the medial axis transform m = (m, r)> is rational iff there exists a rational
function σ such, that
km0 k2 − (m0> · v)2 − r02 = σ 2 .

(15)

Moreover, since the unit normal vectors of the given canal surface along c±
v
are of the form
p
r0 (m0 − v(m0> · v)) ± (m0 × v) km0 k2 − (m0> · v)2 − r02
±
nv = −
(16)
km0 k2 − (m0> · v)2
the parameterization of the canal surface yields the associated Pythagorean normals (i.e., it is a PN parameterization guaranteeing rational offsets).

Now, the natural question reads as follows: What the curves satisfying condition (15) look like? We will answer it at least for polynomial curves. From [10],
the polynomial curves satisfying condition (15) w.r.t. the vector v = (0, 0, 1)> ,
i.e., the curves whose projection into the hyperplane z = 0 are MPH curves in
R2,1 , are of the form
x0 = p1 p4 − p2 p3 ;
y 0 = p1 p3 + p2 p4 ;
z 0 = p5 ;
(17)
r 0 = p1 p3 − p2 p4 ;
σ 0 = p2 p3 + p1 p4 ,
where p1 (t), p2 (t), p3 (t), p4 (t), p5 (t)
(11) using matrices we have

ab
a2
a
 c+1 −1
c
+1

2
b
ab
m∗ = 

−1 b
 c+1
c+1
a
b
c

∈ R[t]. Now, when describing rotation




·m,



where kvk = k(a, b, c)> k = 1.

(18)
Then rotating (x0 , y 0 , z 0 )> using formula (18) yields the explicit formulas for the
hodograph of all polynomial curves satisfying condition (15)
 2

a
ab
x0 =
− 1 (p1 p4 − p2 p3 ) +
(p1 p3 + p2 p4 ) + a p5 ,
c+1
c+1
 2

b
ab
(p1 p4 − p2 p3 ) +
− 1 (p1 p3 + p2 p4 ) + b p5 ,
y0 =
c+1
c+1
(19)
z 0 = a (p1 p4 − p2 p3 ) + b (p1 p3 + p2 p4 ) + c p5 ,
r 0 = p1 p3 − p2 p4 ,
σ 0 = p2 p3 + p1 p4 ,
where a2 + b2 + c2 = 1.
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4 Rational contour curves on canal surfaces with polynomial
MATs
In this section, we will investigate the existence of rational general contour
curves for canal surfaces defined by the polynomial MATs.
This a canal surface is given by the spine curve m and the radius function r
and we want to find a unit vector v ∈ S 2 and a polynomial σ ∈ R[t] such that
equation (15) is fulfilled.
When denoting τ = km0 k2 − r02 we have
τ = (m0> · v)2 + σ 2 .

(20)

As the first consequence we see that the polynomial τ (t) must be positive
semidefinite (PSD) which actually means the the corresponding canal surface is
real. So our goal is to find a sum of squares (SOS) decomposition of τ = fϕ2 +gϕ2
and a unit vector v such that
m0> · v = gϕ ,

(21)

which implies σ = fϕ and therefore the associated contour curve is rational.
We
p = [p0 , . . . , pn ]> for the coordinate vector of a polynomial p =
Pn will write
i
i=0 pi t . With this notation, (21) can be rewritten as
M · v = cos ϕ g + sin ϕ f ,

(22)

where M is the matrix with the columns being the coordinate vectors of m0 and
f and g are the coordinate vectors of the polynomials from some particular SOS
decomposition of τ . This is a matrix with deg m0 + 1 = deg m rows and 3
columns. Thus together with the parameter ϕ and the condition v> · v = 1 we
obtain deg m + 1 equations with 4 unknowns. From this, we can see that no
solution can be generally expected for deg m > 3.
The canal surfaces with linear MATs are rotational surfaces, namely cylinders and cones. They contain rational contour curves w.r.t. all unit vectors (except the vector parallel to the axis of the cylinder or the cone) and the branches
of these contour curves are straight lines.
All canal surfaces with quadratic MATs also possess rational contour curves.
However not all unit vectors give rational contour curves as in the linear case,
see the following theorem which can be found with the proof in [7].
Theorem 4.1 For any canal surface S with a quadratic MAT satisfying τ =
km0 k2 − r02 ≥ 0, there exists a 1-parameter set of vectors v, corresponding
to two great circles on the unit sphere, which yields rational contour curves Cv
on S.
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The existence of rational contour curves for pipe surfaces with quadratic
spine curve is described by the following theorem, see [7].
Theorem 4.2 For any pipe surface S with a quadratic spine curve m(t) and
radius r, there exists exactly one rational contour curve, namely
c±
v (t) = m(t) ± rn,

(23)

where n is a unit vector perpendicular to the plane of the parabolic MAT.
The situation for cubic MATs is more complicated – in particular, the existence of rational contour curves depends on positivity of a certain polynomial,
see Theorem 4.3 which is proved in [7].
Theorem 4.3 For a canal surface with the cubic MAT satisfying τ = km0 k2 −
r02 ≥ 0, there exists a vector v such that c±
v is rational over reals iff at least for
one i ∈ {1, 2}
(fi> ·M−> ·M−1 ·gi )2 − (fi> ·M−> ·M−1 ·fi − 1)(gi> ·M−> ·M−1 ·gi − 1) ≥ 0,
(24)
where M is the matrix with columns being the coordinate vectors of m0 and
fi , gi are the coordinate vectors of two non-equivalent SOS decompositions of
the PSD polynomial τ .
As in the quadratic case, the pipe surfaces with cubic spine curve always
possess one rational contour curve, see [7].
Proposition 4.4 For any pipe surface S with a cubic spine curve m(t) and radius r, there exists exactly one rational contour curve.

5 Conclusion
In this paper, we described a condition guaranteeing the rationality of general
contour curves on canal surfaces. The presented approach followed a construction of rational spatial MPH curves from the associated planar PH curves and
gives it to the relation with the contour curves of canal surfaces given by their
medial axis transforms. Special cases (quadratic and cubic MATs) where discussed. More details can be found in [7].
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Abstrakt. Isogeometrický přístup k metodě konečných prvků spočívá
v užití téže báze funkcí pro parametrizaci oblasti, na které je úloha
řešena a pro popis řešení. V současnosti se využívá téměř výhradně
báze tensor-product Bernsteinových polynomů. V našem příspěvku
popisujeme alternativní přístup založený na trojúhelníkových Bernsteinových polynomech dvou proměnných. Díky tomu získáváme
možnost lepšího srovnání s klasickou FEM založenou na přímočaré
triangulaci. Používáme postupně tři typy bázových funkcí: kvadratické
polynomiální, kvadratické racionální s přídavnou podmínkou vynucující
kruhové hranice trojúhelníků a konečně kubické polynomiální bázové
funkce. Pro všechny typy bázových funkcí provádíme optimalizaci parametrizace oblasti, přičemž vycházíme z dané přímočaré triangulace.
Srovnání užití různých bázových funkcí představujeme na jednom
numerickém příkladě.
Klíčová slova: konečné prvky, konvexní optimalizace, isogeometrická
analýza, Bézierův trojúhelníkový plát

1 Úvod
V článku se budeme zabývat aplikací obloukových triangulací v metodě
konečných prvků. Metoda konečných prvků je numerická metoda pro hledání přibližného řešení parciálních diferenciálních rovnic. Pomocí obloukových trojúhelníků optimalizujeme parametrizaci oblasti. Tuto optimalizovanou parametrizaci oblasti popíšeme stejnou bází funkcí jakou použijeme
pro popsání řešení, což je podstata isogeometrické analýzy. Rozšíříme optimalizaci triangulace pomocí kruhových oblouků [?] na optimalizaci pomocí parabolických a kubických oblouků. V případě kruhových oblouků
jsme vázáni podmínkou, že odchylka oblouku od původní hrany musí být
u obou vrcholů shodná, aby tyto úhly deﬁnovaly kruhový oblouk nad
touto hranou. Pokud uvažujeme parabolické hrany, mohou být tyto odchylky různé, avšak oblouk nesmí hranu protnout, proto jsou odchylky
vázány podmínkou shodného znaménka. Získáme tedy více stupňů volnosti a minimální úhel v trojúhelnících potom může být lépe optimalizován. Konečně uvažujeme kubické hrany. Odchylky v koncových bodech
jedné hrany nejsou svázány žádnou podmínkou. Po optimalizaci úhlů v
triangulaci dojde k nejlepšímu možnému rozložení velikostí úhlů.
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Obrázek 1: Konstrukce obloukového trojúhelníka

2 Optimalizace parametrizace oblasti
Mějme přímočarou triangulaci τ v dané oblasti Ω v rovině. Optimalizace
úhlů je formulována následovně:
Nahraďme každou vnitřní hranu v τ obloukem (kruhovým, parabolickým, či kubickým) tak, aby nejmenší úhel byl v nové triantulaci τ ∗
maximalizován. Výsledná optimální triangulace τ ∗ nemůže obsahovat záporné úhly a pořadí hran zůstává též zachováno, proto je úloha správně
deﬁnována a nehrozí křížení hran v nové triangulaci (viz [?]).
Pro kruhové a kubické oblouky zformulujeme optimalizaci triangulace
jako lineární program, pro kubické oblouky jako nelineární program.
Pro každou rovnou hranu, která spojuje body p, r v triangulaci τ
zavedeme dvě proměnné φpr a φrp . Proměnná φpr představuje úhel, který
⌢
svírá oblouk pr s hranou pr u bodu p a φrp u bodu r (obr.1).
Pro každou hranu v τ , která leží na hranici δΩ, zaﬁxujeme obě odchylky s ohledem na δΩ.
Pro optimalizaci pomocí lineárního (resp. nelineárního) programování
vytvoříme vstupní nerovnosti. Úhly mezi oblouky v optimalizované triangulaci označíme βqpr a jejich velikost vyjádříme pomocí úhlů αqpr = 6 qpr,
které označují úhly mezi hranami v původní triangulaci, a pomocí úhlů
φpr a φpq .
Vyjádříme úhel βqpr mezi dvěma oblouky
βqpr = −φpq + αqpr + φpr .
Položme δ ≤ βqpr . Pro každý úhel optimalizovné triangulace vytvoříme
tuto nerovnici. Všechny nerovnice vytvoří soustavu lineárních nerovnic S.
Pro různé typy oblouků přidáme další podmínky.
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Kruhové hrany
Aby byl oblouk u hrany pr kruhový, musí být úhly φpr a φrp u každé
hrany pr shodné. Vytvoříme soustavu nerovnic S1 tak, že pro každou
hranu pr provedeme substituci φrp = φpr v soustavě S. Protože je
systém nerovnic S1 lineární budeme optimalizovat pomocí lineárního
programování a použijeme lineární funkci L1 = δ.
Parabolické hrany
V případě, že požadujeme, aby oblouky v optimalizované triangulaci byly parabolické, není potřeba, aby úhly u jedné hrany byly
shodné. Je potřeba zajistit, aby oba úhly φpr a φrp byly na stejné
straně hrany, tedy, aby měly shodná znaménka. Soustavu nerovnic
S2 vytvoříme přidáním vhodných nerovnic k soustavě S. Pro každé
takové dva úhly u jedné hrany přidáme nerovnici φrp · φpr ≥ 0. Soustava nerovic S2 je již nelineární a pro optimalizaci musíme použít
nelineární programování. Nelineární funkce L2 bude L2 = δ.
Kubické hrany
Pro kubické hrany nemusíme omezovat úhly φpr a φrp žádnou podmínkou. Použijeme lineární programování se systémem nerovnic S
a lineární funkcí L3 = δ.
Optimalizací získáme hodnoty úhlů φpr a φrp , které určují úhly v nové
triangulaci τ ∗ . V případě kruhových hran jsou hrany přesně určeny jen
pomocí úhlů φpr a φrp . Pokud jsou tyto dva úhly nulové, zůstane hrana
rovná. V případě parabolických a kubických hran nejsou přesně oblouky
hran určeny. Známe pouze úhel, který má oblouk svírat s odpovídající
hranou původní triangulace τ . Přesné určení oblouků provedeme dle potřeby při aplikaci optimalizované triangulace. Pokud jsou oba úhly nulové
je hrana v τ ∗ shodná s odpovídající hranou v τ .
Dále může nastat, že úhel φpr = 0 a zároveň úhel φrp 6= 0. Tyto
hodnoty neurčují ani rovnou hranu avšak ani parabolickou či kubickou
hranu. Abychom zachovali nenulový úhel, změníme nulový úhel na nějakou
nízkou hodnotu, která příliš nezmění velikost výsledného úhlu βqpr a která
nám umožní reprezentovat hranu jako oblouk.
V optimalizaci triangulací pomocí parabolických a kubických hran je
možné stejným způsobem aplikovat další podmínky popsané v článku [?],
jako je omezení součtu vnitřních úhlů v jednotlivých trojúhelnících, prohazování hran, minimalizace největšího úhlu, atd.

3 Metoda konečných prvků a isogeometrická analýza
Princip metody konečných prvků sestává ze dvou základních kroků. Prvním je přepis zadané úlohy do odpovídající slabé formy. V druhém kroku
slabou formu diskretizujeme v konečně dimenzionálním prostoru.
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Řešme například Poissonovu úlohu, kde k dané funkci f na oblasti Ω
hledáme funkci u tak, aby
∆u(x1 , x2 ) = f (x1 , x2 ) v Ω,
u(x1 , x2 ) = 0 na ∂Ω,
2

2

∂
∂
kde ∆ = ∂x
2 + ∂x2 je Laplaceův operátor.
1
2
Vhodnými úpravami získáme tak zvanou slabou formulaci úlohy. V té
máme nalézt u(x1 , x2 ) ∈ C 1
Z
Z
∇u(x1 , x2 ) · ∇v(x1 , x2 ) dx1 dx2 ,
f (x1 , x2 )v(x1 , x2 ) dx1 dx2 = −
Ω

Ω

pro všechny testovací funkce v ∈ C 1 , v = 0 na δΩ.
V druhém diskretizačním kroku nahradíme prostor C 1 konečně dimenzionálním podprostorem V . Máme nalézt u(x1 , x2 ) ∈ V
Z
Z
f (x1 , x2 )v(x1 , x2 ) dx1 dx2 = −
∇u(x1 , x2 ) · ∇v(x1 , x2 ) dx1 dx2 ,
Ω

Ω

pro všechny testovací funkce v ⊂ V , v = 0 na δΩ, kde V ⊂ C 1 .
Po tomto diskretizačním kroku získáváme konkrétní vztahy pro velký,
ale konečně dimenzionální lineární problém, jehož řešení aproximuje řešení
původní úlohy. Existuje mnoho způsobů jak volit podprostor V . Klasická
MKP obvykle volí tento prostor jako prostor po částech lineárních nebo
polynomiálních funkcí nad přímočarou triangulací funkcí.
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 , které
deﬁnují prostor V 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 můžeme repezentovat jako Béziérův trojúhelník. Bázové funkce jsou Bernsteinovy bázové funkce. Předpokládáme,
že takový trojúhelník je ve standartní formě, tedy že váhy ve vrcholech
jsou rovny jedné. Libovolnou obloukovou triangulaci můžeme takto použít
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Obrázek 2: Řídící body pro kubické hrany

pro metodu konečných prvků. V případě kruhových hran reprezentujeme
obloukový trojúhelník jako racionální kvadratický Béziérův trojúhelník.
Trojúhelník s parabolickými hranami reprezentujeme jako kvadratický
Béziérův trojúhelník. Řídící body mezi vrcholy leží na průsečících tečen
z vrcholů k obloukovým hranám. Váhy v těchto bodech volíme rovny
jedné.
Trojúhelník s kubickými hranami reprezentujeme jako kubický Béziérův trojúhelník. Pro tuto reprezentaci musíme vhodně zvolit řídící body
P102 , P201 , P210 , P120 , P021 , P012 (obr. 2). Abychom zachovali odchylky φ
od původních hran získané optimalizací, musí tečny k oblouku svírat s původní hranou tuto odchylku φ. Řídící body tedy volíme na těchto tečnách.
Dále musíme zvolit řídící bod P111 tak, aby trojúhelníkový Béziérův plát
byl regulární. Nejdříve tento řídící bod zvolíme v těžišti původního trojúhelníka. Pokud tento bod nevyhovuje, volíme dále body na těžnicích blíže
k vrcholům dokud nezískáme bod, který určuje spolu s ostatními řídícími
body regulární Béziérův trojúhelníkový plát.

4 Numerický příklad
Mějme oblast Ω, jejíž hranici δΩ tvoří jednotková kružnice a na této oblasti mějme triangulaci τ . Tuto triangulaci optimalizujeme vzhledem k
úhlům pomocí metody popsané v části 1. Tabulka níže ukazuje velikosti
nejmenších a největších úhlů v původní triangulaci a v triangulacích optimalizovaných pomocí kruhových, parabolických a kubických oblouků.
Všechny triangulace jsou znázorněné na obrázcích
3-6.

Uvažujeme funkci u (x, y) = x2 + y 2 − 1 cos (x + 1) sin (y) na jednotkovém kruhu splňující homogenní Dirichletovu hraniční podmínku. Aproximujeme ji konečnými prvky odvozenými z obloukových triangulací s
kruhovými, parabolickými a kubickými hranami. Použijeme vyhovující

62

ech Dobiá²ová Kate°ina, ír Zbyn¥k

kvadratické racionální, kvadratické polynomiální a kubické funkce konečných prvků.
Výsledek je ukázán na obrázcích 3 − 6. Tabulka uvádí porovnání chyb
pro jednotlivé optimalizované triangulace i pro původní přímočarou triangulaci. Poznamenejme, že mnohem lepší chyba pro kubické hrany vzniká
také tím, že testovací funkce jsou kubické oproti ostatním kvadratickým.

Obrázek 3: Klasická triangulace

Obrázek 4: Kruhové hrany

Obrázek 5: Parabolické hrany

Obrázek 6: Kubické hrany

nejmenší úhel
největší úhel
maximální chyba
L2 chyba

rovné
10, 92
157, 08
0,22
0,18

paraboly
27, 869
128
0,1858
0,00814

kružnice
21, 16
137,67
0,1433
0,00709

kubiky
47, 36
90,00
0,0725
0,000939

5 Závěr
V tomto článku jsme představili alternativní metodu pro isogeometrickou
analýzu. Vycházíme z dané přímočaré triangulace dané oblasti a úsečky
nahradíme polynomálními křivkami druhého nebo třetího stupně. Přitom
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optimalizujeme úhly této křivočaré triangulace. Vnitřky vznikých křivočarých trojúhelníků pak přirozeně parametrizujeme Bézierovými pláty a tuto
parametrizaci využijeme k řešení PDE metodou isogeometrické analýzy.
Počáteční numerické testy ukázují, že takto optimalizovaná geometrická
parametrizace přináší přesnější řešení dané PDE. V budoucnu chceme studovat optimalizaci kubických plátů z hlediska absence skoro singulárních
bodů a dále metody pro zajištění vyšší spojitosti spočítaného řešení.
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Pelikán1
1 Faculty

of Mathematics and Physics, Charles University in Prague
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Abstract. Many living organisms exhibit rough symmetry about
a plane. A method of quantified analysis of surface asymmetry is
therefore useful for research areas such as biology and anthropology.
Currently it is very common to use 3D surface scanners for research
which brings the need for statistical methods that work with triangular
meshes that these scanners produce. We have implemented a method
of detection and visualization of individual asymmetry as well as its
decomposition to directional and fluctuating asymmetry. The calculation of individual asymmetry involves the search for corresponding
vertices and is implemented using the advanced non-rigid registration
method Coherent point drift. For comparison we also include the
results obtained using a simpler registration method that works only
with landmarks. We note an improvement of the computed asymmetry
map most notably in areas that are distant to all landmarks.
Keywords: Asymmetry, visualization, registration.

1 Introduction
It is fairly common that biological objects exhibit rough bilateral symmetry. Deviations from perfect symmetry i.e. asymmetry may occur due to
various stresses, environmental effects or individual development. Quantified analysis of asymmetry is therefore useful in various fields of study
including biology and anthropology. Moreover, such analysis can be used
for treatment planning, e.g. selecting specific areas to be targeted in
deformity-correcting surgery.
Traditional morphometry gathered data by weighing, measuring the
dimensions of specific anatomical features or distances between them. Geometric morphometry performed its statistical methods on the locations
of landmarks, placed by an expert onto various anatomically significant
loci. The amount of information captured by 3D surface scanners or
tomographs dwarfs the data used by traditional or even geometric morphometry. If properly processed, these modalities can provide us with a
very detailed view of the studied phenomena.
In this paper we present an extension of our previous work [6] in visualizing the asymmetry of a group of meshes and splitting it into directional and fluctuation asymmetry (we will elaborate on these terms later
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in Section 3). By using an advanced non-rigid registration algorithm we
endeavored to enhance the precision of individual asymmetry that is calculated in one of the method’s stages. To that end we used Coherent Point
Drift (CPD) as introduced by Myronenko and Song [9]. A comparison of
the results to those obtained without CPD reveals an improvement in the
quality of individual asymmetry most notably in the areas distant from
all landmarks.
The second section we explore some of previous work done in this field.
In Section 3 we will elaborate on the pipeline of the solution that we will
base our approach on. Next, in Section 4 we introduce our improvements.
Section 5 demonstrates the results our algorithm produces and point out
the areas where they have improved. Finally, Section 6 presents a few
concluding thoughts and discusses possible future extensions.

2 Previous Work
In most of the work we will discuss here it has proven advantageous to visualize asymmetry by mapping it onto a symmetrical surface. One of the
first methods that do this was introduced by Liu and Palmer [8]. The studied meshes are projected onto a cylindrical surface and these projections
are registered one onto another by aligning the expert-placed landmarks.
Asymmetry is then calculated by subtracting the corresponding mesh-tocylinder distances. Clearly this algorithm’s operation is dependent on the
lack of overlapping regions after the cylindrical projection.
Another method by Olafsdóttir et al. [10] requires a perfectly symmetric version of the studied object, which is then used as a template
for registration. A non-rigid registration algorithm based on B-splines is
used. A downside of this approach may be the fact that it is difficult to
construct a symmetric variant of an object as this requires the calculation
of a mid-sagittal plane.
Another method of studying asymmetry may be accomplished just by
examining the orientation of plane of rough symmetry. This plane may
also be used as an input for other algorithms. A modified EM-algorithm
and fuzzy matching is the basis of an approach by Combes and Prima
[3]. Briefly speaking, a mirror image of the point cloud in question is
constructed and registered rigidly onto the original. The found reflection
is then used to estimate the parameters of the symmetry plane.
Symmetry of the human brain on MRI data was studied by Fournier
and Combes[4], including its connections to various functional abilities,
disorders and genetic facts.
Finally Krajı́ček et al. [6] presented an algorithm that calculates the
individual asymmetry of every specimen in the sample and can extract
the directional asymmetry that is common to the whole sample and fluctuating asymmetry that is specific to a single specimen and is thus useful
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for research in biology and anthropology. Visualization is performed by
mapping the asymmetry onto an artificially created symmetric specimen.

Figure 1: A human face model with landmarks in loci that we used in our
experiment.

3 Existing Solution
We base our approach on Krajı́ček et al. [6]. We will first reiterate
the pipeline for clarity and then introduce our improvements. Before we
analyze the individual asymmetry, all the meshes in the sample must share
the same topology as further described in the next subsection.
3.1 Dense Mesh Correspondence
The algorithm is initialized with a set of meshes and landmark positions
(an example of landmarks on a model are shown in Figure 1). Before any
statistics can be done on these meshes we have to make sure that all of
them have identical topology i.e. each vertex lies on the same anatomical
feature in every mesh. That way the location of i-th vertex in every mesh
can be considered an observation of the same random variable, allowing
us the use of statistical methods. Bearing this in mind we realize the
following: A reference mesh must be selected; all other meshes in the
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sample will share the reference topology but maintain their original shape.
We will dub all meshes that are not reference moving meshes.
The solution to this problem can be found in [5]. This approach creates identical topology on a set of meshes with relatively few landmarks
in homologous positions. The number of landmarks influences the quality
of results, though in our experiments 11 landmarks have proven sufficient
for human faces. First, the moving mesh is rigidly aligned to the reference
mesh using Procrustes superimposition [2]. This method calculates optimal translation, rotation and scaling that minimizes the sum of squared
distances between corresponding landmarks. The same rigid transformation is then applied to the moving mesh.
Next, we transfer the shape of the reference to the moving mesh. We do
this by fitting a thin plate spline (TPS) [1] onto the pairs of corresponding
landmarks. That same function (Equation 1) is used to deform the moving
mesh.
T P S(x) = a0 + a1 x + a2 y + a3 z +

n
X
i=0

wi + U (kx − pi k)

(1)

Where a and w are the parameters obtained by fitting, pi are the
reference landmark locations and U (r) is the radial basis function, which
is U (r) = r3 for the 3D case. This step ensures that the meshes, more
specifically corresponding anatomical features are brought close together.
Therefore we can now reduce the search of matching features to a closestpoint search. We thus find a corresponding point ỹi in the moving mesh
to every vertex xi of the reference mesh.
We have now taken care of the topology, though the original shape
of the moving mesh still needs to be regained. More specifically we need
to reverse the deformation we have introduced to find correspondences.
Unfortunately there is no known closed-form definition of a deformation
inverse to a TPS. We therefore resort to an iterative solution and minimize
the following problem to reverse the deformation for every corresponding
vertex.
yi = arg minkT P S(y) − ỹi k

(2)

y∈R3

After these corresponding points are found we get our topology-matched
mesh by replacing the location of vertex xi with yi . Significant acceleration of this step is accomplished by using a fast search structure in the
correspondence-search step. In our implementation a kd-tree on triangles
was used. There is also a heuristic that discards found correspondences
if their distance exceeds a defined threshold. Such correspondences are
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likely spurious and the vertices with that index will be marked as undefined across the sample.
3.2 Individual Asymmetry
At this point we can calculate the individual asymmetry of the specimens.
We can intuitively define individual asymmetry (with respect to bilateral
symmetry) as the difference between a feature and its paired counterpart.
For instance on the human face, the outer canthus (the outer of the two
spots where eyelids meet) is a paired feature as the human face has one
on either side of its rough symmetry plane. We can therefore calculate
our asymmetry measure as the distance between the positions of the right
canthus and the left one after reflection about the symmetry plane. Please
note that these are signed distances and are positive iff the angle with
the surface normal is acute. This distinction can provide us with the
information whether that particular area is in front of or behind its paired
counterpart.
As hinted in the previous paragraph, we make a distinction between
paired and non-paired features and, consequently, landmarks. Paired
landmarks have an analogous counterpart on the other side of the rough
symmetry plane. On the other hand, non-paired landmarks have no such
counterpart and lie in the symmetry plane in the ideal case. Figure 1
shows paired landmarks at the following loci:
• Outer and inner canthus (1, 2, 3, 4)
• Nasal alar crest (6, 7)

• Cheilion(8, 9)
Non-paired landmarks are located at:
• Nasion (5)
• Pronasale (12)

• Menton (10)
Let us now state the algorithm for this step. We start with a mesh
and create its mirror reflection e.g. by linearly transforming the positions
of all its vertices with a matrix that has (−1, 1, 1) on its diagonal and
all off-diagonal elements set to 0. We then proceed by rigidly aligning
the mirrored mesh to the original using the transformation returned by
Procrustes superimposition on the landmarks. The indices of paired landmarks are, of course, swapped. The aligned mirror mesh is then bent to
the shape of the original by fitting a TPS onto the landmarks so that
the locations of paired features can be found by searching for the closest
point. These locations are stored for every vertex and transformed back
using the inverse of the TPS. Up to this point we have been doing Dense
mesh correspondence on the mesh and its mirror reflection.
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On real-world data, however, the TPS deformation does not always
function properly in the sense of bringing feature points close enough
together, resulting in an unreliable asymmetry map. It was therefore
advantageous to repeat the measurements using this method but leaving
out the non-rigid deformation stage i.e. the closest points were sought
only on rigidly aligned meshes. In spite of the visually better results
this modification may cause some of the asymmetry information to be
lost. Especially in case of considerably high asymmetry, features may not
always be correctly paired with homologous features. Our enhancements
will be aimed at providing a good asymmetry map while maintaining the
non-rigid information.
For every vertex xi we have stored the location of the corresponding point on the mirror mesh yi . We can now construct the vector of
individual asymmetry for the k th specimen easily:
ak,i = sgn((yi − xi ) · ni )kxi − yi k

(3)

Where ni is the surface normal of the original mesh at location xi .
3.3 Directional and Fluctuating Asymmetry
Given the vectors of individual asymmetry ak = (ak,1 , ak,2 , ..., ak,n ) we
can separate directional and fluctuating asymmetry that characterize the
whole population. Observe that because we converted all the meshes to
identical topology in the first step, corresponding elements of the individual asymmetry vectors are observations of the same random variable.

Figure 2: Asymmetry maps calculated from a sample of 4 faces. Left to
right: Individual asymmetry of a female specimen; individual asymmetry
of a male specimen; directional asymmetry of the whole sample mapped
onto a female specimen; average absolute fluctuating asymmetry mapped
onto the same specimen.
Directional asymmetry is the average asymmetry of all specimens.
We will therefore calculate it as the mean individual asymmetry vector.
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Asymmetry maps of a small sample are shown in Figure 2.
d=

1X
ak
n

(4)

1 T
d d
m

(5)

k

Where n is the number of specimens. Letting m be the dimension of
asymmetry vectors, we can summarize the directional asymmetry into the
total asymmetry as follows:
TA =

Fluctuating asymmetry is specific to each specimen and is not explained by directional asymmetry. In other words it is the deviation from
directional asymmetry.
fk = (|d1 − ak,1 |, |d2 − ak,2 |, ...|dm − ak,m |)

(6)

The directions of fluctuation asymmetry are not of great biological
importance, therefore they are discarded using the absolute values. In
some applications the spatial distribution of the fluctuation
asymmetry is
P
not relevant either and only its total value F Ak = i fk,i is used. This
quantity is also referred to as the total fluctuating asymmetry.

3.4 Significance Map
The directional asymmetry calculated in the previous stage is an average
of the individual asymmetries. To see whether that value is locally statistically significant we can perform a one-sample univariate student’s t-test
on the corresponding elements of the individual asymmetry vectors. The
resulting p-values for every vertex denote the minimum significance level
at which we can assume that the directional asymmetry in that vertex
really represents the trend of the studied sample. These values can also
be visualized. Significance maps of directional asymmetry are shown in
Figure 5.

4 Our Approach
The Dense mesh correspondence algorithm that our individual asymmetry calculation is based on performs well with sufficient amount of landmarks that are reasonably evenly distributed. The landmarks are typically
placed on salient anatomical features. Much of real-life data, however,
does not provide enough sharp features for satisfactory landmark placement. The part of our asymmetry analysis that is the most heavily reliant
on those landmarks is the non-rigid registration phase. Distorted registration (Figure 3) may break the assumption that matching features are
found by searching for the closest point. We will therefore replace this

72

Dupej Ján, Krají£ek Václav, Velemínská Jana, Pelikán Josef

part with a non-rigid registration algorithm that does not require any
prior knowledge of matching features. In the following part of this section we introduce the registration algorithm that we use and elaborate on
two levels of integration into the existing individual asymmetry pipeline
resulting in two different methods of calculating the asymmetry.

Figure 3: Imprecise registration outside the landmarks’ convex hull. Top registered by TPS fitted to landmarks Bottom - registered with Coherent
point drift.
4.1 Coherent Point Drift
For the non-rigid registration we have chosen to implement the Coherent
point drift (CPD) algorithm as introduced by Myronenko and Song [9].
A comprehensive description of CPD is provided by Myronenko and Song
[9], we will briefly reiterate its basics nonetheless. CPD is a probabilistic
method that models the moving point cloud as a Gaussian mixture model
(GMM) that is being fitted onto the source data. Therefore the registration problem is stated as probability density maximization and can
be iteratively solved with an expectation maximization (EM) algorithm.
Fuzzy matching is used to find corresponding vertices between the point
clouds. The moving point cloud and thus the GMM centroids are forced
to move coherently by smoothening their individual motion vectors with
a shape-preserving matrix, which preserves the topological structure of
the cloud. A simplified registration procedure can be expressed in these
steps:
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• Estimate GMM widths, initialize parameters.

• Construct G, the shape-preserving matrix as the exponentials of
Euclidean distances between each pair of moving cloud vertices.
• E-step: Match the source data to the GMM cetroids from previous
iteration, store match probabilities in P.
• M-step: Find individual motion vector of each GMM centroid,
apply G, update the widths of GMM for the next iteration.
• Repeat the E- and M- steps until convergence is reached

• If converged, return the aligned point cloud and correspondence
probabilities in P.
CPD accepts several parameters, their meaning can be found in the
original paper. One parameter of interest is β which controls the amount
of motion smoothing. Low values of β result in lower values of G’s elements for the same point cloud, which in turn translates into less motion
smoothing. Typically used values range from 2.0 to 10.0.
It is also apparent that for large meshes, as ours are, the registration
will take a long time to compute and consume unreasonable amounts of
memory. The matrix G itself has m rows and columns if m is the number
of moving cloud vertices. For 20k vertices such matrix would consume
1.5GiB of memory in IEEE-754 doubles, taking into account that this is
a symmetric matrix. Myronenko and Song also present an acceleration
method that also reduces the memory requirements. This is accomplished
by eigendecomposition and low-rank approximation of the matrix G. Fast
eigendecomposition without even the need to store the matrix can be performed for instance with Arnoldi iteration [11], implemented in ARPACK
[7].
4.2 CPD for Deformation
The first level of CPD integration replaces TPS-based non-rigid deformation in step 2 of the individual asymmetry pipeline. Instead of fitting
the deformation to corresponding landmark pairs and interpolating the
deformation on the original mesh we use non-rigid CPD to deform the
base mesh without the use of landmarks. After this step we mostly proceed as specified in the previous method. Specifically, after the meshes
are brought close together by the deformation we search for matching features as the closest points and reverse the deformation to obtain the new
vertex positions for the original mesh.
Due to this change, another point had to be dealt with. The deformation has to be inverted in the last step order to transfer the matching
vertex-point pairs onto the rigidly-registered mesh. As CPD does not
model its deformation, there is no analytically defined inverse deformation nor can we use an iterative approach to approximate one. Therefore,
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Figure 4: Transfer of the corresponding point location using barycentric
coordinates. a) original mesh b) mirror mesh c) original and mirror mesh
overlaid with a correspondence to x4 d) correspondence to x4 in barycentric coordinates with respect to deformed triangle e) correspondence to
x4 transferred back to the mirror triangle
during feature matching we store the ID of the triangle that we found
our matching point in as well as its barycentric coordinates within that
triangle. So now in the fourth phase we do not invert the deformation,
we simply use the same barycentric coordinates in the undeformed triangle with the same ID to get the coordinates of the matching point. This
process is schematically depicted in Figure 4.
4.3 CPD for Correspondence Search
There is, however, the opportunity to use CPD not only for step 2 of
the individual asymmetry pipeline but also for steps 3 and 4 and let the
registration itself calculate the matching features. To accomplish this we
register the original mesh onto the mirrored mesh (note that this was reversed in the original approach). Regularization in CPD maintains the
shape of the original mesh and prevents unnecessary stretching or shrinking. So during registration, the original mesh’s vertices move to their
approximate positions on the mirror model. This removes the need for
any closest point searching or deformation inversion. To allow for the detection of sharp asymmetric features and better alignment, it is advisable
to configure CPD for low motion smoothing (low values of β).
For the purposes of presenting the results we will refer to our enhanced
individual asymmetry estimation as IA-CPD1 (CPD for deformation) and
IA-CPD2 (CPD for correspondence search) and dub the older method
that uses thin plate splines IA-TPS.

5 Results
We used IA-CPD1 and IA-CPD2 to calculate the asymmetry maps of a
dataset consisting of 71 human faces. They were captured with an In-

Analysis of Asymmetry in Triangular Meshes

75

Figure 5: Results of asymmetry analysis on a set of 71 human faces.
Asymmetry is mapped always onto the first specimen in the sample. a)
IA-TPS; b) IA-CPD1; c) IA-CPD2; Top - directional asymmetry; Middle absolute average fluctuating asymmetry; Bottom - directional asymmetry
significance map
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Speck 3D MegaCapturor II scanner with a 0.4mm depth resolution and
contained up to 200k triangles. Before processing, these meshes were
trimmed so that they contain only the face and decimated to approximately 20k triangles. We repeated the asymmetry calculation using the
IA-TPS for comparison. Visualizations of directional, average absolute
fluctuating asymmetry and significance maps are presented in Figure 5.
It should also be noted that in our tests we configured CPD for moderate
motion smoothing (β = 3.0), moderate regularization (λ = 3.0) and low
assumed outlier count (w = 0.1). For the meaning of these parameters,
see [9].
In comparison to IA-TPS the variant IA-CPD1 performs better in the
areas of the mesh that are not covered with landmarks e.g. the forehead
as apparent from the better symmetry of the directional asymmetry map
(Figure 5a,b) and the map of statistical significance. This was to be
expected as IA-CPD does not use landmarks for registration. On the
other hand, there are visible errors especially on the right edge of the
map. We believe that this is caused by CPD shrinking the outer edges
of the models. If the meshes are not cut on both sides the same way,
CPD will try to match them by excessive stretching or shrinking with no
sharp features in these places to prevent that. If we search for closest
points after that, features will be matched improperly. This observation
is supported by the fact that increasing β reduced this effect.
The second variant we presented, IA-CPD2 matches features solely
with registration, omitting closest point search, in an effort to mitigate
the errors seen in IA-CPD1. Due to CPD’s motion smoothing the directional asymmetry map (Figure 5c) is slightly less detailed, however the
errors in its symmetry produced by previous methods are now almost
completely eradicated. More of the directional asymmetry is now statistically significant as indicated by the significance map. Finally, there is
less fluctuating asymmetry than in the other two methods as indicated in
Table 1.
TA
TFA

IA-TPS
0.0189
271.4mm

IA-CPD1
0.0225
218.7mm

IA-CPD2
0.0097
145.1mm

Table 1: Total asymmetry (TA) and average total fluctuation asymmetry
(TFA) obtained with various individual asymmetry estimation methods.

6 Conclusion
Coherent point drift provides a significantly better non-rigid registration
than a thin plate spline deformation optimized on a few landmark pairs.
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We have used this method to calculate the individual asymmetry of a
group of meshes and compared the results to those of a previous method
that utilized a TPS-based registration. We noted an improvement of the
asymmetry map in the areas not covered with landmarks, most notably in
IA-CPD2. This is also supported by the lower total fluctuation asymmetry
and a larger portion of the directional asymmetry map being significant,
as indicated by a map of Student’s t-test p-values.
Future work may include automatic registration in the dense correspondence search phase which would eliminate the need for landmarks.
We are also considering enhancing the dense correspondence phase to give
the individuals symmetric topology (as suggested by Dr. Kosinka). This
step could further improve the quality of the directional asymmetry map.
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Abstrakt. Příspěvek je orientovaný na ukázku motivačních příkladů z oblasti geometrie,
zejména pak na kruţnici opsanou a vepsanou v trojúhelníku. Tato oblast výuky se
vyučuje na základní škole, kde je geometrie jedním z méně oblíbených témat. Cílem
příspěvku je motivovat ţáky pomocí zajímavých příkladů i ve vztahu k aplikacím ze
všedního ţivota.
Klíčová slova: Kruţnice opsaná a vepsaná v trojúhelníku, GeoGebra, krátkodobá
a dlouhodobá motivace.

1 Motivace ve výuce
Motivování ţáka je velmi náročná činnost jak ve formální výuce ve škole,
tak i v neformální výchově a vzdělávání mimo školu. Spektrum potřeb ţáků se
vyvíjí během ţivota, proto se pouţívají různé motivační výukové techniky
účinnější v různých stupních vzdělávání. Zaměříme se na oblast matematiky,
protoţe dle posledních výzkumů bylo zjištěno, ţe zájem o matematiku v České
republice velmi upadá [1]. Jednou z motivací jsou zajímavé a poutavé úlohy
pro ţáky, které je inspirují.
Motivace ve výuce je jedním ze stěţejních prvků, jak bylo řečeno výše.
Otázkou je, jakou motivaci zvolit. Jedna z moţností je motivace pomocí
odměny. U menších dětí je nejsilnější slib sladkosti, pro tuto odměnu jsou
schopné splnit cokoliv. Při vidině této odměny jsou schopny splnit a zamyslet
se i nad matematikou, která nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Jedná se
však o krátkodobou motivaci, a protoţe nechceme plnit ordinace zubařů, je
vhodnější zvolit jinou formu motivace. Motivaci (či motivační prvky) dělíme
na krátkodobé a dlouhodobé.
Dlouhodobé náměty k motivaci žáka [2]
 Ukazujme matematiku v kaţdodenním ţivotě, kde je kolem nás, kde je
v jiných předmětech a v návaznosti na jiné oblasti matematiky.
 Vyuţijme projektové výuky pro ukázky uţitečnosti matematiky.
 Kde je to s ohledem na úroveň učiva moţné, předvádějte ukázky
aplikací.
 Veďme ţáky k hledání souvislostí a aplikací.
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Krátkodobé náměty k motivaci žáka [2]
 Snaţme se, aby byla pozitivní atmosféra ve třídě, kde se úspěch cení.
Úspěch či neúspěch nesmí být příčinou šikany či vyčlenění z
kolektivu.
 Zvolme si, jak budeme projevovat své ocenění, někdy stačí i slovní
pochvala, a rozdávejme je spravedlivě.
 Při klasifikaci doplňme i hodnocení, kdy oceníme pokroky studenta či
naopak upozorníme na zhoršení.
 Volme vhodně obtíţnost a čas na řešení úkolů.
Vyučující by měl vyuţívat nejlépe oba druhy motivace. U motivace však
platí, ţe pokud je jí hodina přesycena, ţáci se nabaţí a má spíše negativní
dopad na výuku.

2 Motivační úlohy
Geometrie je pro studenty jedna z obtíţnějších částí matematiky, protoţe
abstraktní pojmy musí narýsovat, dát jim řád i logiku. Zároveň musí pouţít
znalosti z jiných matematických oborů a propojit si různé informace do jednoho
celku. Od roku 2005 MŠMT nahradilo stávající osnovy na základních školách
rámcovým vzdělávacím programem. Kaţdá základní škola, tak měla moţnost
vytvořit menší modifikace svých učebních plánu. Do roku 2007 se vytvořily
školní vzdělávací plány pro všechny předměty a podle nich započala výuka ve
školním roce 2007/2008.
Učivo

Očekávané výstupy žáka

Úhel a jeho velikost:
• Vnitřní a vnější úhly
trojúhelníku
• Konstrukce
trojúhelníku
• Těţnice a výšky
trojúhelníku
• Kruţnice trojúhelníku
vepsaná a opsaná

• rýsuje, rozpoznává a
pojmenovává trojúhelníky,
uţívá jejich vlastností při
řešení různých úloh
• uţívá trojúhelníkovou
nerovnost
• spočítá obvod trojúhelníku

Rozpracované
výstupy žáka
• narýsuje
trojúhelník
podle daných
údajů a zapíše
postup
konstrukce
• bezpečně
vypočítá obvod
trojúhelníku

Tab. 1 Ukázka ŠVP
Učivo, kruţnice opsaná a vepsaná, spadá do 7. třídy základní školy.
Připomeňme si, ţe kružnice opsaná trojúhelníku je kruţnice, která prochází
všemi třemi vrcholy trojúhelníku. Střed kruţnice opsané je průsečíkem os stran
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trojúhelníku a poloměr je vzdálenost libovolného vrcholu ke středu kruţnice
opsané. V ostroúhlém trojúhelníku leţí střed kruţnice opsané uvnitř, v
tupoúhlém trojúhelníku se osy stran protínají vně trojúhelníku, v pravoúhlém
trojúhelníku leţí střed kruţnice opsané ve středu přepony.
Kružnice vepsaná trojúhelníku je kruţnice, která se dotýká všech
jeho stran. Osy vnitřních úhlů se protínají vţdy uvnitř trojúhelníku v jednom
bodě, který je středem kruţnice vepsané. Do kaţdého trojúhelníku můţeme
vepsat kruţnici. Poloměr je kolmá vzdálenost k jakékoli straně.

Obr. 1. Kružnice opsaná (vlevo), kružnice vepsaná (vpravo)
Učivo o těchto kruţnicích se dá zpestřit mnoha zajímavými úlohami.
Úlohy z praxe jsou zajímavé, a pokud jsou podány i zajímavou formou jsou pro
děti ideální. Všechny úlohy jiţ jsou odzkoušeny na ţácích, kteří je řešili v rámci
zábavné akce na Ostravské univerzitě.
Úloha 1. Pepa Zahrádka si zasadil krásné květiny do svého záhonku. Záhonek
má jednotlivé strany o délce 10 m, 8 m a 8 m. Protoţe se mu jiţ nechtělo
zalévat květiny, koupil otočný zavlaţovač záhonů. Kde jej umístí, aby všechny
květinky byly zalévány a přitom neplýtval vodou?
Lodě, moře a dálky voní po dobrodruţství a děti s ním mají v dnešní
době spojené trávení prázdnin.
Úloha 2. V přístavištích vzdálených od sebe 4 km, 5 km a 6 km pravidelně
kotví tři lodě Míla, Ola a Pluto. Překresli pozice lodí (1 km = 2 cm) a zakresli
bod, kde se postaví maják, aby byl viditelný pro všechny tři lodě?
Další úlohy mohou být ze ţivota na vesnici, které jsou pro děti
nevšední.
Úloha 3. Janko viděl, ţe koza ţere sousedovu jetelinu. Kde zatluče kůl, aby
koza spásla hodně trávy, ale ţádnou jetelinu? (Součástí úlohy je i nákres
trávníku).
Úlohy, které vedou na zajímavé obrazce.
Úloha 4. Narýsuj opsané kruţnice pro trojúhelníky. Výsledek zvýrazni.
Většinu úloh lze převést i pomocí softwaru GeoGebra, který je
dynamický. Ţáci, pak vidí názorné chyby v konstrukcích, mohou si přehrát
konstrukci a další moţnosti, které jí nabízí GeoGebra. Mají i další motivaci a to
práci s počítačem. Na základní škole je tento druh motivace velmi vhodný.
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Pokud učitel nemá k dispozici počítačovou učebnu ani interaktivní tabuli, můţe
ţákům vytvořit i úlohy, které přehraje. Popřípadě můţe svoje zadání vytisknout
nebo poslat dětem e-mailem. Stačí pouze zvolit správnou metodu vzhledem ke
třídě.

Obr 2. Zadání úlohy č. 4. (vlevo) a řešení úlohy (vpravo)

Závěr
Motivace ţáka je sloţitý proces, kterým se zabývá mnoho odborníků z
celého světa. My však nesmíme opomíjet, ţe k motivaci ţáka je také důleţitý
učitel, tedy zejména jeho osobnost, kreativita a jeho dobrý příklad. Dále záleţí
na celkovém klimatu ve třídě - navození příjemné pracovní atmosféry,
vzájemných vztazích a spolupráci učitelů a ţáků. Jednou z největších motivací
zůstává pro ţáka pochvala a kladné hodnocení jeho aktivit od vyučujícího .
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Abstrakt. Příspěvek představuje základy techniky Geometry Instancing, datové
struktury projektu MakeHuman a algoritmus a datové struktury pro hardwarové
vykreslování davu postav generovaných z dat projektu MakeHuman™.
Klíčová slova: dav, částicový systém, MakeHuman

1 Úvod
V počítačové grafice je často potřeba vykreslovat velký počet lidských postav,
tedy navzájem podobných objektů, najednou. Na soubor takových objektů, dav,
lze pohlížet i jako na částicový systém. Objekty jsou geometricky
reprezentovány nejčastěji sítí trojúhelníků. Protože částice davu nejsou nehybné
věci, ale modely reprezentující živé bytosti, používají se pro jejich
rozpohybování skeletální animace. Skeletální animace je způsob deformace a
umístění trojúhelníkové sítě modelu ve scéně na základě imaginární kostry
určující pohyb či pózu daného modelu. Animační algoritmy jsou výpočetně i
paměťově náročné a jejich aplikace na rozsáhlé davy je reálně neproveditelná
bez hardwarové akcelerace. Protože animační, geometrická a další související
data jsou uložena v souborech různých formátů, pro jejich zpřístupnění
dnešními grafickými procesory je třeba je převést do vhodných datových
struktur.
Hlavním problémem při vykreslování davů animovaných částic je rychlost
vykreslování a rozmanitost. Rychlost vykreslování se snižuje se vzrůstajícím
počtem částic davu a jeho rozmanitostí. Rozmanitost zvyšuje paměťovou
náročnost, protože se stoupající rozmanitostí je potřeba víc odlišných vstupních
dat stejného druhu, např. více druhů animací, textur, geometrických
reprezentací apod. a s tím stoupá i výpočetní náročnost, protože je potřeba
použít algoritmy, které zmíněná data aplikují při vykreslování.
V následujících kapitolách jsou popsány projekt MakeHuman™ zabývající
se parametrickým modelováním lidských postav, pojmy související
s hardwarovou akcelerací a algoritmy a datové struktury pro rychlé
vykreslování.
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2 Geometry instancing
Protože davy jsou většinou složeny s částic, které se navzájem liší jenom
některými parametry, je geometry instancing z pohledu rychlosti vykreslování
davů velice důležitou pomůckou, viz např. [2]. Geometry instancing také
usnadňuje správu a generování všech instancí rozdělením jednotných vlastností
společných pro všechny instance a vlastností, kterými se jednotlivé instance
liší, do dvou oddělených datových struktur. Navíc zjednodušuje kód, protože
není potřeba vícenásobného volání kreslící funkce. Geometry instancing je
schopnost grafické karty vykreslovat geometrický objekt vícekrát při jednom
zavolání kreslící funkce. V mezích výkonnostních parametrů hardwaru
použitého k vykreslování je možno tímto způsobem jednoduše namnožit určený
objekt, kolikrát daná úloha vyžaduje. Vykreslování n stejných nebo podobných
objektů najednou ušetří n – 1 volání kreslící funkce, oproti volání kreslící
funkce zvlášť pro každou instanci. Tím se významně uspoří procesorový čas.

3 MakeHuman™
MakeHuman je projekt s otevřeným zdrojovým kódem vydávaným pod licencí
GNU GPL 3.0. Zabývá se parametrickým modelováním trojrozměrných
lidských postav. Základem pro modelování je generický model humanoida, na
který jsou postupně aplikovány změny podle voleb uživatele. Jednotlivé změny
závisí na různých parametrech, jimiž mohou být např. velikost uší, tvar nosu,
výška. Hodnoty parametrů mohou také rozhodovat o tom, zda postava bude
více ženská či mužská, mladší či starší, jak bude svalnatá apod. Parametrem je
zde rozuměno číslo od 0 do 1, které platí v kontextu určité partie a někdy jenom
v jednom jejím aspektu. Např. rozhodne-li se uživatel tvarovat nos, může si
vybrat, zda bude upravovat jeho velikost, špičatost, šířku nebo další aspekty
jeho tvaru. O projektu se lze více dozvědět na [3]. Principů MakeHuman
využívají [1] nebo [5].
MakeHuman umožňuje i výběr textury těla, přidání vlasů, ošacení a další
záležitosti spojené s modelováním lidské postavy.
Po nastavení všech parametrů lze síť postavy exportovat do několika formátů,
jako je COLLADA nebo Wavefront OBJ.
Využití MakeHuman je velice rychlým způsobem modelování postav pro
množství různých účelů. Jeho algoritmus parametrického modelování je
vhodný pro náhodné generování postav. Použitím tohoto postupu při
vykreslování davů lze snadno dosáhnout velké rozmanitosti ve vzhledu
jednotlivých částic davu.

3.1 Základní principy
Změny v závislosti na parametrech se aplikují na jeden generický model
postavy. Základní síť je tedy jenom jedna a je společná pro všechny typy
postav. V závislosti na parametrech je základní model tvarován do požadované
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podoby. Důležité je, že při aplikaci se síť pouze deformuje beze změn
v topologii. Každý vertex v základní síti musí být vždy pod svým indexem, aby
byl snadno adresovatelný za účelem aplikace změn, protože na jeden model
může být aplikováno mnoho změn.
Údaje o deformacích jsou uloženy v textových souborech s příponou
„.target“ (dále jen target soubory), které obsahují informace o posunech
jednotlivých vrcholů. Každý vrchol je zde zastoupen svým indexem, k němuž
je přiřazen trojrozměrný vektor. Vektor zde ukazuje, jakým směrem a o jakou
vzdálenost se příslušný vertex má posunout. Změny jednotlivých partií jsou
rozděleny do souborů, takže v individuálních souborech nemusí být zmíněny
vždy všechny vertexy v mřížce, ale jenom ty, které se účastní dané změny.
Např. je-li soubor určen pro změnu tvaru rtů, budou v něm obsaženy jenom
vertexy tvořící rty. Protože některé změny závisí na předem zvolených
parametrech, jako je věk, pohlaví či muskulatura, může na některé z nich
existovat více souborů. Například při nastavení vetší svalnatosti, bude potřeba
rozlišovat mezi tím, jestli se jedná o ženu či muže. Protože po aplikování změn
se změní tvar modelu, je potřeba přepočítat normály zasažené oblasti sítě.
Při aplikaci deformací je použit nastavitelný koeficient, který definuje, do
jaké míry bude daná část modelu tvarována způsobem, jakým určuje soubor.
Hodnota koeficientu se pohybuje v intervalu od 0 do 1 a je jím vynásoben
každý vektor před aplikací na samotný vertex. Tím se docílí to, že použitím
jednoho souboru lze dosáhnout více stupňů proměny tvaru. Parametr je tedy
dohromady tvořen zmíněným koeficientem spojeným s určitou partií a
aspektem jejího tvaru, přičemž partie spolu s aspektem tvaru říkají, jaký target
soubor aplikovat, a koeficient určuje stupeň změny.
Použitím více souborů a nastavením různých koeficientů ke každému z nich
lze měnit postavu v mnoha atributech jako např. věk, pohlaví, výška, tvary částí
obličeje atd. Dokumentace projektu se nachází na [4].

4 Navržené řešení
Cílem práce je navrhnout řešení vykreslování davu animovaných lidských
postav v reálném čase. Stěžejní část práce spočívá v použití a převedení dat
z programu MakeHuman, proto všechny potřebné soubory k vykreslování
animovaných postav jsou vybrány právě z MakeHuman. Patří mezi ně OBJ
soubor postavy, BVH soubor s daty animace, textury, soubor obsahující údaje o
přiřazení vertexů ke kloubům a soubory s daty potřebnými k převedení plné sítě
do hrubší.
Následující kapitoly popisují datové struktury potřebné pro vykreslování
animovaných částic davu s pomocí současných GPU. Následuje popis
vykreslování částic davu pomocí shaderů na základě zmíněných datových
struktur.
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4.1 Datové struktury pro vykreslování na GPU
Datové struktury potřebné pro vykreslování na GPU budou plněny daty
získanými ze souborů obsažených v projektu MakeHuman. Jedná se OBJ
soubor pro základní statickou mřížku, BVH soubor s informacemi o kostře a
jejím pohybu a RIG soubor, který obsahuje údaje o přiřazení vertexů ke
kostem. Doplňkový soubor ještě obsahuje informace o přiřazení kloubů
respektive kostí z RIG souboru k těm z BVH souboru. Z těchto souborů jsou
odvozeny následující datové struktury.
K vykreslování animovatelných postav na GPU je jako první potřeba vertex
buffer a index buffer, kde vertex buffer obsahuje informace vertexů a index
buffer informace o jejich spojení do trojúhelníkové sítě. Pro uložení informací
o jednotlivých částicích davu slouží instance buffer. Dále jsou pro aplikaci
skeletálních animací nezbytné datové struktury obsahující hierarchii kostry a
údaje o póze kostry v každém klíčovém snímku. Hierarchii a větvení kostry zde
zastupuje pole vektorů odsazení a údaje o pózách obsahuje textura
s pohybovými daty. Protože se do vertex bufferu nevejdou všechna data
týkající se přiřazení vertexů ke kloubům, je zde zavedena textura s vahami
vertexů ke kloubům zahrnující všechny přebytečné údaje. V průběhu
vykreslování musí být přístupné údaje o významu jednotlivých polí textury
s pohybovými daty, proto jsou informace uloženy v poli sémantických údajů
pohybových dat.

4.2 Vertex buffer
Vertex buffer je datová struktura, která obsahuje data všech vrcholů. Každý
vrchol je zde zastoupen stejně rozsáhlou řadou informací. Skládá-li se definice
nějakého vrcholu z menšího počtu údajů, musí být vynechané údaje nahrazeny
zástupnou hodnotou (v dalším textu je předpokládána hodnota 1). Tím se
docílí správného rozlišení vrcholů mezi sebou. Např. je-li známo, že každý
vertex se skládá z 8 hodnot po 4 bytech, potom lze očekávat, že prvních 32 bytů
patří prvnímu vertexu, dalších 32 bytů druhému vertexu atd. Jednotlivé složky
informací musí být u všech vrcholů seřazeny ve stejném sledu, aby byla
zaručena jejich správná interpretace, např. první 3 hodnoty budou vždy pozice
vrcholu v prostoru ve stejném pořadí souřadnic (x, y a z). Ve vertex bufferu
není informace o relacích mezi vrcholy, to zajišťuje index buffer. Jednotlivé
vertexy ve vertex bufferu budou v dalším textu uvažovány tak, jak je
znázorněno na Obr. 1.
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Obr. 1 Organizace dat ve vertex bufferu použitém při vykreslování lidské
postavy.
Prvních 8 polí každého vertexu je získáno z OBJ souboru. Jako první jsou
zařazeny 3 souřadnice umístění vertexu v prostoru, následují je 2 souřadnice do
textury a poté 3 složky vektoru normály. Hodnoty zbylých polí jsou výsledkem
převodů BVH a RIG souborů. Poslední čtyři pole reprezentují přiřazení vertexu
ke dvěma kloubům, je to vždy dvojice tvořená adresou kloubu a váhou. Adresy
ukazují do pole vektorů odsazení (viz kapitola 4.3) a po úpravě i do textury
pohybových dat (viz 4.5), protože vektory odsazení kloubů jsou seřazeny stejně
jako informace v textuře pohybových dat, např. pátý vektor odsazení patří
stejnému kloubu jako pátá skupina údajů v textuře pohybových dat. Rozdíl je
jenom v množství údajů připadajících na jeden kloub v obou datových
strukturách, kde pole vektorů odsazení eviduje čtyři údaje na kloub a textura
pohybových dat eviduje tři údaje na kloub, s výjimkou kořenového kloubu,
který jich má šest. Hodnota za každou adresou určuje váhu transformační
matice získané na základě adresy v předchozím poli. Je-li vertex přiřazen jen
jednomu kloubu, poslední dvě pole jsou naplněna hodnotami 1. Protože
v RIG souboru z MakeHuman je k jednomu vertexu někdy přiřazeno až 9
kloubů, musel by být jeden vertex složen z 26 hodnot (8  9 ∙ 2), a protože
extrémy jako 9 přiřazených kloubů se vyskytují ojediněle, byla by pole určená
pro přiřazení vertexu ke kloubu u většiny vertexů z větší části zbytečná. Proto
bylo ve vertex bufferu každému vrcholu vyhrazeno místo pro přiřazení jen
dvou kloubů. Omezení na dva klouby bylo vybráno, protože většina vertexů je
přiřazena jen k jednomu nebo dvěma kloubům. Informace o přiřazení, které se
nevejdou do vertex bufferu, jsou všechny zapsány do jedné textury (viz 4.4), do
které ukazuje adresa zapsaná v poli za normálou.

4.3 Pole vektorů odsazení
Vektor odsazení kloubu určuje pozici kloubu vzhledem k pozici kloubu předka.
Seznam vektorů odsazení kloubů má podobu sekvence čísel
s plovoucí desetinnou čárkou, kde je každý kloub zastoupen čtyřmi hodnotami.
První hodnota vždy odkazuje na adresu prvního ze čtyř čísel rodičovského
kloubu v rámci pole. Tím je dosaženo toho, že z jakékoliv hloubky hierarchie
kostry se lze postupně dostat až ke kořeni. Kloub v kořeni hierarchie má adresu
rodiče nastavenou na 1 a adresa prvního čísla kořenového kloubu je 0.
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Adresy opět ukazují i do textury pohybových dat. Další tři hodnoty pak
reprezentují složky vektoru odsazení. Obr. 2 znázorňuje uspořádání údajů
v seznamu. Šipky ukazují, kam které pole odkazuje. Pole je znázorněno
zalomené do dvou řádků.

Obr. 2 Uspořádání údajů v poli vektorů odsazení.

4.4 Textura s vahami vertexů ke kloubům
Jak bylo vysvětleno v kapitole 4.2, do vertex bufferu se nezapisují všechna
přiřazení vertexů ke kloubům, ale na každý vrchol maximálně dvě, proto musí
být použita textura, která pojme všechna přiřazení, jež se nevešla do vertex
bufferu. Adresy a váhy přiřazení vertexů ke kloubům jsou v textuře
organizovány tak, že údaje jednotlivých vertexů vrcholů jsou odděleny
hodnotou 1. Mezi hodnotami 1 jsou vždy střídavě uvedeny adresa a váha,
přičemž všechny hodnoty jsou v textuře v jednom řádku (viz Obr. 3).

Obr. 3 Organizace dat v textuře s přiřazením vertexů ke kloubům.
Adresy a váhy mají stejný význam jako poslední čtyři pole v rámci jednoho
vrcholu ve vertex bufferu. Jak je vidět na Obr. 3, adresa z vertex bufferu
ukazuje vždy na první element za polem s hodnotou 1.

4.5 Textura s pohybovými daty

Textura s pohybovými daty obsahuje informace o rotacích nebo posunech
každého kloubu z kostry ve všech klíčových snímcích animace. Jednotlivé
údaje zabírají vždy jeden texel a jeden klíčový snímek zabírá jeden řádek
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textury, takže má-li animace např. 50 snímků a 20 kloubů bude mít textura
rozměry 50 63 texelů (20 ∙ 3  3 údajů na řádek, tři úhly na každý kloub
plus tři souřadnice posunutí u kořenového kloubu).
Pohybová data jsou získána z BVH souboru a převedena ze stupňové míry
na obloukovou.

4.6 Pole sémantických údajů pohybových dat
Pole sémantických údajů pohybových dat (dále jen pole sémantických údajů)
informuje o tom, na jakých místech v textuře s pohybovými daty se vyskytují
jaké informace, tedy okolo které osy se daná rotace má provést. Uvažovanou
sémantiku lze omezit jen na rotace, protože kromě kořenového kloubu
u žádného jiného kloubu ve většině případů animací nejsou definovány posuny.
Je-li potřeba použít animaci, která má definované posuny i u jiných kloubů než
kořenového, musí se upravit transformační a vykreslovací algoritmy. Informace
o významu jednotlivých polí pohybových dat je nutné mít při vykreslování
k dispozici, protože v pořadí, v jakém jsou rotace uvedeny v textuře
pohybových dat, musí být aplikovány na deformovaný vertex, protože násobení
matic není komutativní. Příklad pole sémantických údajů je na Obr. 4.

Obr. 4 Uspořádání pole sémantických údajů.
Protože vertex shader, v kterém tato datová struktura bude použita,
nepracuje s textem, jsou jednotlivé osy převedeny na číselný údaj (x je
zastoupena číslem 1, y číslem 2 a z číslem 3). Údaje tohoto pole se přesně
překrývají s údaji v řádcích textury s pohybovými daty, proto adresa, která
odkazuje do texelu v rámci řádku textury odkazuje i na korespondující
sémantický údaj v tomto poli.
Pole sémantických údajů se odvodí z údajů v BVH souboru.

4.7 Vykreslování davu za pomoci definovaných datových
struktur
Volání vykreslovací funkce je prováděno ve smyčce. Před každým jejím
zavoláním se aktualizují některé informace v constant bufferu. Jde o matici
kamery a současný snímek skeletální animace. Současný snímek se získá
změřením uplynulého času od posledního volání vykreslovací funkce a
následovným porovnáním s délkou jednoho klíčového snímku získaného
z BVH souboru.
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Před vykreslováním musí být kromě index bufferu a dvou vertex bufferů
připraveny i textury, které nesou informace o barevnosti povrchu postavy a
animační data. Textury s barevnými informacemi jsou dvě. Jedna obsahuje
přímo barvy povrchu a druhá označení alfa zón. Obě zmíněné textury jsou před
vykreslováním přiřazeny do fáze pixel shaderu. Animační data jsou uložena
také do dvou textur, jedna obsahuje přímo pohybová data kostry a druhá nese
přiřazení vertexů ke kloubům, jež se „nevešla“ do vertex bufferu. Obě jsou
přiřazeny do fáze vertex shaderu. Textury zůstávají stejné po celou dobu
vykreslování.
Po zavolání kreslící funkce již probíhá samotné vykreslování davu na
grafické kartě a je řízeno pomocí shaderů. Vertex shader řeší pozici instancí a
vertexů spolu se skeletálními animacemi. Pixel shader má zase na starosti
obarvení obrazovkových pixelů.

4.8 Vertex shader
Všechny stěžejní operace týkajících se animací probíhají právě ve fázi vertex
shaderu. Kromě animací se zde řeší i umístění částic v prostoru.
Do vertex shaderu vstupují informace o vrcholu, které zahrnují informace
jednoho vertexu z vertex bufferu a informace o instanci z instance bufferu.
Další údaje se získávají z textury pohybových dat a z textury s vahami.
Posledním zdrojem dat je constant buffer, kde je pole vektorů odsazení, pole
sémantických dat a jednoduché konstanty potřebné k výpočtům. Na Obr. 5 lze
vidět propojení datových struktur ve vertex shaderu.
První operací ve vertex shaderu je sestavení deformační matice daného
vertexu, k čemuž jsou potřeba výše zmíněné adresy do pole vektorů odsazení a
pohybové textury s příslušnými vahami. Protože adresa zde slouží jak pro
nalezení vektoru odsazení, tak pro získání úhlů rotace kosti z textury
s animačními pohybovými daty, musí se před použitím přepočítat. Oběma
účelům najednou může sloužit díky tomu, že vektory odsazení a animační data
jsou seřazená stejným způsobem podle pořadí kloubů. V poli vektorů odsazení
každý vektor zabírá čtyři prvky (jedna adresa a tři složky vektoru), v textuře
animačních dat jeden kloub zabírá v rámci řádku jen tři prvky (úhly rotací
podle tří os). Adresa do textury animačních dat se pak přepočítá vynásobením
číslem 0,75 a přičtením čísla 3, 4 nebo 5. Vynásobením 0,75 se vykompenzuje
rozdíl v počtech prvků na jeden kloub vzhledem k poli vektorů odsazení.
Přičítání se provádí z toho důvodu, že na začátku každého řádku textury jsou tři
hodnoty představující posunutí celé kostry v prostoru. Spolu s adresou kloubu,
který určí sloupec textury, se musí k získání údajů použít i adresa současného
snímku, která určí řádek textury.
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Obr. 5 Propojení datových struktur ve fázi vertex shaderu.
Získané úhly pootočení kloubu se použijí pro sestavení tří rotačních matic,
které se spolu vynásobí v daném pořadí, které určí pole sémantických údajů, do
jedné rotační matice. Adresa bez přepočtu se použije pro získání 4 hodnot
z pole vektorů odsazení (na adrese je první hodnota, na adrese + 1 je druhá
hodnota atd.). Tři poslední čísla se použijí pro sestavení vektoru odsazení.
První číslo je pak adresa rodičovského kloubu (stejný druh údaje, který pomohl
najít rotační a translační informace). Po získání vektoru odsazení a rotační
matice se z nich vytvoří dvě matice. První z nich transformuje vertex ze
soustavy souřadnic současného kloubu do soustavy souřadnic kloubu
rodičovského, což je jen translační matice vytvořená z vektoru opačného
k vektoru odsazení (viz rovnice ( 1 )).

1
0
  
0
0

0
1
0
0

0 
0 

1 
0
1

(1)

V rovnici ( 1 ) je  výsledná matice a  ,  ,  složky vektoru odsazení.
Druhá matice vznikne složením translačního vektoru a rotační matice jak
ukazuje rovnice ( 2 ).
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0 1

(2)

V rovnici ( 2 ) je ! výsledná matice,  je složená rotační matice a  je
vektor odsazení. Tak se vytvoří matice pouze jednoho kloubu, ale deformace
daného vertexu je závislá i na všech předcích. Proto se zavádí další dvě
akumulační matice, s kterými se postupně budou násobit parciální matice ( a
 ) všech kloubů na cestě hierarchií ke kořeni. Získané parciální matice se
násobí s akumulační maticí vždy zleva, čímž je dosaženo správného pořadí
transformací, protože se hierarchií postupuje směrem ke kořeni, ale správné
pořadí transformací je směrem od kořene. Násobení je znázorněno v rovnicích (
3 ) a ( 4 ).

"   ∙ "
"   ∙ "

(3)

(4)
V rovnicích ( 3 ) a ( 4 ) jsou " a " akumulační matice a  a  jsou
parciální matice. Po vynásobení parciálních matic s akumulačními maticemi se
do proměnné s adresou pro nalezení translačních a rotačních údajů vloží adresa
získaná z první ze 4 hodnot obdržených z pole vektorů odsazení a cyklus
pokračuje, dokud se adresa na konci jednoho průchodu nebude rovnat 1, což
znamená, že byly do akumulačních matic započítány všechny transformace na
cestě od aktuálního kloubu ke kořeni. Akumulační matice se pak spolu
vynásobí v pořadí, které naznačuje rovnice ( 5 ).
(5)
#  " ∙ "
V rovnici ( 5 ) je # výsledná matice. Pseudokód popsaného algoritmu je
v Alg. 1.
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Alg. 1 Pseudokód algoritmu získání matice kloubu
Tex2D pohybovaTextura;
int semantika[];
float odsazeni[];
funkce sestavMatici(int adresa, int snimek) {
matice4x4 M = jednotková matice;
matice4x4 T = jednotková matice;
dokud adresa > -1 prováděj {
matice3x3 Rot = jednotková matice;
pro i od 3 do 5 prováděj {
float alfa = pohybovaTextura[adresa * 0.75 +
i][snimek];
jestliže semantika[adresa + i] == 1 pak {
Rot = Rot * (rotační matice okolo x o úhel
alfa);
} jinak jestliže semantika[adresa + i] == 2 pak {
Rot = Rot * (rotační matice okolo y o úhel
alfa);
} jinak {
Rot = Rot * (rotační matice okolo z o úhel
alfa);
}
}
vx = odsazeni[adresa + 1];
vy = odsazeni[adresa + 2];
vz = odsazeni[adresa + 3];
matice4x4 Mparc = (matice po vzoru rovnice ( 2 ),
kde složky vektoru v jsou vx, vy a vz a R je Rot);
matice4x4 Tparc = (matice po vzoru rovnice ( 1
kde složky vektoru v jsou vx, vy a vz);
M = Mparc * M;
T = Tparc * T;
adresa = odsazeni[adresa];
}
vrať M * T;
}

),
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Je-li vertex přiřazen jenom k jednomu kloubu, pokračuje se dalšími
operacemi. Je-li přiřazen k více kloubům, musí se předchozí postup opakovat
pro všechny klouby. Dílčí matice kloubů jsou pak vynásobeny příslušnými
vahami a sečteny do jedné výsledné (viz rovnice ( 6 )), kterou se opět zleva
vynásobí vstupní pozice vertexu.
(6)
#′  %& ∙ #&  %' ∙ #'  ⋯  %) ∙ #)
V rovnici ( 6 ) je #′ výsledná matice, % váha k danému kloubu a # je
výsledná matice dílčího kloubu.
Adresy a váhy pro předchozí postup se získávají postupně. Nejdříve je jisté,
že vertex je přiřazen alespoň k jednomu kloubu. Adresa kloubu a váha jsou
v tom případě první dvojice hodnot ze čtyř posledních na vstupu vertex
shaderu. Zmíněné hodnoty se zjistí a spustí se na jejich základě a podle
současného snímku algoritmus získání transformační matice i s vynásobením
matice vahou a přičtením k výsledné matici (dále jen algoritmus získání
matice). Následně se zjistí, zda se adresa druhého kloubu (předposlední
hodnota na vstupu vertex shaderu) nerovná 1. Je-li tomu tak, postoupí se
k dalším operacím, v opačném případě se opět spustí algoritmus získání matice.
Naposledy se zkontroluje adresa do textury s vahami. Nerovná-li se 1, spustí
se cyklus, který podle zmíněné adresy projde všechny hodnoty týkající se právě
zpracovávaného vertexu v textuře. Protože adresa ukazuje na první dvojici
(adresa kloubu, váha) v rámci vertexu, cyklus postupuje v textuře dopředu. Na
začátku jednoho průchodu zjistí, jestli hodnota na adrese není 1. Rovná-li se
1, cyklus končí, v opačném případě je hodnota na současné adrese textury
použita jako adresa kloubu a následující hodnota jako váha a spustí algoritmus
získání matice. Poté do adresy přiřadí novou hodnotu (o dva větší než
současnou) a cyklus pokračuje. Po provedení všech předchozích operací je
výsledkem jedna výsledná transformační matice, kterou se zleva vynásobí
vstupní pozice vrcholu. Výsledkem je nová pozice vertexu, vypočtená podle
závislostí na různých kloubech.

5 Závěr
Článek navrhuje datové struktury pro reprezentaci animované lidské postavy,
jejíž model je odvozen z dat projektu MakeHuman™, který se zabývá
parametrickým modelováním postav. Navržené datové struktury jsou
kompaktní a vhodné pro přímé použití na grafických akcelerátorech. V článku
jsou navržené algoritmy pro efektivní vykreslování dat z navržených struktur,
za pomoci nichž je možné, ve spojení s technikou geometry instancing,
vykreslovat i davy animovaných postav. Rychlost vykreslování je limitována
především složitostí trojúhelníkové sítě postavy, další výzkum se tedy bude
soustředit na vykreslování sítě s proměnnou úrovní detailu.
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Abstrakt. Systém GeoTest [2], který jsme představili v minulých letech,
nám umožňuje sledovat, jakými postupy žáci řeší jednotlivé zadané planimetrické úlohy. Zajímalo nás, zda celá skupina (třída) žáků opakuje
při řešení zadaných úloh týž postup konstrukce, nebo zda žáci řeší úlohy
opravdu samostatně (byť třeba s úvodní nápovědou, o níž nic nevíme).
Hledali jsme i způsob, jak postup konstrukce vyjádřit přehledněji, než
pomocí textového (a symbolického) zápisu, a nalezli jsme ho v podobě
(orientovaných acyklických) grafů konstrukcí. Ze sledování záznamů
odevzdaných konstrukcí a jejich rozmanitosti můžeme pozorovat, že žáci
při řešení úloh většinou opravdu sledují vlastní postup.
Zobrazení konkrétního odevzdaného řešení i grafické znázornění
postupu konstrukce je v prostředí GeoTestu nově dostupné i učitelům.
Klíčová slova: GeoTest, planimetrie, postup konstrukce, orientovaný
acyklický graf.

1 Úvod
Při tradičním řešení planimetrických konstrukčních úloh (rýsování na papír) je obtížné poznat míru samostatnosti, kterou žák při řešení prokázal.
Výsledné obrázky často vypadají na pohled stejně a zápis konstrukce bývá
zatížen chybami, které nemusejí být obrazem bezradnosti při konstrukci,
ale mohou vyplývat z problémů s formalismem zápisu konstrukce. Pokud
konstrukci provedeme v nějakém systému dynamické geometrie, bývá zápis konstrukce generován systémem samým a ze struktury souboru s řešením je možné tento postup analyzovat. Díky tomu, že v databázi GeoTestu máme k dispozici záznamy odevzdaných konstrukcí, pokusili jsme
se o analýzu získaných dat.
Ze záznamu o vyhodnocených řešeních můžeme sledovat například čas,
který žáci tráví řešením úloh, kolik pokusů potřebují ke správnému vyřešení úlohy a jaké procento zadaných úloh dovedou až ke správnému
řešení [1]. Dále vidíme četnosti využití jednotlivých úloh učiteli při tvorbě
úkolů pro žáky, můžeme posuzovat obtížnost jednotlivých úloh v databázi podle úspěšnosti žáků při jejich řešení, úspěšnost jednotlivých žáků
při řešení jim zadaných úloh a podobně. Ze struktury odevzdaných úloh
můžeme navíc nahlédnout, zda a do jaké míry žáci řeší zadané úlohy samostatně (zda sledují nějaký nejobvyklejší nebo naučený, doporučený postup
a zda řeší skutečně sami).
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2 Postupy žáků při řešení úloh
Při práci se systémem GeoTest může žák úlohy řešit
• ve škole, kdy učitel provede se žáky rozbor řešení, případně celou
konstrukci
• ve škole jako samostatnou práci, případně test
• jako domácí úkol zcela samostatně

• případně s větší či menší pomocí spolužáků
Z pozice administrátora nejsme schopni tyto situace a vlivy rozpoznat,
podle času odevzdání a dalších pomocných údajů umíme rozlišit pouze
školní a domácí práci.
2.1 Možnosti analýzy odevzdaného řešení
Pokud zkoumáme konkrétní řešení odevzdané úlohy, bylo by ideální odlišit jednotlivé logické kroky konstrukce (například konstrukci rovnoběžky
s danou přímkou v dané vzdálenosti). To je ale velmi obtížný úkol. Je však
možné analyzovat řešení podle postupu jednotlivých konstrukčních kroků,
podle příkazů provedených systémem a jejich výstupních prvků. Pro odevzdané řešení můžeme
• načíst a zobrazit celé řešení do prostředí GeoGebra appletu

• zobrazit „Zápis konstrukceÿ odevzdaného řešení v prostředí programu GeoGebra [3]

• provést rozbor odevzdaného řešení vlastními prostředky.
Pokud chceme analyzovat řešení úlohy z konstrukce samé, pak i při
využití nástrojů, které prostředí GeoGebry poskytuje, musíme jednotlivé
konstrukční kroky vyhledávat.
Zobrazený zápis konstrukce vyžaduje analyzovat textový zápis – k tomu
je třeba hodně času a soustředění a pro učitele jde o náročnou práci.
Hledali jsme proto způsob, jak provedený postup znázornit přehledně,
pokud možno v grafické podobě. Řešení jsme našli ve formě orientovaného
acyklického grafu, který je znázorněním provedené konstrukce, a navíc
dovoluje rozpoznat, která řešení dané úlohy ve skupině žáků mají stejnou
strukturu.
2.2 Graf konstrukce
Orientovaný acyklický graf konkrétního odevzdaného řešení může mít například tvar, který vidíme na obrázku 1. Jde o řešení úlohy: Sestrojte
chybějící vrchol D rovnoběžníku ABCD.
Hlavičky (nadpisy) nalevo uvádějí seznam všech objektů, hlavičky nahoře popisují jednotlivé kroky konstrukce.
Vrcholy grafu představují zkonstruované objekty, v současné podobě
pro větší přehlednost barva odlišuje body, přímky a jejich části a kružnice
(oblouky).
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Graf zachycuje zleva doprava postup konstrukce, takže každý objekt
je umístěn v místě, jehož vodorovná pozice odpovídá kroku konstrukce
a svislá pozice pořadí objektu.
Ke každému objektu vedou hrany ode všech objektů, od kterých je odvozen, tedy například v případě průsečíku dvou přímek povedou hrany od
přímek k bodu-průsečíku. Všechny hrany jsou přitom orientované směrem
zleva doprava a shora dolů, takže nemusí obsahovat šipky udávající směr.

Obrázek 1: Graf k jednomu postupu konstrukce
Takový graf učitel může – pokud o to stojí – zobrazit pro libovolné
odevzdané řešení svých žáků. Rychle tak rozpozná originální, efektivní
řešení, stejně jako řešení zdlouhavé a neobratné.
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Z obrázku 1 můžeme také ihned vyčíst, že polopřímku b a kružnici e žák
sestrojil zbytečně, protože to nebyly ani požadované výstupní prvky úlohy,
ani prvky, které by potřeboval (využil) při další konstrukci. Totéž platí
pro bod E – a tím i pro všechny kroky konstrukce, které k němu vedou
(byla to chybná část konstrukce, kterou žák nejspíš zapomněl nakonec
smazat).
Pokud však chceme srovnávat postupy řešení jedné úlohy v rámci celé
třídy (jedné skupiny), není efektivní prohlížet řešení ručně jedno po druhém.

Obrázek 2: Porovnání různých správných řešení zmíněné úlohy (konstrukce chybějícího vrcholu rovnoběžníku)

2.3 Porovnání řešení jedné úlohy
Vidíme-li všechna odevzdaná řešení úlohy, můžeme porovnat postupy,
které použili pro řešení téže úlohy různí žáci. Smysl má porovnávat pouze
správné odpovědi a pouze v rámci jedné skupiny (stejná třída, tedy řešení,
k nimž žáci pravděpodobně dostali stejné informace od učitele).

R·znorodost postup· °e²ení planimetrických úloh
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Ptáme-li se po shodě řešení různých studentů, měli bychom si nejdříve
ujasnit, jaká řešení budeme považovat za shodná. Při našem porovnávání
jsme použili několik možností a jako shodná jsme postupně brali
• řešení, která se shodují v hranách, provedených operacích/krocích
konstrukce i ve jménech objektů
• řešení, která se shodují v hranách a provedených operacích/krocích
konstrukce, ale neberou ohled na pojmenování vytvořených objektů
• řešení, která se shodují pouze v hranách

• řešení, která se shodují pouze v počtu hran.
Příklad různých odevzdaných řešení výše uvedené úlohy (konstrukce
vrcholu rovnoběžníku) vidíme na obrázku 2. Podle čtvrté úrovně vyhodnocované shody (počty hran) jsme v jedné skupině žáků vyhodnotili mezi
dvanácti správnými odpověďmi pět různých postupů řešení úlohy (viz
obrázek 2), při druhé úrovni vyhodnocované shody (shoda ve hranách
a typech operací) bychom různých řešení nalezli deset.
Obrázek 3 ukazuje dvě podobná řešení, která se liší pro druhou úroveň
vyhodnocené shody, ale pro úroveň čtvrtou (podle shodného počtu hran)
jsou považována za shodná.

Obrázek 3: Porovnání dvou úrovní shody při vyhodnocování
Podívejme se na počty různých postupů řešení složitější úlohy:
Zadání: Sestrojte vrcholy C, D kosočtverce ABCD, je-li dána strana AB
a platí f = a (f je délka úhlopříčky BD). Sestrojte řešení ve zvolené
polorovině s hraniční přímkou AB.
Z celkového počtu 28 správných odpovědí jsme ve čtvrté úrovni rozlišili
10 a ve druhé úrovni 22 různých postupů řešení. Na obrázku 4 jsou vlevo
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nejčetnější (nejobvyklejší) řešení a vpravo nejefektivnější řešení (12 hran).
Nejkomplikovanější postup odevzdaného správného řešení této úlohy ve
sledované skupině měl 41 hran.

Obrázek 4: Nejčastější a nejefektivnější postup konstrukce kosočtverce
(konstanty 1.0 a 2.0 označují volbu jednoho ze dvou průsečíků kružnic)

3 Závěr
Z porovnání správných řešení konstatujeme, že v zadané skupině se často
objeví neočekávané a originální řešení, ale většina žáků úlohu řeší nějakým
standardním, navzájem obdobným způsobem. Nicméně podobná řešení se
při použití jemnějších kriterií shodnosti navzájem odlišují. Z toho usuzujeme, že žáci provádějí vlastní konstrukci již sami a v rámci svých schopností samostatně (ani neopisují ani „slepěÿ nekopírují).

Reference
[1] Š. Gergelitsová, T. Holan: Úlohy z planimetrie. . . teacher-friendly!,
Sborník příspěvků 31. Konference o geometrii a grafice. VŠB – TU
Ostrava, Ostrava, 2011
[2] GeoTest [online]. Praha [cit. 2013-09-14].
Dostupné z WWW: <http://geotest.geometry.cz>.
[3] GeoGebra [online]. Linz [cit. 2013-09-14].
Dostupné z WWW: <http://www.geogebra.org>.
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Interaktivní tabule a tvorba studijních materiálů
Radka Hamříková
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TU Ostrava
17. listopadu, 708 33 Ostrava-Poruba
E-mail : radka.hamrikova@vsb.cz

Abstrakt. Ukázky přípravy e-learningových materiálů pomocí interaktivní tabule,
nahrávání a střih video materiálů. Videa jsou nahrávána a stříhána v programu
Camtasia Studio 8 na interaktivní tabuli Interwrite. Po sestříhání a ozvučení budou
sloužit pro studenty matematiky I a II na FMMI a HGF VŠB-TU Ostrava.
Klíčová slova: interaktivní tabule, e-learning, Camtasia Studio

1 Kdo to vlastně všechno chce?
Natočení videí iniciovali studenti, kteří měli již v minulosti možnost používat
Řešené úlohy ke svému studiu. Tyto materiály jsme vytvořili v letech 20062008 za podpory projektu Studijní opory s převažujícími distančními prvky pro
předměty teoretického základu studia CZ.04.1.03/3.2.15.1/0016. Během let se
na nás obrátila řada studentů, zda bychom nevyrobili další videa. Podařilo se
nám získat grant z Fondu rozvoje vysokých škol. Videa tedy vznikají za
podpory projektu FRVŠ 1103/2013 Vytvoření e-learningových kurzu
s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na
vybraných fakultách VŠB-TU Ostrava. V rámci projektu budou pro studenty
vytvořeny pracovní listy s teoretickou částí výuky, řešenými a neřešenými
úlohami. Významnou podporou budou natočená videa jak teorie, tak řešenými
příklady. Při tvorbě videí se využívá interaktivní tabule Interwrite, tu máme
prozatím k dispozici díky AVC VŠB - TU Ostrava. Materiály jsou nahrávány a
stříhány pomocí programu Camtasia Studio 8. Dále se materiály ozvučí.
Studenti Fakulty materiálového inženýrství a Hornicko – geologické fakulty je
budou používat jako součást výuky předmětů Matematika I a II.

2 Jak takové video vzniká?
1. Scénář - rozvrhneme si, co chceme natočit, jak bude na sebe látka navazovat,
jaké pomůcky budeme potřebovat.
2. Nastavení - kalibrace tabule, připravení pomůcek – interaktivní tabule,
notebook.
3. Natočení příkladu nebo teorie – obvykle natáčíme video v jednom kuse,
překlepy, mazání a vracení se vystříháme později – Interwrite, Camtasia Studio
8.
4. Střih - video si několikrát pustíme, uděláme si poznámky, co budeme stříhat,
které části například zrychlovat, apod.
5. Ozvučení - napíšeme si komentář a nahrajeme k hotovému filmu.
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3 Ukázky

Obr. 1: Scénář k natáčenému videu

Obr. 2: Natáčení příkladu

Interaktivní tabule a tvorba studijních materiál·

Obr. 3: Natáčení teorie

Obr. 4: Střih natočeného videa
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4 Závěr
Do konce roku 2013 plánujeme tedy natočit a zveřejnit videa s teorií a řešenými
příklady. Hlavní přínos těchto videí spatřuji v rozšíření studijních materiálů pro
studenty kombinovaného studia.

Poděkování
Problematika je řešena v projektu FRVŠ 1103/2013 Vytvoření e-learningových
kurzu s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na
vybraných fakultách VŠB-TU Ostrava.

Odkazy
[1]
[2]

http://www.studopory.vsb.cz/
http://www.techsmith.com/camtasia.html
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Současná interpretace vybraných
historických úloh na množiny bodů dané
vlastnosti
Roman Hašek, Jan Zahradník
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
hasek@pf.jcu.cz, jzahradnik@pf.jcu.cz

Abstrakt. Příspěvek je věnován úlohám na množiny bodů daných
vlastností vybraným ze sbírky Exercitationes geometricae z roku 1773
od Ioannise Holfelda. U úloh je nejprve naznačeno původní řešení, poté
je ukázáno, jak je lze řešit současnými metodami, s využitím výpočetní
techniky. Příspěvek nabízí zajímavé nahlédnutí do způsobů zadání
a metod řešení geometrických úloh v 18. století a jejich porovnání se
současným přístupem.
Klíčová slova: Množiny bodů daných vlastností, kuželosečky, historie,
matematický software.

1 Úvod
Úlohy uvedené v tomto článku pocházejí z knihy Exercitationes Geometricae od Ioannise Holfelda (dále I. H.) [1], vydané v Praze roku 1773 jezuitskou kolejí u svatého Klimenta. Studium zde publikovaných příkladů
a jejich řešení nabízí zajímavý náhled do metod používaných v geometrii kuželoseček před rozšířením analytické metody, jejíž základy formoval
Leonhard Euler svým dílem Introductio in analysis inﬁnitorum, vydaným
v roce 1748 [2].
Článek je věnován vybraným úlohám na množiny bodů daných vlastností. Postupy řešení představené ve sbírce jsou založeny na syntetické
metodě a hojně využívají podobnost trojúhelníků. Z pohledu současného
řešitele jsou úlohy jako stvořeny k modelování pomocí dynamického geometrického software. Většinu z nich tak lze zadat studentům úvodních
vysokoškolských kurzů geometrie, ve zjednodušených modiﬁkacích pak
i středoškolákům.
V článku je ukázáno, jak lze pomocí dynamického geometrického modelu v programu GeoGebra snadno odhalit neúplnost původních řešení
vybraných úloh. Toto poznání se pak stává impulzem k jejich dořešení,
původní syntetickou i současnou analytickou metodou. Dostává se nám
tak srovnání efektivity těchto metod i přístupů uplatněných při řešení
úloh na množiny bodů daných vlastností v 18. století a dnes.

2 Sbírka Exercitationes Geometricae
Latinsky psaná kniha Exercitationes Geometricae o 65 stranách obsahuje
47 řešených příkladů doplněných 36 obrázky na dvou listech přílohy. Podle
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zaměření úloh je rozčleněna do čtyř částí. V první části je 9 problémů založených na Apolloniově deﬁnici paraboly. Ústřední roli zde hrají pojmy
průměr, abscisa a semiordináta. Připomeňme si význam těchto pojmů na
Obr. 1, vpravo. Průměrem paraboly rozumíme jakoukoliv přímku rovnoběžnou s její osou, viz přímka CT na obrázku. Tento průměr půlí všechny
vzájemně rovnoběžné tětivy paraboly, jejichž směr je s ním sdružený. Semiordinátou je polovina takové tětivy, například na Obr. 1 je úsečka T F
semiordinátou bodu F vzhledem k průměru CT . Abscisou příslušnou tomuto bodu je potom úsečka CT. Parabola je deﬁnována jako křivka, v
níž, při daném průměru, platí pro libovolnou ordinátu T F a jí příslušnou
abscisu CT vztah T F 2 = p · CT . Hodnota parametru p je pro konkrétní
průměr konstantní a je rovna čtvrtině vzdálenosti jeho průsečíku s parabolou (bod C) od řídící přímky. Při řešení úloh I. H. běžně zavádí proměnné
x, y vztažené ke sdruženým průměrům (abscise a semiordinátě) a odvozuje rovnice kuželoseček v těchto proměnných, nikde však nezmiňuje
pojem soustava souřadnic a její počátek. Jako příklad problému z první
části sbírky si uveďme problém číslo 4 (v originále Problema 4, [1], str. 6):
Jsou dány dva body A, F ležící na obvodu paraboly (viz Obr. 1, vlevo).
Dále je určena poloha průměru CH a jeho parametr. Popište parabolu.
Podstatou řešení takovéhoto problému je určení řídící přímky a ohniska
paraboly ze zadaných prvků.

Obrázek 1: Ilustrace k zadání problému 4 a ukázka příslušné paraboly
Druhá část sbírky obsahuje 13 řešených problémů s kuželosečkami, převážně parabolami. Například problém číslo 10 (Problema 10, [1], str. 12)
zní takto: Je dána sečna paraboly RM (viz Obr. 2, Fig. 14.), k jejímu průměru OG veďte semiordinátu DN, jejíž část EN, vymezená mezi sečnou
a obloukem paraboly, je ze všech takových částí největší.
Třetí část knihy, ze které jsou čerpány příklady uvedené v následujících
partiích článku, přináší 19 řešených problémů věnovaných množinám bodů
daných vlastností.
Čtvrtá, poslední, část sbírky představuje šest úloh na určování objemů
a povrchů těles vzniklých rotací některých částí kuželoseček kolem jejich
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Obrázek 2: Ilustrace k zadání problémů 10 (vlevo) a 42 (vpravo)
sečen nebo jiných přímek. Jako příklad uveďme problém číslo 42 (Problema
42, [1], str. 49): Určete objem tělesa, vzniklého rotací části paraboly AECA
(viz Obr. 2, Fig. 34.) kolem pevné sečny AC, vedené hlavním vrcholem A.
Jméno autora sbírky, Ioannise Holfelda, nepatří mezi všeobecně známá
jména členů matematické obce v Habsburské monarchii 18. století. Přesto
pátrání po osobě autora sbírky, uskutečněné druhým autorem tohoto
článku, přineslo zajímavá zjištění, která jsou publikována v [3].

3 Vybrané úlohy
Následuje podrobnější představení dvou úloh ze sbírky, konkrétně problémů číslo 24 a 35 (Problema 24 a Problema 35). Jejich zadání i postup
řešení ilustrují metodu řešení geometrických problémů typickou pro matematiku 17. a 18. století. Zároveň představují problémy, které jsou atraktivní i dnes. Při jejich řešení lze dobře prokázat, jak efektivním nástrojem
pro hledání množin bodů daných vlastností je matematický software. Jeho
vhodné použití může podstatně rozšířit řešitelův úhel pohledu na zkoumaný problém. V případě uvedených dvou problémů tak zjistíme, že řešení
představená I. H. nejsou kompletní. Vyšetřované množiny bodů obsahují
další křivky.
3.1 Problém 24
Jsou dány dvě přímky AM, MB, zvolme libovolně na přímce MB bod O,
sestrojme bod R na přímce AM tak, aby AR se rovnalo MO; ptáme se na
geometrické místo průsečíků přímek RB, AO (k úloze se vztahuje obrázek
Fig. 25, viz Obr. 3) ([1], str. 27, Problema 24).
Používá-li I. H. souřadnice, nepožaduje kolmost souřadnicových os,
ale nechává je přirozeně zachovávat směry abscisy a příslušných ordinát
(tj. sdružené směry). A to i přesto, že na originálních ilustračních obrázcích vidíme pravé úhly (viz Obr. 3). Přímky AM a M B tak mohou
svírat libovolný úhel. I. H. ve svém řešení nejprve označí vybrané rozměry
AN = x, N Q = y, AM = a, M B = b. Potom, postupnou aplikací podobnosti trojúhelníků AN Q a AM O, rovnosti úseček RA a M O, podobnosti
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Obrázek 3: Ilustrace k zadání problému 24
trojúhelníků RN Q a RM B a doplnění na úplný čtverec odvodí rovnici

2
bx2
(x − b)2
x−b
+
,
(1)
=
y+
2
4
a
která přísluší hyperbole a popisuje hledanou množinu bodů. Její graﬁcké znázornění pro konkrétní hodnoty a, b v pravoúhlých souřadnicích
vidíme na Obr. 4, vlevo. Vpravo pak vidíme výsledek použití nástroje
„Množina bodů programu GeoGebra (www.geogebra.org), při uvažování
kladné i záporné y−ové souřadnice bodu O a obou možných poloh bodu
R vzhledem k bodu A, viz body R, R na Obr. 4, vpravo. Vidíme, že

Obrázek 4: Řešení problému 24 dle I. H. (vlevo) a výsledek použití nástroje
„Množina v GeoGebře (vpravo)
vyšetřovaná množina je tvořena sjednocením hyperboly, která je řešením
dle I. H., s další křivkou, zřejmě elipsou. Přitom část množiny zobrazená
plnou čarou odpovídá poloze bodu R nalevo od A (viz R), zatímco část
zobrazená přerušovanou čarou odpovídá umístění bodu R napravo od A
(viz R ). Proč I. H. nedospěl k oné elipse? Když její rovnici lze získat jednoduchou modiﬁkací jeho postupu, při zohlednění možných poloh bodů
O a R. Je zřejmé, že diskuse dalších konﬁgurací plynoucích ze zadání
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úlohy nebyla v době vydání sbírky samozřejmou součástí řešení geometrických problémů. Na tyto úlohy bylo pravděpodobně nahlíženo jako na
úlohy polohové, jejich řešitelé se nevydávali za „hranice vymezené ilustračním náčrtkem. Jak bychom řešili úlohu dnes? Po prvotním prozkoumání v GeoGebře bychom zadání zřejmě vyjádřili soustavou rovnic, a tu
potom vyřešili pomocí nějakého systému počítačové algebry, např. wxMaximy (andrejv.github.com/wxmaxima). Výsledkem bude algebraická
rovnice čtvrtého stupně, jejíž levá strana se dá vždy zapsat ve tvaru součinu
(2)
(ay 2 − axy − aby + bx2 )(ay 2 + axy − aby − bx2 ) = 0.
Dobře známým postupem potom snadno zjistíme, že zatímco druhý činitel
(2) představuje pro všechna a, b hyperbolu (řešení, které určil I. H.), první
činitel reprezentuje pro a < 4b elipsu, pro a > 4b hyperbolu a pro a = 4b
parabolu.
3.2 Problém 35
Jestliže v dané kružnici je stanoven průměr MP (Fig. 32.), jestliže sestrojíme poloměr kružnice AB a úsečku BO tak, aby byla kolmá na MP
a jestliže úsečka BC bude vždy čtvrtou geometrickou úměrnou úseček MO,
AO a poloměru, najděte geometrické místo bodů C ([1], str. 41, Problema
35).

Obrázek 5: Ilustrace k zadání problému 35
I. H. začíná své řešení označením AD = x, DC = y, AB = r, OM = z.
Poté, opět s využitím podobnosti trojúhelníku, k níž ještě přidává Euklidovu větu o výšce (ovšem nezmiňuje, že ji používá), odvozuje rovnici
zkoumané množiny, která odpovídá parabole a vzhledem k orientaci souřadnicových os na Obr. 4 má tvar y 2 = r2 − 2rx. Její graﬁcké znázornění
pro konkrétní hodnotu r vidíme na Obr. 4, vlevo. Vpravo pak vidíme výsledek použití nástroje „Množina bodů programu GeoGebra, při uvažování
obou možných poloh bodu C na polopřímce AB. K parabole zde přibyla
zajímavá křivka ve tvaru preclíku. Po převedení problému na soustavu rovnic a jejím řešení eliminací, například v programu wxMaxima, dostaneme
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Obrázek 6: Řešení problému 35 dle I. H. (vlevo) a výsledek použití nástroje
„Množina v GeoGebře (vpravo)
algebraickou rovnici šestého stupně, jejíž levá strana se dá vždy vyjádřit
jako součin mnohočlenu druhého stupně (parabola, která je řešením dle
I. H.) a mnohočlenu čtvrtého stupně (odpovídá rovnici „preclíkové křivky
z Obr. 6, vpravo)
(y 2 + 2rx − r2 )(y 4 + x2 y 2 − 2rxy 2 − 2rx3 + 3r2 x2 − r2 y 2 ) = 0.

(3)

4 Závěr
Na konkrétních příkladech jsme se přesvědčili, jak se vyvíjely metody geometrie kuželoseček a postupy řešení úloh na množiny bodů daných vlastností. Viděli jsme, že metody běžné v 18. století jsou v dnešní době téměř
zapomenuty, protože na jejich místo nastoupily metody novější a efektivnější. Zároveň jsme byli svědky toho, jak zajímavý a přínosný může být
návrat k historickým úlohám, je-li řešitel vybaven těmito novými metodami. Ukázali jsme si, jaké velké zjednodušení vnesly do postupů řešení
geometrických úloh počítače.
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Abstrakt. Nepřímé vizualizační metody implicitních ploch vykreslují
pouze aproximovaný povrch tvořený trojúhelníkovou sítí. Kvalita
vizualizace je tak přímo úměrná úrovni teselace povrchu. Přímé vizualizace metodou Raytracing naráží na problém s vyhledáním průsečíku
vrženého paprsku s implicitní plochou. Příspěvek popisuje metodu
adaptivního Raymarchingu využívající pro vizualizaci implicitních
ploch v reálném čase vzdálenostních funkcí.
Klíčová slova: vizualizace, implicitní plochy, adaptivní Raymarching,
vzdálenostní funkce

1 Úvod
Vizualizace implicitních ploch aproximací povrchu trojúhelníkovou sítí s
následným vykreslením klasickým zobrazovacím řetězcem je možná v reálném čase, je však zatížená chybou vzorkování vznikající transformací
reprezentace tělesa. Metoda sledování paprsku je přesná, ale z důvodu
složitosti výpočtu průsečíků s implicitními plochami a přílišné divergenci
výpočetních operací pro jednotlivé body obrazového plátna nevhodná pro
implementaci na současných grafických kartách, a proto i pro vizualizace
v reálném čase. Článek popisuje metodu adaptivního Raymarchingu získávající výhody algoritmů založených na Raytracingu při zachování možností vizualizací v reálném čase.

2 Vizualizace implicitních ploch
Implicitní plocha je definovaná trojrozměrnou funkcí (množinou bodů)
f (x, y, z) = C, kde hodnota C je v praxi obvykle rovna nule. Funkční
předpis lze snadno upravit pro získání objemové reprezentace modelovaného tělesa, kdy množina f (x, y, z) < C definuje samotný vnitřek tělesa.
Výhodou implicitních ploch je jejich schopnost popisu organických objektů. Povrchové detaily tak mohou být modelovány s mnohem menším
množstvím primitiv, než při využití alternativních modelovacích metod.
Vizualizace takto vzniklých modelů však není triviální. Velmi snadno lze
díky definici implicitních ploch zjistit, zdali vybraný bod v prostoru leží
vně či uvnitř modelovaného tělesa, určení konkrétní pozice průsečíku s
vrženým paprskem je v obecném případě výpočetně náročné.
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Alternativním způsobem vizualizace je převedení objemové reprezentace na reprezentaci pomocí trojúhelníkové sítě, která je vhodná pro vykreslení metodou sledování paprsku (Raytracing) i pro přímé vykreslení
klasickým zobrazovacím řetězcem (rasterizace). Jedním z klasických algoritmů pro převod objemové reprezentace na trojúhelníkovou síť je metoda
marching cubes, kterou lze implementovat i na grafické kartě [1] a využít pro vizualizaci v reálném čase. Nevýhodou této metody je předem
daná chyba aproximace povrchu modelu definovaného pomocí implicitních funkcí, která je závislá na hustotě vzorkování. Přesnost aproximace
povrchu může být zlepšena adaptivní teselací [2]. Další práce s trojúhelníkovou sítí je pak zatížena chybou zavedenou při převodu reprezentace.
Provádění CSG operací nad trojúhelníkovou sítí aproximovaných objektů
vede k nepřesnému či dokonce chybnému zobrazení výsledného tělesa. I při
použití kvalitních algoritmů pro kompresi triangulovaného objektu je datová náročnost mnohonásobně vyšší než u samotných implicitních ploch.
Výše uvedenými nevýhodami datové náročnosti a nepřesnosti vizualizace aproximovaného povrchu netrpí přímá vizualizace implicitních ploch
pomocí metody sledování paprsku. Z místa pozorovatele jsou skrze obrazové body imaginární průmětny konstruovány paprsky, směřující do scény.
Jednotlivé objekty ve scéně jsou testovány, zdali existuje průsečík s paprskem, tedy průsečík polopřímky z místa pozorovatele v určeném směru
s testovaným objektem. Po nalezení objektu, jehož průsečík je nejblíže
pozorovateli, dochází k výpočtu osvětlení, zastínění a dalších příspěvků
k celkové barvě obrazového bodu průmětny, kterým paprsek procházel.
Každý obrazový bod je vyhodnocován zvlášť, vizualizace metodou sledování paprsku je na rozdíl od aproximace povrhu přesná. Využitím stromu
CSG operací lze modelovat složitější objekty bez ztráty kvality vizualizace avšak za cenu ztráty rychlosti vykreslení. Pro vyhodnocení výsledného tvaru objektu musí být vypočteny intervaly vzdáleností ve směru
paprsku pro každý vrchol stromu CSG operací.
Vizualizace implicitních ploch metodou sledování paprsku odstraňuje
nevýhody aproximace povrchu trojúhelníkovou sítí. Složitost výpočtu průsečíku s implicitní plochou v kombinaci s výpočetní složitostí CSG operací
znesnadňuje využití metody pro vizualizaci v reálném čase. Při znalosti
předpisu implicitní funkce popisující objemovou reprezentaci modelovaného tělesa, lze jednoduše získat informaci, zdali bod v prostoru leží vně či
uvnitř tělesa. Vizualizační metoda Raymarching je principiálně podobná
metodě sledování paprsku, kdy namísto analytického výpočtu průsečíku
tělesa s paprskem metoda postupuje v konstantních krocích a vyhodnocuje, zdali došlo ke změně nerovnosti. Znamínkový test průsečíku zjišťuje,
zdali bod umístěný ve směru sledovaného paprsku ve vzdálenosti k násobku délky kroku, leží uvnitř definovaného objemu popsaného implicitní
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Obrázek 1: Vizualizace aproximovaného povrchu klasickým zobrazovacím
řetězcem, vizualizace pomocí metody sledování paprsku

Obrázek 2: Raymarching s konstantní délkou kroku

funkcí, když k − 1 násobek uvnitř tělesa neležel. Raymarching je využíván
také při vizualizaci vícerozměrných fraktálů jako procedurálních těles bez
znalosti analytického vyjádření průsečíku s paprskem. Konstantní délky
kroku je také využíváno při vizualizaci objemových dat [3] (dým, oblaka,
medicínská data). V každém bodě ležícím uvnitř tělesa jsou vypočteny
jednotlivé příspěvky, které jsou následně přepočítány na celkový příspěvek k barvě obrazového bodu v závislosti na charakteristikách tělesa, délce
sledovaného paprsku a dalších faktorech.
Volba délky kroku je vždy závislá na konkrétní scéně. Pokud je zvolena větší délka kroku, je rychlost vizualizace vyšší, jelikož je potřeba
menšího množství kroků směrem k tělesu a celkový počet znaménkových
testů průsečíku je menší. Při delším kroku však může dojít k nesprávnému
vyhodnocení nejbližšího průsečíku s modelovaným tělesem z důvodu příliš
nízké frekvence testování průsečíku. Tuto situaci demonstruje obrázek 2.
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Obrázek 3: Raymarching s adaptivní délkou kroku (Sphere tracing)

3 Adaptivní Raymarching
Nevýhody v podobě chyb zobrazení při velké délce konstantního kroku
a značnému snížení rychlosti vykreslení při jeho malé délce lze odstranit
adaptivní volbou délky kroku. Metodu představil John C. Hart v roce
1996 jako Sphere tracing [4]. Je využito znalosti (či odhadu) vzdálenosti
k nejbližšímu povrchu z testovaného místa ležícího ve směru sledovaného
paprsku (viz obrázek 3).
V každém testovaném bodě ležícím ve směru sledovaného paprsku se
tak lze posunout vždy o vzdálenost k nejbližšímu povrchu. Odhad této
vzdálenosti je získán z pole vzdáleností, či přesně vypočítán vzdálenostní
funkcí. Tím je odstraněna chyba konstantní délky kroku a zároveň je získání průsečíku s tělesem rychlejší než při využití konstantní délky kroku.
Při vizualizaci počtu kroků potřebných pro vykreslení testovacího objektu je patrné, že hranice objektu jsou výpočetně náročnější než ostatní
plochy jeho povrchu (obrázek 4).
Pokud se sledovaný paprsek pouze přiblíží k povrchu, ale nedojde k

Obrázek 4: Vizualizace počtu kroků potřebných pro zjištění nejbližšího
průsečíku
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Obrázek 5: Vzrůstající počet kroků při výpočtu nejbližšího průsečíku na
hranách objektů

samotnému průsečíku s objektem, je adaptivní délka kroku odvíjející se
o vzdálenosti k nejbližšímu povrchu velmi malá. Tím se zvyšuje množství
kroků potřebných k výpočtu nejbližšího průsečíku v okolí hran objektů
(obrázek 5).
Velikost tohoto okolí lze ovlivnit definicí minimální délky kroku. Pro
vzdálenosti menší jak stanovená hranice je bod považován za průsečík s
modelovaným objektem. Se vzrůstající vzdáleností průsečíku od pozice
pozorovatele lze dynamicky zvětšovat minimální délku kroku a tím snižovat výpočetní náročnost na hranách vzdálených objektů. Čím je objekt
vzdálenější od pozorovatele, tím menší část obrazového prostoru zaujímá.
Barva bodů vzdálených objektů ve výsledném obraze je nejvíce ovlivněna
velkými plochami namísto malých detailů.

3.1 Distance fields
Vzdálenost k nejbližšímu povrchu, jejíž znalost je nutná pro adaptivní
Raymarching, lze získat několika způsoby. Fraktály patří do skupiny objektů, ke kterým lze vypočítat vzdálenost k nejbližšímu povrchu analyticky. V případě, že neexistuje analytické vyjádření vzdálenosti, využívá
se předpočítané trojrozměrné mřížky, pole vzdáleností (distance field). To
je uloženo v trojrozměrné textuře či objemovém stromě, kde každý voxel
mřížky obsahuje vzdálenost z jeho středu k nejbližšímu povrchu [5].
V případě procedurálního modelování lze vzdálenost k povrchům jednotlivých těles ve scéně definovat vzdálenostní funkcí. Parametry funkce
jsou bod v prostoru, od kterého zjišťujeme vzdálenost k nejbližšímu povrchu a hodnoty parametrizující těleso, jako například poloměr koule.
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Koule
f l o a t k o u l e ( vec3 s , f l o a t p o l ) {
return length ( s ) − pol ;
}

Kvádr
f l o a t kvadr ( v ec3 s t r e d , v ec3 hrany ) {
ve c3 v = abs ( s t r e d ) − hrany ;
r e t u r n min (max( v . x , max( v . y , v . z ) ) , 0 . 0 )
+ l e n g t h (max( v , 0 . 0 ) ) ;
}

Předpisy vzdálenostních funkcí k dalším kvadrikám a plochám jsou k nalezení v [4].
3.2 Stínování
Výsledná barva bodu na obrazovém plátně se skládá z několika složek.
První z nich je barva objektu, který je ve směru pohledu k pozorovateli
nejblíže, dále osvětlení od světelných zdrojů a vržených stínů od ostatních
objektů ve scéně.
Aby mohl být vypočítán příspěvek světelných zdrojů k celkové barvě
obrazového bodu, musí být v každém bodu na povrchu modelovaného
objektu definován normálový vektor. Znalost vzdáleností k nejbližšímu
povrchu můžeme využít pro výpočet gradientu. Normálový vektor je pak
definovaný jako
grad ( f , p ) =
normalize (
f ( p + ∆x ) − f ( p – ∆x ) , f ( p + ∆y ) − f ( p – ∆y ) ,
f ( p + ∆z ) − f ( p – ∆z )
);

Při znalosti normálového vektoru lze k výpočtu osvětlení využít libovolný
osvětlovací model, stejně jako při vizualizaci pomocí metody sledování
paprsku.
3.3 Ambient occlusion
Průchod světla scénou od světelných zdrojů není omezen pouze na přímé
osvětlení, ale značné množství světla se odráží od lesklých i matných povrchů objektů. Metody zahrnující ve výpočtu osvětlení i odražené světlo
se nazývají metody globálního osvětlení. Jejich algoritmy jsou komplexní
a pro vizualizace běžící v reálném čase příliš pomalé. Ambient occlusion,
napodobení reálného osvětlení pomocí započítání utlumení zastíněním,
není přesnou metodou globálního osvětlení, ale často se využívá z důvodu jednoduchosti implementace a rychlosti výpočtu. Principem ambient
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Obrázek 6: Princip výpočtu koeficientu zastínění při znalosti vzdálenosti
k nejbližšímu povrchu
occlusion je utlumení přímého osvětlení objektu pomocí násobení koeficientem zastínění [6]. Ten je přesně vypočítáván v algoritmech založených
na metodě sledování paprsku pomocí stovek paprsků směřujících v náhodném směru v polorovině určené normálou povrchu nebo jen odhadován z
hloubkové informace (z-bufferu) při vykreslení trojúhelníkové sítě klasickým zobrazovacím řetězcem [7].
Odhad koeficientu zastínění ze z-bufferu přináší do vykreslení scény
vizuální artefakty, které je nutné odstraňovat dodatečným zpracováním
obrazového plátna. Při vizualizaci pomocí metody adaptivního Raymarchingu lze znalost vzdálenosti k nejbližšímu povrchu využít k přesnému
výpočtu koeficientu zastínění. Ve směru normálového vektoru povrchu
jsou vypočteny vzdálenosti k nejbližšímu povrchu v několika vybraných
bodech a jejich vzdálenost od povrchu ve směru normály je poměřena s
vypočtenou vzdáleností [8] (obrázek 6). V závislosti na množství vzorků
vzdáleností k nejbližšímu povrchu je využito, je vypočtený koeficient zastínění přesnější.
ao = 1 − k ∗

vzorku
X
i=1

1
(i ∗ ∆ − vzdalenost(p + n ∗ i ∗ ∆))
2i

Exponenciální pokles zajišťuje menší míru zastínění pro vzdálenější
povrchy oproti těm bližším.
3.4 Vržené stíny
Algoritmy založené na metodě sledování paprsku vypočítávají vržené stíny
sledováním sekundárních paprsků směrem ke světelným zdrojům. Pokud
se nachází mezi sledovaným povrchem a světelným zdrojem další těleso,
je bod zastíněn. Ve scénách osvětlených bodovým zdrojem světla mají
vykreslené stíny ostrou hranici. Protože se však v přírodě nevyskytují při-
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Obrázek 7: Vizualizace procedurálně modelovaného tělesa s výpočtem
osvětlení a ambient occlusion (stíny nejsou zahrnuty)

rozené bodové zdroje světla, ostré stíny se jeví nerealistické. Vržené stíny
od plošných zdrojů světla vyžadují sledování velkého množství dodatečných sekundárních paprsků a tak výrazně zvyšují náročnost na výpočet.
Znalost vzdálenosti k nejbližšímu povrchu lze využít pro odhad penumbry, polostínu. Pokud sekundární paprsek na cestě ke světlu mine povrch
jiného objektu v definované vzdálenosti, není jemu odpovídající obrazový
bod plně zastíněn, ale leží v polostínu. Čím menší vzdálenost a čím blíže
od počátku sekundárního paprsku tím více bude obrazový bod zastíněn.
Pro vizualizaci měkkých stínů adaptivním Raymarchingem není potřeba
velké množství sekundárních paprsků z místa dopadu primárního paprsku,
stačí pouze jediný.

Obrázek 8: Vržený stín bez odhadu a s odhadem penumbry (polostínu)

3.5 CSG operace
Největší výhoda vizualizace adaptivním Raymarchingem oproti metodě
sledování paprsku tkví v rychlosti vykreslování objektů modelovaných pomocí CSG operací. Metoda sledování paprsku vyžaduje vytvoření stromu
CSG operací, který je při vykreslování opakovaně procházen a na základě
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f l o a t o p S j e ( f l o a t vz1 , f l o a t vz2 ) {
r e t u r n min ( vz1 , vz2 ) ;
}
f l o a t opRoz ( f l o a t vz1 , f l o a t vz2 ) {
r e t u r n max(−vz1 , vz2 ) ;
}

Rozdíl

f l o a t opPru ( f l o a t vz1 , f l o a t vz2 ) {
r e t u r n max( vz1 , vz2 ) ;
}

Průnik

Opakování

f l o a t opOpak ( v ec3 p , vec 3 c ) {
ve c3 q = mod( p , c ) − 0 . 5 ∗ c ;
return primitve ( q ) ;
}

Tabulka 1: CSG operace a doménová operace opakování
vzdálenostních intervalů jednotlivých vrcholů stromu je vyhodnocen průsečík s objektem. Oproti tomu metoda Raymarching operuje při skládání
CSG operací pouze se vzdálenostmi od nejbližšího povrchu. Vyhodnocení
vzdálenostních funkcí je pro moderní grafickou kartu mnohem rychlejší
než výpočet průsečíku s paprskem.
Tabulka 1 shrnuje definice CSG operací sjednocení, rozdíl a průnik pro
dvě vzdáleností funkce a doménovou operaci opakování pro střed doménového prostoru a vektor intervalů opakování ve směrech souřadnicových
os.

Obrázek 9: strom CSG operací a výsledný model

4 Závěr
Programovatelné jednotky současných grafických karet, shadery, disponují obrovskou výpočetní silou. Množství zpracovaných výpočtů se ne-
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odvíjí pouze od paralelizovatelnosti úlohy, ale také od divergence operací
prováděných jednotlivými výpočetními vlákny. Metodu sledování paprsku
lze implementovat i s využitím grafické karty, rychlost vykreslování scény
ale značně kolísá z důvodu synchronizace vláken, která provádějí různě
složité výpočty pro dané pixely výsledného obrazu. Vizualizace pomocí
adaptivního Raymarching tak sice mnohonásobně vyhodnocuje vzdálenostní funkce, ale díky nízké divergenci výpočtů vykresluje stejnou scénu
rychleji, hlavně v případě modelů vytvořených pomocí CSG operací. V
případě realistických vizualizací získává výhodu také v rychlosti výpočtů
ambient occlusion a měkkých stínů, které oproti jiným metodám vyžadují
pouze minimální množství dodatečných výpočtů.
Zdrojový kód algoritmu adaptivního Raymarchingu je krátký a je
vhodný pro výukové účely metod založených na sledování paprsku. Reálné
ukázky procedurálně modelovaných scén popsaných vzdálenostními funkcemi vykreslované adaptivním Raymarchingem v reálném čase lze včetně
zdrojových kódů nalézt v [9], [10] a [11].
Při znalosti parametrů projekční matice lze adaptivní Raymarching
kombinovat s výstupem klasického zobrazovacího řetězce pro vizualizaci
trojúhelníkové sítě [12]. Přesná vizualizace objektů popsatelných vzdálenostními funkcemi umístěných ve scéně popsané trojúhelníkovou sítí je
možná i v reálném čase.
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Abstrakt. Důležitou součástí dvourozměrného zobrazení scény je bezkolizní
rozmísťování popisů jednotlivých elementů. Při zobrazování kartografických map,
technických výkresů nebo projekcí prostorových scén je nutné umístit popisné
texty nebo grafické značky tak, aby nezakrývaly jiné části obrazu nebo se vzájemně
nepřekrývaly. Příspěvek prezentuje navržený heuristický algoritmus pro umístění
popisů u zobrazení tvaru ohýbaného profilu.
Klíčová slova: Kolize, popis, kótování, 2D obraz, CAD

1 Úvod
Popisy ve formě značek, čar nebo textů jsou nedílnou součástí dvourozměrného
znázornění grafické scény. Jedná se o objekty, které doplňují grafické
znázornění např. výkresu, mapy nebo schématu. Z důvodu čitelnost všech
zobrazených informací je požadováno rozmístění popisů takové, aby
nezpůsobovalo kolize mezi jednotlivými objekty.
Úloha bezkolizního rozmístění objektů je řešena v řadě aplikací, např. při
zobrazování kartografických map nebo kótovaných technických výkresů.
Řešení pro obecné grafické objekty vede na NP obtížný problém [1]. Proto
současné algoritmy používají aproximace a heuristiky pro snížení složitosti a
tím i času potřebného k bezkoliznímu umístění popisu, jako jsou například
metody simulovaného žíhání nebo postupného vylepšování [2]. U popisu
bodových objektů bývá úloha redukována na výběr vhodné pozice v přímém
okolí bodu tak, aby nedošlo ke kolizi s jiným popisem [3, 6]. Metody popisu
liniových objektů řeší nejenom bezkolizní umístění, ale i tvar křivky, kolem
které je text zobrazen [7]. Úloha rozmístění popisů je řešena i v případě
projekce 3D scény [4, 5].
Článek prezentuje řešení umístění textových popisů a značek u zobrazení
tvaru dvourozměrného řezu ohýbaného profilu definovaného podle zadání
zákazníka. Požadovaný tvar profilu je tvořen posloupností prvků, jako jsou
rovné hrany, ohyby a lemování. Vzhledem k tomu, že navrhovaný profil bude
vyráběn z tenkého kovového materiálu, je tvar ohybu znázorněn silnou čárou.
Není uvažována skutečná tloušťka materiálu, ani deformace, která může při
ohybu vzniknout. Tvar profilu je doplněn o popis délky hran, označení lícové
strany a velikosti jednotlivých úhlů ohybu. Speciální značky jsou použity pro
znázornění zpětného ohybu a lemování okraje, tzv. pertlování. Cílem není
vykreslit kótovaný technický výkres, ale znázornit uživateli tvar definovaného
profilu a umožnit jeho kontrolu před finalizací a zadáním do výroby.
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Stávající systém používal pevnou definici umístění jednotlivých značek a
textů bez ohledu na skutečný tvar profilu a na prostorové uspořádání zobrazení.
Na základě analýzy byl navržen systém rozmisťující popisy na základě sady
pravidel eliminující v převážné většině reálných případů kolizní zobrazení.

2 Metody
Návrh metod pro bezkolizní rozmisťování popisů v obraze vycházelo ze
stávajícího řešení nevhodně rozmísťujícího popisy podle pevných pravidel.
U rovných úseků byl text i značky umísťovány vždy na středu lícové strany
hrany, bez ohledu na skutečnou velikost textu a velikost popisovaného objektu.
Ohyby profilu byly označovány uvnitř úhlu zadaného uživatelem bez ohledu,
zda se jedná o ostrý či tupý úhel. Při zobrazení docházelo k častému překrývání
textu i značek, které v řadě případů způsobovalo i nečitelnost popisu.

a)

b)

c)

d)
Obr. 1: Umístění popisu úhlů pro a) tupý úhel, b) ostrý úhel, c) zpětný
ohyb a d) pravý úhel
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Návrh nového řešení vycházel z analýzy stovek reálných, uživateli
zadaných tvarů profilů. Bylo zjištěno, že ve většině případů stačí pro bezkolizní
popis hran i úhlů určit stranu, na které bude popis umísťován, případně zajistit
dostatečný prostor v případě krátkých hran. Umístění popisu u jednotlivých
prvků profilu bylo řešeno samostatně, a byly navrženy metody pro popis úhlů a
hran v kombinaci s metodou určení měřítka zobrazení.

2.1

Popis úhlů

Ohyb profilu je zadáván jako úhel, který svírají přilehlé hrany. Úhel může být
zadán kladnou i zápornou hodnotou, určující velikost ve stupních. Znamínko
určuje směr ohybu profilu. Zadané hodnoty, kladné i záporné mohou být
převedeny na hodnoty z rozsahu –180;180 . Úhel +/−180° představuje rovné
spojení hran, úhel +/−90° je pravý úhel a označuje se pouze značkou.
Speciálním případem jsou úhly +/−360° představující zpětný ohyb v jednom
nebo druhém směru, které se nekótují, ale zobrazují se s naznačeným oblým
ohybem (Obr. 1c). Ostatní úhly jsou kótovány na straně podle uživatelem
zadaného úhlu.
Kolize a nečitelnost jednotlivých texů popisu vznikaly především u ostrých
úhlů. Prostor vymezený úhlem byl nedostatečný pro umístění textu obsahující
hodnotou o velikosti úhlu bez znaménka a se značkou °. Navržená metoda
umísťuje značku i text popisu pomocí vynášecích čar na protější stranu ohybu a
to, jak u ostrých, tak tupých úhlů. Uživatelem zadané nekonvexní úhly byly tak
díky přepočtu na konvexní úhel s opačným znamínkem kótovány na
nekonvexní straně, kde byl dostatečný prostor pro zobrazení textu (obr 1).

2.2

Popis hran

Rovná hrana profilu je označena hodnotou definující délku hrany a značkou,
která může určovat lícovou stranu profilu. Text je zobrazen v jednom řádku,
vycentrován vzhledem ke středu hrany, a je natočen podél popisované hrany.
U dlouhých hran ke kolizím nedochází, ale v případě krátkých hran spojených
ostrými úhly může dojít ke kolizi s popisem jiné hrany nebo případně i
s označením úhlu ohybu. Vzhledem k tomu, že popis je umísťován vždy na
středu hrany bez vynášecí čáry, je nutné rozhodnout, na jaké straně hrany bude
umístěn. Z analýzy reálných případů vyplynulo, že pro bezkolizní umístění
dostačuje ve většině případů umístit popisek na vhodné straně hrany.
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Pravidlo
Váha
Nejdelší hrana – označena na lícové straně
+/−10 podle lícové strany
Předchůdce nebo následník hrany je zpětný
+/−3 podle orientace úhlu
ohyb okraje
ohybu
Předchůdce nebo následník hrany je ostrý
+/−2 podle orientace úhlu
úhel
ohybu
Hrany svírají ostrý úhel a obě jsou
+/−2 podle orientace úhlu
orientovány dovnitř úhlu, změna strany
ohybu
u méně ohodnocené hrany, v případě schody
u té kratší
Tab. 1: Příklady pravidel a vah aplikovaných při určování strany pro
umístění textového popisu a značky
Při určení strany pro popis hrany se vychází z řady pravidel aplikovaných
podle aktuálního tvaru profilu. Jednotlivá pravidla mají určenou váhu, tj. míru,
s jakou mohou ovlivnit stranu umístění popisu. Znaménko váhy určuje
preferovanou stranu. V případě splnění podmínky pravidla je váha zahrnuta do
součtu a znaménko výsledného součtu všech aplikovaných vah určí stranu
umístění popisu. Pravidla mohou být v průběhu návrhu libovolně přidávána a
editována, případně měněna jejich váha. V praxi byly použity celočíselné váhy
v rozsahu –10;10 . Příklady aplikovaných pravidel a jejich vah jsou uvedeny
v tabulce (Tab. 1). Zvláštním případem je nejdelší hrana profilu, která je vždy
označena na lícové straně, která je zároveň zvýrazněna speciální
trojúhelníkovou značkou (Obr. 3).

2.3

Určení měřítka

Tvar ohýbaného profilu je zobrazován v okně na základě měřítka určeného tak,
aby se celý profil vešel do rozměrů okna. Pokud je tvar profilu složen z
dlouhých i velmi krátkých hran, může nastat případ, kdy hrana zobrazená
pomocí určeného měřítka je příliš krátká na umístění textu a dochází ke kolizím
se sousedními objekty. Pro řešení byl navržen postup, který zobrazuje dlouhé
hrany v měřítku jen v případě, že jejich délka nepřesahuje určený násobek
nejkratší hrany. V opačném případě dojde k oříznutí hrany a textový popis s
délkou hrany je zobrazen v závorkách. Uvedený postup může způsobit kolizi
profilu, ale vzhledem k charakteru ohýbaných tvarů k tomu na testovaných
případech nedošlo (Obr. 4).

3 Výsledky
Navržené metody byly testovány na stovkách reálných uživateli definovaných
tvarech profilů. Většina zobrazení byla zcela bezkolizní. V jednotkách případů
došlo k částečnému překrytí, ale nedošlo ke snížení čitelnosti textu. Následující
obrázky představují vybrané případy před a po aplikaci jednotlivých metod (viz
Obr. 2-4).
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a)
b)
Obr. 2: Znázornění profilu a) před a b) po aplikaci metody pro umístění
popisu úhlů

a)

b)
Obr. 3: Znázornění profilu a) před a b) po aplikaci metody pro umístění
popisu hran, nejdelší hrana je označena trojúhelníkovou značkou na lícové
straně

a)
b)
Obr. 4: Znázornění profilu a) před a b) po úpravě měřítka některých hran.
Původní zobrazení zachovávající měřítko pro všechny hrany neposkytlo
dostatečný prostor pro umístění textu na krátkých hranách.
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4 Závěr
Uvedené metody prezentují jednoduchý a dostatečně pružný způsob řešení
bezkolizního umístění textových popisů a značek v dvourozměrném obraze.
I když se v článku jedná o konkrétní speciální případ zobrazované scény,
uvedené postupy jsou obecné a díky modifikovatelnému pravidlovému systému
i dostatečně flexibilní. Navržené metody pro popis úhlů i hran byly úspěšně
testovány na stovkách reálných případů. Většina zobrazení byla zcela
bezkolizní. V jednotkách případů došlo k částečnému překrytí, ale nedošlo ke
snížení čitelnosti textu.
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. V èlánku uvádíme poèítaèové øe¹ení nìkterý h planimet-

ri ký h úloh inspirovaný h geometrií paralelní h robotù-manipulátorù.
Zvlá¹tní

pozornost

je

vìnována

elementárnosti

uva¾ovaný h

úloh.

Úlohy uva¾ovaného typu by mohly slou¾it k o¾ivení výuky geometrie
na støední h i vysoký h ¹kolá h.

Klíèová slova

:

Paralelní

roboty,

geometri ké

problémy,

poèítaèové

øe¹ení.

1 Úvod

V tomto pøíspìvku se budeme zabývat otázkou, zda nìkteré problémy
øe¹ené v souèasné te hni e mají souvislost s klasi kou geometrií. Uká¾eme,
¾e nìkteré z ni h by mohly vést k øe¹ení geometri ký h problémù, které
by o¾ivily výuku geometrie na støední h a pøípadnì i na jiný h ¹kolá h.
Vybrali jsme robotiku a si e oblast paralelní h manipulátorù. Budeme se
zabývat základním problémem pro kon gura i takového manipulátoru.
Tento problém je problém patøí í do klasi ké geometrie, je v¹ak pøíli¹ komplikovaný pro u¾ití ve ¹kolské geometrii. Pro informa i uvedeme
nejdøíve zjednodu¹enou verzi tohoto problému (která se rovnì¾ vyskytuje
v prakti ký h aplika í h), problém vyøe¹íme a zobrazíme øe¹ení. Pak se
budeme zabývat odvozenými problémy, vhodnými pro o¾ivení výuky geometrie.
Zvlá¹tní pozornost budeme vìnovat otáz e, zda daná úloha je elementární t.j. øe¹itelná pouze pravítkem a kru¾ítkem, i kdy¾ v¹e hny úlohy
budeme øe¹it na poèítaèi v programu Maple VI. Stránky z poèítaèe jsou
pone hány v angli kém jazy e vèetnì vysvìtlují ího textu.

2 Základní informa e o paralelní h manipulátore h

Klasi ký h pøíkladem paralelního manipulátoru je t.zv. Stewart-Goughova platforma. S hemati ký pohled vidíme na Obr.1, geometri ké zjednodu¹ení na Obr.2.
Pro zajímavost uvádíme na Obr.3 té¾ pùvodní platformu sestrojenou
D. Stewartem.
S.-G. platforma je paralelní manipulátor skládají í se z hybné èásti (urèené body m1 ; :::; m6 ) a pevné èásti (urèené body M1 ; :::; M6 , viz Obr.2).
Tyto dvì èásti jsou spojeny teleskopi kými vál i ( spojni emi Mi mi ; i =
1; :::; 6) pomo í sféri ký h kloubù v bode h mi and Mi : Zmìna délky
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Obrázek 1: Stewart-Gough-ova platforma
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Obrázek 2: Geometri ké znázornìní S.-G. platformy
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Obrázek 3: Pùvodní Stewart-Gough-ova platforma
tì hto vál ù (ramen manipulátoru) pak generuje pohyb hybné èásti manipulátoru vzhledem k pevné, viz opìt Obr.2.
Jeden ze základní h problémù pro tento typ manipulátoru je t.zv.
pøímá úloha - známe délky v¹e h ramen d(mi Mi ); i = 1; :::; 6 a h eme
najít v¹e hny mo¾né kon gura e, které mù¾e manipulátor zaujmout t.j.
v¹e hny polohy hybné èásti vzhledem k pevné.
Geometri ký popis tohoto problému je následují í:
Je dáno ¹est bodù m1 ; :::; m6 v hybném prostoru a ¹est bodù M1 ; :::; M6
v pevném prostoru. (Poloha tìlesa v prostoru závisí na ¹esti parametre h.)
Ch eme najít v¹e hna umístìní hybného prostoru (platformy), pro
která vzdálenosti d(mi Mi ); i = 1; :::; 6 nabývají pøedem daný h hodnot.
Není to obe nì nutné, ale pøedpokládáme, ¾e body m1 ; :::; m6 a stejnì tak
M1 ; :::M6 le¾í v rovinì.
Jiná formula e tého¾ problému je:
Hledáme umístìní daného ¹estiúhelníka v prostoru tak, aby jeho vrholy le¾ely na daný h ¹esti sférá h.
To je problém z klasi ké geometrie a je velmi komplikovaný. Je stupnì
40 a je známo, ¾e mù¾e mít a¾ 40 reálný h øe¹ení. Jako takový není vhodný
pro ¹kolskou matematiku. Z tohoto dùvodu se soustøedíme na rovinnou
verzi tohoto problému.
To znamená, ¾e máme najít takovou polohu daného trojúhelníka, aby
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jeho vr holy le¾ely na daný h tøe h kru¾ni í h. (Pøe hod od ¹estiúhelníka
k trojúhelníku je vyvolán tím, ¾e poloha obraz e v rovinì závisí pouze na
tøe h parametre h, pøímá shodnost v rovinì je urèena vektorem posunutí a
úhlem otoèení.)Tento problém stále je¹tì není elementární, ale je snadno
øe¹itelný na poèítaèi. Jeliko¾ je to klíèový problém pro dal¹í aplika e,
vyøe¹íme jej podrobnì.

3 Øe¹ení pøímé úlohy pro rovinný manipulátor

Postup øe¹ení:
Napí¹eme rovni e obe né shodnosti a napí¹eme rovni e pro vzdálenosti pevný h a pohyblivý h bodù. Aby hom se vyhnuli goniometri kým
funk ím, napí¹eme shodnost jako spe iální pøípad podobnosti, která splòuje kvadrati kou rovni i rr4=0. To umo¾òuje øe¹it problém pouze pomo í
algebrai ký h rovni . Podobnì budeme postupovat i nadále. Dostaneme
ètyøi rovni e, pomo í lineární h kombina í vytvoøíme dvì rovni e lineární,
ty vyøe¹íme a dosadíme do zbývají í h. Rovni e rr4=0 je kvadrati ká, dosazením za vy¹¹í mo niny do zbývají í rovni e dostaneme lineární rovni i,
tu vyøe¹íme a po dosazení dostaneme rovni i o jedné neznámé a úloha je
vyøe¹ená.

We are given two triangles, one has verti es KLM and
lies in the fixed plane. The other one has verti es fgh
and lies in the moving plane. We have to move the
triangle fgh to a new position FGH in su h a way
that distan es of orresponding verti es (KF,LG,MH)
have pres ribed values d1,d2,d3.
d(K,F)=d1, d(L,G)=d2, d(M,H)=d3.
In another words, we have three ir les with enters K,L,M
and radii d1,d2,d3, respe tively. We have to move the
triangle fgh to su h a position that its verti es FGH
lie on given three ir les.
To simplify formulas we hoose Cartesian oordinates x,y
in the moving and X,Y in the fixed systems in a suitable
way. We hoose
f=[0,0℄,g=[a2,0℄,h=[a3,b3℄.
The onne tion between the moving and fixed planes is
X:=r*x+s*y+p;Y:=-s*x+r*y+q;
>
where r^2+s^2=1.
The new position of the triangle is
> F:=[subs(x=0,y=0,X),subs(x=0,y=0,Y)℄;
F := [p, q℄
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> G:=[subs(x=a2,y=0,X),subs(x=a2,y=0,Y)℄;
G := [r a2 + p, -s a2 + q℄
> H:=[subs(x=a3,y=b3,X),subs(x=a3,y=b3,Y)℄;
H := [r a3 + s b3 + p, -s a3 + r b3 + q℄
For the hoi e
A=[0,0℄,B=[A2,0℄,C=[A3,B3℄,
we obtain the distan e onditions in the following form:
>
r1:=X^2+Y^2-d1^2;r2:=(X-A2)^2+Y^2-d2^2;
r3:=(X-A3)^2+(Y-B3)^2-d3^2;
Substitution of oordinates of f,g,h, yields resulting
equations
rr1=0,rr2=0,rr3=0
and rr4=0 is the ongruen e ondition.
> rr1:=subs(x=0,y=0,r1);
2
2
2
rr1 := p + q - d1
> rr2:=expand(subs(x=a2,y=0,r2));
2 2
2
2
rr2 := r a2 + 2 r a2 p - 2 r a2 A2 + p - 2 p A2 + A2
2 2
2
2
+ s a2 - 2 s a2 q + q - d2
>rr3:=numer(expand(subs(x=a3,y=b3,r3)));
2 2
2 2
rr3 := r a3 + 2 r a3 p - 2 r a3 A3 + s b3 + 2 s b3 p
2
2
2 2
- 2 s b3 A3 + p - 2 p A3 + A3 + s a3 - 2 s a3 q
2 2
2
+ 2 s a3 B3 + r b3 + 2 r b3 q - 2 r b3 B3 + q
2
2
- 2 q B3 + B3 - d3
> rr4:=r^2+s^2-1:
We have obtained four quadrati equations for
unknown p,q,r,s. Forming linear ombinations we obtain
> rr2:=fa tor(rr2-rr1-rr4*a2^2);
2
rr2 := 2 r a2 p - 2 r a2 A2 - 2 p A2 + A2 - 2 s a2 q
2
2
2
- d2 + d1 + a2
> rr3:=fa tor(rr3-rr1-rr4*(a3^2+b3^2));
rr3 := 2 r a3 p - 2 r a3 A3 + 2 s b3 p - 2 s b3 A3
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2
- 2 p A3 + A3- 2 s a3 q + 2 s a3 B3 + 2 r b3 q
2
2
2
2
2
- 2 r b3 B3 - 2 q B3 + B3 - d3 + d1 + b3 + a3
rr2=0 and rr3=0 are two linear equations in r and s.
We solve them and do not display the result.
> solve({rr2,rr3},{r,s}):
> assign(%);
Remaining equations are rr1=0,rr4=0 for p and q.
rr4 is not displayed, it is too long.
> rr4:=numer(fa tor(rr4)):
> degree(rr4,p);degree(rr4,q);
4 , 4
As rr1 is only quadrati al, we an substitute for
powers of p to rr4 and we obtain a linear equation.
> rr4:=numer(fa tor(subs(p^4=(d1^2-q^2)^2,
p^3=p*(d1^2-q^2),p^2=d1^2-q^2,rr4))):
> nops(rr4);degree(rr4,p);
554
1
From rr4=0 we express p and substitute into rr1.
> p:=fa tor(solve(rr4,p)):
> rr1:=numer(fa tor(rr1)):
> degree(rr1,q);nops(rr1);
6
15317
This solves the problem, we have obtained one equation
of degree 6 in one unknown, we solve it numeri ally.
For demonstration we would like to show that the problem
an have 6 real solutions.
> a2:=3;a3:=8;b3:=5;A2:=5;B3:=7;A3:=2;
> d1:=sqrt(23);d2:=sqrt(37);d3:=sqrt(40);
> rr1:=fa tor(rr1);
2
6
rr1 := -9825670030960 q - 325539499628 q + 4969280000 q
5
4
3
- 32839801600 q - 121731437984 q + 1143567165200 q
+ 15722769097364
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Obrázek 4: Jedno z øe¹ení úlohy
> Q:=fsolve(rr1,q);

>
>
>
>

Q := -4.416601003, -3.924357933, 2.866235087,
3.632594773,3.658953193, 4.791739216
We denote all six solutions as q1,...,q6.
q1:=Q[1℄;q2:=Q[2℄:q3:=Q[3℄:q4:=Q[4℄:q5:=Q[5℄:q6:=Q[6℄:
q1 := -4.416601003
p:=fa tor(p):
r:=fa tor(r):
s:=fa tor(s):
similarly for p,r and s.

Pro názornost uvádíme v¹e hna øe¹ení na dvou obráz í h, viz Obr.5.

4 Problémy inspirované pøed hozí úlohou

Nejdøíve uvedeme zjednodu¹enou verzi pøed hozího problému, kdy dvì
ze tøí zadaný h kru¾ni jsou soustøedné. Dostaneme elementární problém
vhodný pro øe¹ení ve ¹kole, je snadno øe¹itelný pravítkem a kru¾ítkem. Vyu¾ívá toho, ¾e pokud se dva vr holy trojúhelníka pohybují po soustøedný h
kru¾ni í h, pohybuje se i tøetí.
Ni ménì zùstaneme je¹tì na hvíli u poèítaèového øe¹ení. Jeliko¾ je
úloha elementární, dá se výsledek vyjádøit pomo í elementární h opera í
a druhý h odmo nin. Jeliko¾ pùvodní úloha byla ¹estého stupnì, znamená
to, ¾e se nìkterá rovni e musí rozpadnout na rovni e ni¾¹ího stupnì. Najít
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Obrázek 5: Tøi a tøi øe¹ení úlohy
tento rozklad ale není v¾dy jednodu hé, jak uvidíme. Nejprve uvedeme
pøed hozí rovni e ve zkrá ené verzi.
> X:=r*x+s*y+p:Y:=-s*x+r*y+q:
> F:=[subs(x=0,y=0,X),subs(x=0,y=0,Y)℄:
> G:=[subs(x=a2,y=0,X),subs(x=a2,y=0,Y)℄:
> H:=[subs(x=a3,y=b3,X),subs(x=a3,y=b3,Y)℄:
For the hoi e A=[0,0℄,B=[0,0℄,C=[A3,0℄, we obtain
> r1:=X^2+Y^2-d1^2:r2:=X^2+Y^2-d2^2:r3:=(X-A3)^2+Y^2-d3^2:
To avoid long formulas, we hoose an example.
> A3:=5:a2:=13/4:a3:=7/3:b3:=4:d1:=2:d2:=3:d3:=4:
> rr1:=subs(x=0,y=0,r1);
2
2
rr1 := p + q - 4
> rr2:=expand(subs(x=a2,y=0,r2));
169 2
2 169 2
2
rr2 := --- r + 13/2 r p + p + --- s - 13/2 s q + q - 9
16
16
>rr3:=expand(subs(x=a3,y=b3,r3));
2
2
2
rr3 := 193/9 r + 14/3 r p - 70/3 r + 193/9 s + 8 s p
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2
2
- 40 s + p- 10 p + 9 - 14/3 s q + 8 r q + q
> rr4:=r^2+s^2-1;
>rr2:=fa tor(rr2-rr1-a2^2*rr4);
rr2 := 13/2 r p - 13/2 s q + 89/16
> rr3:=fa tor(rr3-(a3^2+b3^2)*rr4-rr1);
rr3 := 14/3 r p - 70/3 r + 8 s p - 40 s - 10 p
+ 310/9 - 14/3 s q + 8 r q
Now we ould pro eed as in the general ase.
But as the problem has an elementary solution, it is
possible to express the solution by square roots. To do
it, we shall use our knowledge of elementary geometry
and transform the problem by substitution.
We noti e that equation rr2=0 reminds the known formula
for osine of the sum of two angles,
os(u+v)= os(u) os(v)-sin(u)sin(v). This suggests the idea
for the substitution.
>
f1:=r*p-s*q-u*d1;
>
>

f2:=s*p+r*q-v*d1;
solve({f1,f2},{r,s});
p v - q u
q v + u p
{s = 2 ---------, r = 2 ---------}
2
2
2
2
p + q
p + q

> assign(%);
> r:=subs(p^2=d1^2-q^2,r):
> s:=subs(p^2=d1^2-q^2,s):
> rr4:=fa tor(subs(p^2=d1^2-q^2,rr4));
> rr2:=fa tor(subs(p^2=d1^2-q^2,u^2=1-v^2,rr2));
89
rr2 := 13 u + -16
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We see that rr2 is transformed to a very simple equation.
The rest is now easy.
> u:=solve(rr2,u):
> rr3:=fa tor(subs(p^2=d1^2-q^2,v^2=1-u^2,rr3));
rr3 := 28/3 u - 35/3 q v - 35/3 u p + 16 v - 20 p v +
20 q u - 10 p + 310/9
>p:=solve(rr3,p);
84 u - 105 q v + 144 v + 180 q u + 310
p := 1/15 -------------------------------------7 u + 12 v + 6
> rr4:=fa tor(rr4);
35343
2
rr4 := - ----- + v
43264
> l:=-subs(v=0,rr4);
35343
l := ----43264
> rr1:=fa tor(numer(subs(v^2=l,rr1)));
> v:=fa tor(solve(rr1,v)):
> rr4:=numer(fa tor(rr4));
2
rr4 := -393632184703103100 q + 557425253481183360 q
3
- 186342020231328000 q + 120412809148320000 q
+ 37571505042918889
> sqrt(l);
3/208 sqrt(3927)
> rr4:=numer(fa tor(rr4,sqrt(3927)));
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2
rr4 := (2572923272400 q - 1990833549480 q
- 46699726590 q sqrt(3927) - 3311384664875
+ 47605511268 sqrt(3927))
2
(2572923272400 q - 1990833549480 q +
46699726590 q sqrt(3927) - 3311384664875
- 47605511268 sqrt(3927))
The final equation is of degree four, but it fa torizes
into two quadrati equations and for this reason the
result an be expressed algebrai ally by using square
roots.

Zobe nìním prin ipu úloh vý¹e uvedený h dostáváme velkou tøídu geometri ký h problémù, kterou lze struènì harakterizovat takto:
Zvolený geometri ký objekt zmìnit pomo í nìkteré z daný h mno¾in
transforma í (shodnosti, podobnosti, a nity, projektivity a pod.) tak, aby
splòoval dané podmínky. Vzniklé úlohy mohou být snadné, známé a elementární nebo slo¾ité a vysokého stupnì. Uvádíme nìkteré z ni h:
1)Sestrojte trojúhelník shodný s daným trojúhelníkem, jeho¾ vr holy
le¾í na daný h tøe h pøímká h. To je elementární úloha na vyu¾ití elipti kého pohybu v rovinì.
2) Sestrojte ètvere s vr holy na daný h ètyøe h pøímká h. To je opìt
elementární úloha, její øe¹ení v¹ak u¾ dnes není mo známé. Nahradíme-li
nìkteré pøímky kru¾ni emi, dostáváme øadu zajímavý h úloh. Napøíklad
tøi soustøedné kru¾ni e a dal¹í libovolná - elementární úloha.
(Zøejmá modi ka e - nahradíme ètvere libovolným ètyøúhelníkem a
hledáme ètyøúhelník podobný).
3) Sestrojte a nnì pravidelný ¹estiúhelník s vr holy na daný h ¹esti
pøímká h. (A nnì pravidelný ¹estiúhelník je a nnì ekvivalentní s euklidovsky pravidelným ¹estiúhelníkem, viz Obr.7. Mno¾inu a nnì pravidelný h ¹estiúhelníkù získáme tak, ¾e na euklidovsky pravidelný ¹estiúhelník
aplikujeme v¹e hny a nní transforma e.) Opìt elementární problém, elementární øe¹ení mi není známo.
My se budeme dále vìnovat problému s a nním ¹estiúhelníkem, proto¾e je elementární a pøitom má velké mno¾ství øe¹ení.
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Postup øe¹ení na poèítaèi:
Zvolíme vr holy ¹estiúhelníka jako na Obr.7 a dosadíme jeji h souøadni e do rovni obe né a nní transforma e. Dostaneme soustavu ¹esti lineární h rovni pro koe ienty a nní transforma e, kterou vyøe¹íme. Tím je
problém vyøe¹en.
Constru t an affinely regular hexagon with verti es
on given straight lines.
We hoose verti es A1,...,A6 of the hexagon as in
the previous figure, to have the simplest possible
equations.
> A1:=[0,1℄;A2:=[1,1℄;A3:=[1,0℄;
A4:=[0,-1℄;A5:=[-1,-1℄;A6:=[-1,0℄;
Now we write equations of an affine transformation,
whi h will transform the given hexagon to another one,
whi h has verti es [Xi,Yi℄, i=1,...,6.
> X:=a11*x+a12*y+a13;Y:=a21*x+a22*y+a23;
> X1:=subs(x=0,y=1,X);X2:=subs(x=1,y=1,X);
X3:=subs(x=1,y=0,X);X4:=subs(x=0,y=-1,X);
X5:=subs(x=-1,y=-1,X);X6:=subs(x=-1,y=0,X);
X1 := a12 + a13, X2 := a11 + a12 + a13,
X3 := a11 + a13,X4 := -a12 + a13,
X5 := -a11 - a12 + a13, X6 := -a11 + a13
> Y1:=subs(x=0,y=1,Y);Y2:=subs(x=1,y=1,Y);
Y3:=subs(x=1,y=0,Y);Y4:=subs(x=0,y=-1,Y);
Y5:=subs(x=-1,y=-1,Y);Y6:=subs(x=-1,y=0,Y);
Y1 := a22 + a23, Y2 := a21 + a22 + a23,
Y3 := a21 + a23,Y4 := -a22 + a23,
Y5 := -a21 - a22 + a23, Y6 := -a21 + a23
Now we hoose arbitrary six lines
> r1:=m1*x+n1*y+p1;r2:=m2*x+n2*y+p2;r3:=m3*x+n3*y+p3;
r4:=m4*x+n4*y+p4;r5:=m5*x+n5*y+p5;r6:=m6*x+n6*y+p6;
and put the points on the lines.
> rr1:=subs(x=X1,y=Y1,r1);rr2:=subs(x=X2,y=Y2,r2);
rr3:=subs(x=X3,y=Y3,r3);rr4:=subs(x=X5,y=Y5,r4);
rr5:=subs(x=X4,y=Y4,r5);rr6:=subs(x=X6,y=Y6,r6);
rr1 := m1 (a12 + a13) + n1 (a22 + a23) + p1
rr2 := m2 (a11 + a12 + a13) +n2 (a21 + a22 + a23)+p2
rr3 := m3 (a11 + a13) + n3 (a21 + a23) + p3
rr4 := m4 (-a11 - a12 + a13)+n4(-a21 - a22 + a23)+p4
rr5 := m5 (-a12 + a13) + n5 (-a22 + a23) + p5
rr6 := m6 (-a11 + a13) + n6 (-a21 + a23) + p6
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Obrázek 8: Nìkolik øe¹ení úlohy
We have obtained six linear equations
rri=0,i=1,...,6 for unknown
a11,a12,a13,a21,a22,a23, whi h is easily solved.
> solve({rr1,rr2,rr3,rr4,rr5,rr6},{a11,a12,a13,a21,
a22,a23}):
> assign(%):

Zvolený h ¹est pøímek se dá libovolnì permutovat, o¾ dává 6!=720
mo¾ností. A nity, které reprodukují ¹estiúhelník dávají stejná øe¹ení. Je
ji h 12, o¾ dává 720/12=60. To znamená, ¾e úloha má obe nì ¹edesát
øe¹ení. Nìkolik øe¹ení zobrazíme. Zvolíme ¹est pøímek a soustavu znovu
vyøe¹íme:
> r1:=x-y-1;r2:=2*x-y-5;r3:=x-2*y+14;
r4:=x+y-12;r5:=3*x+y-4;r6:=4*x-y-8;

Dále postupujeme stejnì jako nahoøe. Dal¹í øe¹ení dostaneme permutaemi zvolený h pøímek. Na Obr.8 a Obr.9 je zobrazeno vìt¹í mno¾ství
øe¹ení dané úlohy, ale zdaleka ne v¹e hna.
Úloha také mù¾e mít nekoneènì mnoho øe¹ení, jak vidíme na Obr.10.

5 Ètvere na kubi e

Z pouhé zvìdavosti si polo¾me otázku, zda je mo¾né polo¾it ètvere na
kubiku? Na Obr.11 vidíme na pøíkladu Des artova listu, ¾e to mo¾né je
a není to ani obtí¾né. Tak¾e zbývají dvì pøirozené otázky, a si e jestli
na ka¾dou kubiku lze polo¾it ètvere a jaký je nejvìt¹í poèet takový h
ètver ù, viz Obr.12.
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Spolupráce mezi předměty Deskriptivní geometrie
a Základy architektonického navrhování
Dana Kolářová
Ústav nosných konstrukcí Fakulty architektury ČVUT
Thákurova 9, 166 34 Praha, Czech Republic
email: kolarova@fa.cvut.cz

Abstrakt. V rámci projektu OPPA vzniklo několik zajímavých úloh zaměřených
na spolupráci Dg a ZAN, se kterými příspěvek seznamuje.
Klíčová slova: zobrazení architektonických objektů, geometrie gotických oken,
geometrie kamenických značek, origami

1 Zimní semestr – zobrazení architektonických objektů
Deskriptivní geometrie je na fakultě architektury podpůrným předmětem, který
by měl dát studentům teoretické základy zobrazování a seznámit je
s aplikacemi geometrie v architektuře. Výuka tohoto předmětu je neustálým
hledáním optimální formy, jak naplnit požadované. V loňském školním roce
vznikla pracovní skupina složená z pedagogů Dg a ZAN, kteří měli za úkol
najít novou podobu úloh zadávaných v deskriptivní geometrii tak, aby lépe
odpovídala požadavkům architektů. Zadání úloh bylo inspirováno buď reálně
existujícími stavbami nebo modely, které vznikají při výuce ZANu. Práce byla
podpořena projektem OPPA. Vznikla sada zadání, z nichž část najdete na
webových stránkách ústavu pod záložkou výuka - deskriptivní geometrie - rysy
http://15122.fa.cvut.cz/

2 Letní semestr – geometrie v architektuře
V letním semestru zadáváme studentům semestrální práce, které ukazují
souvislost geometrie a architektury. Letos jsme při výběru témat také
spolupracovali s architekty. Architekti nám pomohli vytvořit seznam
významných staveb, tyto stavby jsme se studenty zobrazovali v tříúběžníkové
perspektivě nebo jako anaglyfy. Některá témata používáme již několik let,
například hledání geometrie gotického okna nebo určování geometrické
struktury ornamentálních vzorů vyskytujících se v dlažbách či v parketových
vzorech. Letos vrámci pracovní skupiny vznikla nová zadání, například
geometrie kamenických značek nebo prvky origami v architektuře nebo
kirigami. Studentské práce najdete též na stránkách ústavu v odkazu na
elektronická skripta.
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Obr. 1: Model ze ZANu zobrazený v kosoúhlém promítání

3 Závěr
Úzká spolupráce jednoznačně napomohla zlepšit mezipředmětové vztahy, došlo
ke koordinaci termínů, což zmírnilo zátěž studentů. Nová témata v naší práci
přinášejí oživení a snad budou inspirací i pro studenty na jiných vysokých
školách.

Poděkování
Tento článek vznikl za podpory projektu OPPA, na kterém se mnou
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Voxelová reprezentácia v kontexte Goldbergovych
rozkladov 3D priestoru
Alexej Kolcun
Oddělení aplikované matematiky a informatiky, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.,
Studentská 1768, 08 00 Ostrava
email:alexej.kolcunr@ugn.cas.cz

Abstrakt. Voxelovú reprezentáciu, tj. pravidelný rozklad, možno transformovať na
štvorstenový rozklad za podmienky zachovania konformity 72 spôsobmi [2].
Dostávame tak polopravidelné rozklady. Inou alternatívou pravidelného rozkladu
sú Goldbergove rozklady 3D priestoru na štvorsteny [1]. V príspevku je
analyzovaný vzťah medzi polopravidelnými rozkladmi a Goldbergovými. Je
nájdený optimálny Goldbergov rozklad.
Klíčová slova: voxelová reprezentácia, rozklad na štvorsteny, Goldbergov rozklad.

1 Motivácia
Rastrový obraz vykazuje výraznú diskretizačnú chybu, spôsobenú tvarom
pixelu. Namiesto bežne používaného antialiasingu, ktorý je založený na
konvolučnom vyhladení, možno použiť prechod na trojuholníkovú sieť tak, že
„rohové“ pixely rozdelíme vhodnou diagonálou na dva trojuholníky [3] –
obr. 1b).

a)

b)

c)

d)

Obr. 1: Rastrová reprezentácia a) a diagonalizované vylepšenia b), d).
Použitie podobnej myšlienky na voxelizované trojrozmerné objekty naráža na
problém, že výber povrchových a telesových diagonál nie je ľubovoľný [2].
Preto sa v 2D obmedzíme na konštrukciu, ktorú ukazuje obr. 1c), tj. pravidelnú
pravouhlú sieť „zdeformujeme“ a zvolíme pravidelne sa striedajúce diagonály
tak, že výsledný rozklad pozostáva z rovnostranných trojuholníkov
(s výnimkou hraničných horizontálnych riadkov). Výsledok takto
rasterizovaného obrazu je na obr. 1d). Ako uvidíme nižšie, tento prístup je
vhodný i preto, že sa dá použiť i trojrozmernom priestore.
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2 Goldbergovské rozklady
Goldbergov spôsob [1], ako deliť priestor na zhodné štvorsteny ilustruje
obr. 2a):
1. rovinu triangularizujeme rovnostrannými trojuholníkami so stranou e=1,
2. nad každým trojuholníkom vytvoríme trojboký hranol,
3. na hranách hranola generujeme vrcholy „navíjaním“ s krokom h,
4. vrchol spojíme hranou s nasledujúcimi tromi vrcholmi.
Dostaneme tak rozklad, kde každý štvorsten má hrany s dĺžkami

a = 1 + h 2 , b = 1 + 4h 2 , c = 3h.

a)

b)

(1)

c)

Obr. 2: a) Goldbergova konštrukcia rozkladu priestoru na zhodné
štvorsteny, b) štvorsten Goldberovského rozkladu s farebne vyznačenými
dĺžkami hrán a (červená), b (modrá), c (čierna), c) „opačne navíjaný“
rovinne symetrický štvorsten.
Všimnime si, že keď každý hranol navíjame rovnakým smerom, štvorsteny zo
susedných hranolov nemajú spoločné celé steny – rozklad je nekonformný. Pre
zaručenie konformity musíme susedné hranoly navíjať opačným smerom.
Výsledný rozklad tak pozostáva zo rovinne symetrických štvorstenov –
obr. 2b),c).
Pre štvorsten, generujúci Goldbergovský rozklad, vyjadríme veľkosť uhlov
pri vrcholoch na príslušných stenách, ako i uhlov medzi stenami, v závislosti na
veľkosti „navíjacieho kroku“ h.

2.1 Povrchové uhly
Vidíme, že štvorsteny pozostávajú z dvoch stien typu aab a dvoch typu abc.
Jednoduchým odvodením na základe kosínusovej vety dostávame:
pre trojuholník typu aab (s uhlami α,α,β )
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α aab = arccos
β aab = arccos

b
1 + 4h 2
= arccos
,
2a
4 + 4h 2
2a 2 − b 2
2a 2

= arccos

1 − 2h 2
2 + 2h 2

(2)
,

pre trojuholník typu abc (s uhlami α,β,γ )
b2 + c2 − a 2
2 + 5h 2
α abc = arccos
= arccos
,
2bc
6 h 1 + 4h 2

β abc = arccos

a2 + c2 − b2
5h
= arccos
,
2ac
6 1 + h2

γ abc = arccos

a 2 + b2 − c2
1 − 2h 2
= arccos
2ab
1 + h 2 1 + 4h 2

(3)

2.2 Priestorové uhly
Pre zjednodušenie odvodenia zavedieme súradnicový systém tak, že:
1 3

A = (0,0,0), B = (1,0, h ), C =  ,
,2h , D = (0,0,3h )
2 2



Dostávame tak vonkajšie normály

n ABD
n ADC
n DBC

(C − A) × (B − A) =
(B − A ) × (D − A ) =
(D − A) × (C − A) =

(

)

3
h, 3h, − 1
2
=
3h(0, − 1, 0)
3h
=
− 3 , 1, 0
2
3
(2h, 0, 1)
= (B − D ) × (C − D ) =
2

n ACB =

(

)

(4)

a ich veľkosti
n ACB =

3
4h 2 + 1,
2

n ADC = 3h,

n DBC

Vzhľadom na vzťahy

n ABD = 3h,

3
=
4h 2 + 1
2

.

(5)
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α 1 = ∠AB = ∠ACB, ABD

cos α 1 =

α 2 = ∠BC = ∠ACB, DBC

−

(n ACB , n ABD )
n ACB n ABD

(n ACB , n DBC )

cos α 2 =

−

cos α 3 =

(n , n )
− ADC DBC

β1 = ∠BD = ∠ABD, DBC

cos β1 =

(n , n )
− ABD DBC

β 2 = ∠AC = ∠ACB, ADC

cos β 2 =

γ = ∠AD = ∠ABD, ADC

cos γ =

α 3 = ∠CD = ∠ADC , DBC

n ACB n DBC

n ADC n DBC

3h 2
4h 2 + 1
1 − 2h 2
=
1 + 4h 2

=

=

3h 2
4h 2 + 1

= 0
n ABD n DBC
(n , n ) = 0
− ACB ADC
n ACB n ADC
(n ABD , n ADC )
1
−
=
n ABD n ADC
2

uhly medzi stenami majú veľkosti
α1 = α 3 = arccos

3h 2
4h 2 + 1

β1 = β 2 = 90 , γ = 60
o

, α 2 = arccos

1 − 2h 2

,
1 + 4h 2 .

(6)

o

2.3 Optimálny Goldbergovský rozklad
Z hľadiska interpolácie hodnôt z vrcholov štvorstenu do jeho vnútra, môžeme
považovať pravidelný štvorsten za najlepší možný (samozrejme za
predpokladu, že priestor je izotrópny). Keďže uhol medzi jeho stenami je
1
(7)
ε = arccos =& 54.74 ° ,
3
pravidelný štvorsten nemôže generovať rozklad trojrozmerného priestoru.
Z tohto pohľadu je zaujímavé nájsť optimálny Goldbergovský rozklad, tj. nájsť
takú hodnotu h v (1), že odchýlka výsledného štvorstenu od pravidelného bude
minimálna.
Uvažujme nasledujúce miery vzdialenosti:
∆1 =

3a + 2b + c
3(a − l )2 + 2(b − l )2 + (c − l )2
, kde l =
,
2
6
l

∆2 =

(α abc − 60)2 + (β abc − 60)2 + (γ abc − 60)2 + 2(α aab − 60)2 + (β aab − 60)2 , (9)

∆ 3 = 2(α1 − ε )2 + (α 2 − ε )2 .

(8)

(10)

Grafy na obr. 3 ukazujú, že vo všetkých troch prípadoch optimálne riešenie
dostávame pre
1
h=
,
(11)
2 2
čo znamená, že platí
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a = c, α 1 = α 2 = 60 o .
(12)
Naviac, vzhľadom na obr. 2b),c) vidíme, že oba štvorsteny sú vzájomne
identické a dostávame tak konformný rozklad generovaný skutočne jediným
štvorstenom.
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Obr. 3. Kvalitatívne charakteristiky Goldbergovského štvorstenu
v závislosti na strmosti navíjacej špirály h:
a) dĺžky hrán, b) uhly pri vrcholoch, c) uhly medzi stenami.
Približné dĺžky hrán a uhly optimálneho Goldbergovského štvorstenu sú
uvedené v Tab. 1.
A
B
C
αabc
βabc
γabc
αaab
βaab
1.061 1.225 1.061 54.7 70.5 54.7 54.7 70.5
Tab. 1 Približné dĺžky hrán a uhly optimálneho Goldbergovského štvorstenu.

3 Goldbergovský rozklad a voxelová reprezentácia
V rámci polopravidelných rozkladov voxelu [2] existujú také – napr. obr. 4,
ktoré pozostávajú z troch identických a troch stenovo symetrických
štvorstenov. Naviac, vzájomné dĺžky hrán

3 × a = 1, 2 × b = 2 , 1× c = 3
2
1
a h=
.
3
3
Na rozdiel od konštrukcie z obr. 2a) však v tomto prípade identické štvorsteny
nie sú susedné. Preto je na mieste otázka, či je možné tento polopravidelný
rozklad voxelu previesť na Goldbergovský rozklad.

vyhovujú vzťahu (1) pre e =

Obr. 4. Farebne odlíšené rovinne symetrické štvorsteny v polopravidelnom
rozklade voxelu.

154

Kolcun Alexej

Podobne, ako v 2D priestore môžeme „preukladať“ pixely z hrán a uhlopriečok
dvojakým spôsobom – viď obr. 5,

a)
b)
Obr. 5. Dve možnosti preukladania pixelu z trojuholníkov v pravidelnej
rastrovej osnove.
v 3D sú nasledujúce možnosti – obr. 6. Pre lepšiu orientáciu rozlišujeme
farebne hrany voxelového rozkladu – červené, povrchové uhlopriečky – modré
a telesové uhlopriečky – čierne.

a)

b)

c)
d)
Obr. 6. Štyri možnosti preukladania voxelu zo štvorstenov.
Rozkladu z obr. 4 odpovedá preukladanie z obr. 6d).

4 Záver
V článku sme ukázali optimálny Golbergovský rozklad pre izotropné
prostredie ako i vzťah medzi Goldbergovským rozkladom a voxelovou
reprezentáciou.
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Abstract. Three dimensional surface scanning and object representation by triangular meshes has become a standard procedure in
many fields dealing with analysis of shape and its changes (medicine,
anthropology). However, collecting such data for longitudinal studies
(repeated measurements of specimen changing in time) is time consuming and expensive. Finding correspondences between models of
individual specimens and between stages of development of particular
specimen is a fundamental step for their visual and statistical analysis.
We implemented a method for finding mutually corresponding points
in triangular meshes. We used these correspondences for analysis of
variability of changes between two stages of shapes represented this way
as well as for confirmation of statistical significance and visualization
of differences between these changes in various populations.
Keywords: shape analysis, registration, triangular surfaces

1 Introduction
Morphometrics, a quantitative analysis of object’s shape and size, has
been for a long time a standard tool for understanding different phenomena in many fields of natural sciences and medicine. With the advent of
new technical approaches to measure and evaluate geometrical properties
of various objects the need for new computational and analytical methods
has arisen.
Particularly in anthropology - a field of science dealing among others
with shapes of the human body, their changes and connection with different aspects of life and evolution, surface scanning by laser or optical
scanners has become popular. A typical example would be the scanning
of human faces with a neutral expression using optical scanner (stereophotogrammetry - 3D surface reconstructed from digital images taken
from multiple angles and with a projected pattern onto the object), see
Figure 1.
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Figure 1: Canfield Vectra 3D scanner (left), example of facial data (right)
The disadvantage of this scanning technology is a limited field with
respect to given precision (0.1 mm) and the inability to capture surfaces
that are not facing the scanner in this field. The reconstruction procedure
then produces detailed triangular mesh covered with a color photographic
texture. However, the triangular mesh may contain artifacts, especially
along the borders of the object that are almost turned away from the
scanner.
Capturing exact geometrical features such as landmarks and their processing with a variety of mathematical methods is joint under the methodological framework called geometric morphometry (GMM) [1]. The common approach in GMM is to use geometrical algorithms in order to remove
differences in the data given by position, orientation and scale. Subsequently this is followed by the application of data-mining and statistical
methods. The results are then visualized and interpreted in order to confirm or deny particular hypotheses.
Longitudinal data are sets of measurements where one specimen appears multiple times measured at a different time or under different circumstances. Because we can measure changes in a particular specimen
the observed phenomenon is more prominent and its detection is more
accurate. On the other hand, it takes more time, money and effort to collect a larger sample of such data. An example of repeated measurement
of one specimen can be seen in Figure 2.
The basic principle of shape analysis is to find mutual correspondences
between parts of shape representations in the sense of homology. Let us
define a correspondence as a tuple of points (stages) where each point in
the tuple belongs to a different measurement (scan) and they are homologically equivalent. We can look for correspondences in the whole sample
of different specimens and study general shape variability or we can look
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Figure 2: An example of repeated scanning of one specimen in their 12th,
13th, 14th and 15th year of age.
for correspondences between various stages of the specimen to analyze
changes in particular individual.
Found correspondences can be used to construct point clouds with
points in the same order so that we have implicit correspondence given
only by a point index. These points can then be used as vertices in
triangular meshes with an identical topology. This allows us to do natural
operations like averaging, descriptive statistics, comparison, etc. The goal
of this paper is to show what could be achieved by combining both types
of correspondences and by looking for components of individual shape
changes across the sample.

2 Dense correspondence algorithm
The key element in shape analysis is the way to find correspondences in
particular shape representations. We made use of the so called dense correspondence algorithm (DCA) for triangular meshes [2] which is generally
a simple semi-automatic groupwise registration method based on template matching. DCA had recently found many successful applications in
similar studies (asymmetry [3], sexual dimorphism [4], cleft lip and palate
morphology [5]).
The input of the algorithm is a set of meshes, landmarks placed by
an experienced user or an expert and a selected base mesh. Landmarks
are used to better control the correspondence search so that the user
manually matches the major corresponding points. A base mesh has to
be selected so that its topology can be transferred to all the other meshes
by the algorithm. Because of that the result depends on the selection of
the base mesh. If the sample is normally distributed in the population it
should not be important which mesh is chosen as the base. It is, however,
wise to check whether the base mesh is not an outlier. The output of
the algorithm is then the set of meshes that all have the same number of
vertices and an identical topology. The algorithm describes a procedure

158

Krají£ek Václav, Dupej Ján, Koudelová Jana, Velemínská Jana, Pelikán Josef

Figure 3: Dense correspondence algorithm explained in 2D. 1) Rigid alignment of the target and the source. 2) TPS deformation of the target. 3)
Nearest neighbor search and topology transfer. 4) Inverse TPS applied.
that can transfer topology from the base (source) mesh to a target mesh.
In order to get the defined output we just apply this procedure to all
meshes. The procedure itself consists of four steps (see Figure 3).
In the first step, landmarks are used to rigidly align (shift, rotate,
scale) the target mesh to a source mesh (see Figure 3a). After this step
the objects are in position in which they can be compared, but we do not
know which part to which, yet. The landmark rigid alignment algorithm
is as follows
X, Y - source, target landmarks
X, Y - normalized landmarks
X − 1T T
1X
X=
,T =
Xi
n
qCS
X
CS =
(Xi − T )(Xi − T )T

XH - X rotated by H to align Y
H = argminH0 kXH0 − Y k
T

X Y = U SV T - SVD decomposition
H = V UT

To determine the correspondences, the objects must be brought even
closer to each other. In the second step, the target shape is deformed by
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using thin-plate spline (TPS) interpolation on landmarks and mesh vertices so that corresponding landmarks overlap after the deformation (see
Figure 3b). Landmarks and transformed landmarks state the conditions
of a linear system, the solution of which are the coefficients in the TPS
formula

T P S(~x) = ~a0 + ~a1 x + ~a2 y + ~a3 z +

n
X
i=0

w
~ i ϕ(k~x − p~i k)

ϕ(r) = r2 log(r) in 2D, ϕ(r) = r3 in 3D
Now, for every vertex in the source mesh a point in the target mesh
is found based on the nearest neighbor principle. The point might be
identical to a vertex in the target mesh or it might lie inside the triangle
or on the edge. Because of the high resolution of the meshes we have to use
a space organizing data structure to speed up the search for the nearest
triangle. A KD-tree for triangles has proven to be very efficient[6]. Found
correspondences in the deformed target mesh create new vertices of the so
called correspondence mesh. Triangles are constructed on those vertices
whose corresponding vertices in the source mesh also form a triangle.
This way the topology is transfered from the source mesh to the deformed
target mesh (see Figure 3c).
In the last step, the new deformed correspondence mesh has to be
unwrapped back to the shape of the original target mesh (see Figure 3d).
Unfortunately, TPS does not have an explicitly defined inversion. We have
to compute each individual evaluation of TPS inversion as a minimization
problem and solve it by a numerical iterative scheme as follows
T P S −1 (~y ) = argmin~x∈Ω kT P S(~x) − ~y k2
F (x) = kT P S(~x) − ~y k2
~x0 = ~x

~xk+1 = ~xk − δ∇F (~xk )

3 Data mining
The result of the dense correspondence procedure is a set of n meshes
with an identical topology each consisting of k vertices. The vertices in
the meshes are ordered so that ith vertices correspond to each other. We
can construct a matrix Mv with n rows and k × 3 columns containing the
coordinates x, y, z of the ith vertex of the j th specimen in the j th row and
i × 3, i × 3 + 1 and i × 3 + 2 columns. The matrix is of considerable size.
It contains all geometrical information of the sample. Columns’ average
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gives a vector X representing the coordinates of the vertices of a mean
mesh. We can analyze the variance of the particular vertices but it does
not give any useful information.
In order to evaluate such highly dimensional data we apply the principal component analysis (PCA) [7]. PCA is a linear transformation that
projects given data using orthogonal basis vectors (principal components)
so that the transformed coordinates have a gradually decreasing variance
with the first transformed coordinate having the largest possible variance.
The method has many interesting applications in various fields. It is particularly illustrative when applied to a collections of geometrical data,
since it extracts the features represented by vertex coordinates’ weight
vectors (also called loadings) that are changing the most across the sample. Moreover, these features are orthogonal to each other, i.e. they
appear independently on each other in the particular shape. Because of
that, it is used in geometric morphometrics to study the variability of
shapes in different fields of life sciences.
The input of PCA is the matrix Mv and the output is a set of vertex coordinates’ weights vjv and the amount of information (variance) this
particular feature represents in the sample, λvj . We can use a linear combination of vjv to restore the representation of the original specimen j

Xj =Mv +

n
X

v v
αj,i
vi

(1)

i=1

v
The coefficients αj,i
(scores) are weights representing in absolute value
an amount of certain feature viv in specimen j. The vector αjv represents
a point in the so called shape-space that corresponds to the specimen j.
The same is also true for the j th row of matrix Mv , but visualizing pairs of
first few coordinates of transformed data gives better idea what happens
with the shape represented by the sample than figuring it out from Mv .

4 Longitudinal data analysis
With the two methods described above in mind (dense correspondence,
PCA) one can think of analyzing longitudinal data. We restrict ourselves
to the analysis of transitions from one stage of j th specimen Xj1 to another stage of the specimen Xj2 . The first step of the analysis is to find
correspondences across the first stages of the two for all the specimens in
the sample. We choose the base mesh arbitrarily. At this point, we can
also compute mean mesh of the first stages and call it X 1 . In the second
step we find correspondences between the two stages of each specimen
individually, choosing the correspondence mesh found in the first step as
the base mesh.
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Figure 4: Difference between analyses of shape variability and analysis of
stage changes and corresponding matrices.

Now we can define the matrix Mc with n rows and k × 3 columns,
where n is the number of specimens in the sample and k is the number of
vertices that are found during the correspondence search in the first step.
The j th row and (i × 3)th , (i × 3 + 1)th , (i × 3 + 2)th column of the matrix
is a shift vector (dx, dy, dz) representing a shift of ith vertex of the j th
specimen toward its second stage found during the second step. Figure 4
shows the difference in what is analyzed in the previous chapter and here.
Matrix Mc captures full information about the stage changes in the
sample. We can compute the column average of Mc to get the average
stage change Xc or study individual vertex shift variances. But this would
be too much information to interpret. For this reason we apply PCA to the
matrix Mc to obtain principal components vic of the changes manifested
in the sample. These principal stage changes can be used to model a
particular specimen’s second stage

Xj2 =Xj1 + Xc +

n
X

c
αj,i
vic

i=1

An approximation of the second stage can be created by using a precomputed mean shape of the first stage
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Figure 5: Shape variability of a combined dataset. The left plot represents
first two components colored by an age group. The 50% ellipses approximates the shape of the population. The right plot is the same dataset
colored by sex.

f2 =X 1 + X +
X
c
j

n
X

c
αj,i
vic

i=1

c
v
The coefficients αj,i
have a similar meaning to αj,i
, they represent
coordinates of the specimen in a space of stage changes. The space is oriented so that the first coordinates allow to capture the largest orthogonal
differences.

5 Case study
In this chapter we apply the described methods to a database of human
faces. The faces were collected during the last four years by an annual
scanning of approximately 60 children in two Prague schools. The scanning started in the period when the children were roughly about 12 years
of age and continued in the following years when their age was about 13,
14 and 15 years (see Figure 2). The scanning is ongoing to capture more
development and growth of this sample group. The data acquisition was
performed with a Vectra 3D scanner (see Figure 1) and manually preprocessed by using 3D editing software to remove any scanning artifacts
and to reduce the mesh density to a reasonable number of vertices per
mesh for the analysis. The final meshes had about 20k vertices. Sets of
nine landmarks were placed on each mesh by an expert. The locations of
the landmarks can be also seen in Figure 1. The goal of the study is to
find out when and how the shape of the children’s faces starts to exhibit
sexually dimorphic traits.
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In the first experiment we put all age groups together and performed
a variability analysis by looking for correspondences across the combined
sample and subsequently applied PCA to the correspondences. Plotting
a projection of the shape-space (see Figure 5) representing the scores of
the first two principal components uncovers what is happening with the
age groups and if there are any common features that they follow while
aging. In Figure 5 we can see that with increasing age the centroid of the
age groups is sliding towards negative parts of x- and y- axes. What is
not so visible is the slight increase in size of the age group while growing
older. This observation would be consistent with the idea that as the
specimen has more time to grow it has time to reach a wider variety of
shape configurations. Similar behavior can be seen in the plot colored
by the sex (Figure 5 right). The male group exhibits larger variability
due to the fact that the male specimens are significantly larger in general
and have a better chance to reach larger part of the shape space than the
female group.
We can use Equation 1 to generate shapes that correspond to arbitrary
points in the shape space. In order to understand the features that are
represented by principal components we generated the shapes at extrema
of x- and y- axes of the plot shown in Figure 5. The features are complex
and manifest themselves in various places of the mesh. They are best
seen on face profiles. In Figure 6a it can be seen that the first principal
component is connected with the size of the nose and the size of the
chin. The negative direction of PC1 is related to bigger nose and bigger
chin which is a masculine feature while positive direction represents more
feminine features. The second principal component (Figure 6b) is also
connected with the size of the nose but additionally with the shape of the
forehead. The negative PC2 direction represents a forehead going back
which is a strong masculine feature while the positive direction is going
forward which is a more feminine feature. Another feature that is visible in
Figures 6c and 6d is that the PC1 and PC2 control the overall width of the
face, PC1 from masculine wide to narrow and PC2 from thin oval, almost
triangular, to wide round. To conclude, the interpretation is not simple
and individual PCs cannot be often identified with a single anatomical
feature. For that purpose, one might rate particular anatomical features
and try to find special basis in the shape-space.
We found a certain trend in the face shape changes in aging children
that can be identified as male or female. To prove in which age group the
differences becomes statistically significant we performed an individual
analysis for each age group and tested the resulting PCA scores with a
multivariate permutation test for group equality between male and female
subgroups. The results are shown in Table 1. According to these results
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Figure 6: Interpretation of shape features represented by the first two
principal components. a), c) Change with increasing PC1. b), d) Change
with increasing PC2.
age group
12
13
14
15

# specimens
32
32
32
34

# PCs
6
6
5
5

p-value
0.3245
0.6215
0.1425
0.0380*

Table 1: Statistical significance of differences between males and females
in various age groups.

the differences become statistically significant in the age of 15.
The previous experiment ignored the fact that the age groups are actually longitudinal data. It did not exploit the relation between the specimen stages that are in the groups. Therefore in the second experiment
we performed the analysis of stage changes as described above. Figure
7 left shows projections of the stage change space of 12 years old to 13
years old children. The plot is difficult to interpret. Because the groups
are not ideally overlying, there is a trend. The sample size is rather small
so the difference in stage changes between the sexes is not statistically
significant (see Table 2).
Figure 7 right, on the other hand, shows visibly separated groups,
particularly along the x- axis. The first principal component has an in-
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Figure 7: Variability of changes between stages of 12th year and 13th year
of age (left) and stages of 12th year and 15th years of age (right). The
50% confidence ellipses approximate the shape of the population.

Figure 8: Interpretation of the paired analysis of stage change between
12 and 15 years old of a) increasing PC1 connected with overall widening/narrowing of the stage b) increasing PC2 connected with posterior
jaw area caused by improperly trimmed borders of the meshes.
terpretation similar to what was found by the shape variability analysis,
i.e. it is connected with overall face width (see Figure 8a).
Unfortunately, the projected data does not seem to be normally distributed and there are outliers, especially along the y- axis. Such results
manifested in scatter plots often indicate errors in the data (e.g. switched
landmarks, misplaced landmarks, etc.). It can be seen in Figure 8b that yaxis is connected with shape changes along the jaw bone towards the ears.
In this case the problem is in improperly manually preprocessed data, i.e.
the border of the meshes does not go through the same anatomical area
in all the meshes. It might be caused by excessive facial hair that can not
be captured by the scanner very well.
However, this particular error is isolated in the second principal component. The third principal component is the most prominent in the
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Figure 9: Color-coded magnitudes of influence of principal component of
stage change between 12 and 15 years old a) PC1 and b) PC3 representing
26.0% and 8.8% of variability of the stage change.
forehead area (see Figure 9b). Statistically significant differences between
males and females were found already in the changes between 12 and 14
year groups (see Table 2). This observation indicates that growth that is
happening in this period is different for boys and girls.

6 Conclusion
In this paper we demonstrated a generic method to analyze the shape
variability of a sample of triangular meshes. The method is directly inspired by landmark methodological GMM framework and was recently
successfully used for various biomedical studies.
We modified the method to analyze two-stage longitudinal data in
order to get much more interesting results than just from the shape variability analysis. The expectation is that the modified method should
capture actual change and its variability that is not mixed with overall
shape variability. The results are promising, however it was found in our
case study that the method is fairly sensitive to the precision of data preprocessing. Individual principal components found in the case study were
associated with changes in a different part of the face (lateral face growth,
medial forehead development) while the shape variability analysis components represented orthogonal trends in the sample as a whole (towards
small nose plus narrow face and small nose plus wide face) that are not
all associated with the growth.
In our future research we aim to improve the robustness of our method
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stage change
12-13
12-14
12-15
13-14
13-15
14-15

# specimens
32
32
32
32
29
29

# PCs
4
2
3
4
4
6

p-value
0.3035
0.0115*
5e-04****
0.1005
0.3048
0.6750

Table 2: Statistical significance of differences between males and females
in various stage change groups.
against improperly prepared data by employing smarter registration and
correspondence matching methods. In case of landmark based registration, it might be interesting to include different landmarks sets for registration of stages, as there might be more homologous points to find (e.g.
skin marks, etc.). We would also like to include more stages to the analysis, since it might uncover more complex behavior through a long period
of time. An interesting application of the models created from longitudinal data of this period of human life is virtual aging and answering the
question how a particular child could look like at the end of this period as
an adult if only natural growth reflected in the samples data is accounted
for. There is, of course, a whole area of research concerning this idea. For
example, a method using statistical models for aging of photo images [8].
It would be interesting to see how far our approach on mesh data might
go comparing to cutting edge methods of forensic sciences.
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analysis of mesh asymmetry. Journal of WSCG, 20(1):65–72, 2012.
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Abstract. In this paper, we study dynamic geometric models of selected parts
of water turbines based on given shape parameters. Especially, we focus on a
draft tube, for which we propose also two possibilities for finding its volumetric
representation, and on a blade canal of a Kaplan turbine. Such models and
their volumetric parameterizations will be consequently used for fluid flow
simulation based on isogeometric analysis (see [1]) as a discretization of a
computational domain.
Keywords: NURBS surfaces, water turbines, isogeometric analysis

1 Introduction
The development in the field of water turbines is characteristic by blending conservative approaches and long-time experience on one hand and application of
modern methods of fluid mechanics and numerical analysis, which uses powerful computational methods, on the other hand.
One of the most interesting topics in this field is an automatic shape optimization of turbine components. Standard approach is based on a building a
CAD model, which is subsequently analyzed with the help of some CFD package. Results of the flow simulation are then used for modification of initial CAD
models. Unfortunately, such an approach heavily relies on the experience of a
designer who evaluates the results of the flow simulation and proposes changes
of CAD models. Nevertheless, the first attempts for fully automatic shape optimization of turbines or compressors (especially of their blades) also appeared
recently, see e.g. [7, 8]. Especially, the latter one exploits the description of
blades with the help of B-spline objects, which are current standard in CAD systems. The follow-up optimization method is based on evolutionary algorithms
combined with metamodel, where computational cost is reduced by using a less
accurate model based on an interpolation of individuals already analyzed by the
more exact models (e.g. by Navier-Stokes solver based on FEM or FVM). However, there are still several problems connected to these approaches. Solution of
equations of flow based on FVM or FEM requires to discretize the area where
the flow simulation is solved. For complex shapes it is not possible to do this
discretization accurately, which increases an error in an approximate solution
and which can accumulate during optimization process. Moreover, it is often
necessary to fine-tune the discretization of a computational domain manually,
which prevents any automatic process.
Another approach which eliminates the above mentioned problems is based
on the so-called isogeometric analysis (see [3] for more details), which is a mod-
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ern method for finding numerical solution of partial differential equations based
on B-spline/NURBS object representation. In this case, turbine components are
described by geometric models based on B-spline/NURBS objects and a computational domain for flow simulation is discretized by the corresponding volumetric representation from the boundary geometric models. Thanks to the exact
geometric description of the area where the problem is solved, the accumulation of inaccuracies is eliminated in solving PDEs in the phase of discretization.
And creation of high quality dynamic geometric models of some water turbine
components based on selected shape parameters for the follow-up fluid flow
simulation based on isogeometric analysis is exactly the main aim of this paper.
The paper is organized as follows. In Section 2, we very briefly review several basic facts about water turbines. Section 3 is devoted to the description of
geometric models of selected water turbine parts, especially to a draft tube and
blade canal of a Kaplan turbine. For a draft tube, we also analyze the corresponding volumetric parameterization. Finally, Section 4 concludes the paper.

2 Water turbines
Before we show our methods for modelling chosen components of turbines, we
mention some basic facts about hydraulic turbines (see [9, 5] for more details).
The main principle of water turbine is based on a conversion of potential
energy of water to kinetic energy of a water machine. The predecessor of a hydraulic turbine is a water wheel invented by ancient Greeks (see [10]), especially
used for water-lifting during irrigation or later utilized as a part of a water mill.
We distinguish several types of turbines which are classified in some categories. We mention the main category which is based on the manner of transferring energy. The first type are reaction turbines where a piece of the energy is
transferred in the diffusion ring and the rest of energy is changed in the runner.
Further, the blades are fully flooded during the process of transferring energy.
On the contrary, in the impulse turbines whole pressure energy changes to kinetic in the nozzle and at the beginning and at the end of the runner the same
values of pressure can be measured. The examples of reaction turbines are Kaplan turbines and Francis turbines, whereas the Pelton turbine is an example of
an impulse turbine.

3 Geometric description of chosen parts of water turbines
The description of different parts of water turbines is closely related to the fluid
dynamics computations (see [4, 6, 11] for more details), i.e., to the numerical
experiments based on Finite Element Method, Finite Volume Method, or, in
the last years, on isogeometric analysis (see [3]). Especially the latter one is
strongly based on the description of a computational domain with the help of Bspline/NURBS objects. In the following sections we describe methods of using
B-spline or NURBS objects for modelling the shape of a draft tube and a blade
canal of a reaction turbine.
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s
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v

Figure 1: NURBS curves and control points of sections of a draft tube. Left:
circle section with multiple points and radius r = 2; Right: rounded rectangle
section with parameters v = 6, s = 4, r = 6 and S = (0, 2, 3)

3.1 Draft tube
Draft tube is a device for water drainage after it leaves the runner, which means
that it is located at the end of a water turbine behind the runner. It serves to
two main purposes: decreasing of kinetic energy (diffuser) and the expansion
of potential energy. Further, it also creates consistent streamflow to the tailrace
and, as follows from the above mentioned properties, it reduces exit loss. Due to
the mentioned purposes the draft tube is very important part of a water turbine.
The shape of the draft tube depends on the placement of the hydroelectric power
station, it could be straight or elbow. In the following, we present NURBS
geometric model of a straight draft tube.
First of all, we describe different parts of a draft tube. We focus on the
description of specific sections of a draft tube because these parts are just transitional surfaces between two consecutive sections. At the beginning of the draft
tube (i.e. after the runner) the sections are circles, it means that at the beginning
the parts of a draft tube are parts of cones. At the end, sections of draft tube are
composed of rectangles with rounded corners. As the draft tube has to be simply
manufactured, transitional surfaces between circle and rounded rectangle or two
rectangles with rounded corners needs to be composed of developable surfaces.
We start with forming the rounded rectangle section, because NURBS description of circle follows from the NURBS description of the rounded rectangle section. The given parameters of this section are: height of section (v + 2r),
width of section (s + 2r), radius (r), centre of section (S). The corresponding
knot vector is
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
U = (0, 0, 0, , , , , , , , , , , , , , , 1, 1, 1).
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
The example of rounded rectangle section is shown in Fig. 1 (right). For the
circle section we need the same number of control points as in the rounded
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Figure 2: NURBS surface of a draft tube.

rectangle section and it is necesarry to create planes and cones in particular parts
of the transitional surface between circle and rounded rectangle. This requires
to multiple some control points (the control points lying on a circle are tripled).
The knot vector is same as the vector U. The circle section is shown in Fig. 1
(left).
Finally, we need to define the second knot vector to determine the NURBS
surface of a draft tube. It depends on the number of sections and also on the
position of sections. To obtain a good distribution of parametric lines, the second
knot vector is obtained with the help of chordal parameterization.
Example 1 This example shows the draft tube with following parameters:
• 3 circles
– r = 1, S = (0, 0, 0),

– r = 1.7, S = (2, 0, 0),
– r = 2.7, S = (4.5, 0, 0),
• 2 rectangles with rounded corners

– v = 1.7, s = 1.7, r = 1, S = (7, 0, 0),
– v = 2, s = 2, r = 1, S = (10, 0, 0).

The knot vectors are in the form
U =
V

=

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7
(0, 0, 0, , , , , , , , , , , , , , , 1, 1, 1),
8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
1 9 7
(0, 0, , , , 1, 1).
5 20 10

This draft tube is shown in Fig. 2. It can be seen that in one direction the surface
is quadratic and in the second direction the surface is linear.
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Figure 3: Left column: Control points for rounded rectangle section and the
corresponding NURBS surface; Right column: Control points for circle section
and the corresponding NURBS surface.

Figure 4: NURBS volume for the draft tube described in Section 3.2.1.
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3.2 3D model of a draft tube
In this part we show two approaches for deriving NURBS volume parameterizations of a draft tube. In these two cases we start with defining NURBS surface
for given boundary curve that defines specific section in a draft tube. The two
possibilities are either three-element model or four-element model, both are described in the following paragraphs.
3.2.1 Three-element model of a draft tube
We start with the rounded rectangle section and define new points to determine
NURBS surface for given boundary curve. New points are obtained as points
of discrete Coons patch. The relevant control net has dimensions 7×3 and the
corresponding knot vectors are
U
V

1 1 2 2
= (0, 0, 0, , , , , 1, 1, 1),
3 3 3 3
= (0, 0, 0, 1, 1, 1).

Thus, the result includes three patches that form the NURBS surface for a given
boundary curve. Figure 3 (left column) shows the new control points and the
corresponding NURBS surface of rounded rectangle section of a draft tube. The
situation for circle section is similar, only some rows in the control net are same
due to multiple points that are in the control polygon forming the boundary
curve. In Figure 3 (right column) the new control points and the corresponding NURBS surface of circle section of a draft tube NURBS volume are shown.
We also show NURBS volume of the draft tube presented in Example 1 (see
Fig. 4) where the third knot vector corresponds to the vector that forms NURBS
surface of a draft tube (in our case it depends on number of sections and it is in
9
7
, 10
, 1, 1)).
the following form: W = (0, 0, 51 , 20
3.2.2 Four-element model of a draft tube
Similarly to the previous case, we begin with the rounded rectangle section. The
new points are obtained again as points of discrete Coons patch (see [2]) for
given boundary curve (which are chosen differently from the previous case),
i.e., curve of rounded rectangle or circle section. The relevant control net has
dimensions 5×5 and the corresponding knot vectors are
U=V

=

1 1
(0, 0, 0, , , 1, 1, 1).
2 2

Thus, the result includes four patches that form the NURBS surface for a given
boundary curve. Figure 5 (left column) shows the new control points and the
NURBS surface of rounded rectangle section of a draft tube. The situation for
circle section is similar and is shown in Figure 5 (right column). We also show
NURBS volume of the draft tube (see Fig. 6) where the third knot vector is
9
7
, 10
, 1, 1).
similar to the previous case W = (0, 0, 51 , 20
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Figure 5: Left column: Control points for rounded rectangle section and the
corresponding NURBS surface; Right column: Control points for circle section
and the corresponding NURBS surface.

Figure 6: NURBS volume for the draft tube described in Section 3.2.2.
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3.3 Blade canal
In this part we describe model of an another part of Kaplan turbine – a section of
a turbine containing guide vanes and a runner. We describe this part as a surface
of revolution. Thus, we define a meridian of this surface and then we rotate it
around a turbine’s axis. We divide the description of the model into two parts –
outer and inner segment. We start with an outer part and the axis in both cases
is identical with x-axis.
A meridian of an outer part consists of line segments and arcs of circles and
we define it as a profile curve lying in xz-plane. The B-spline description of the
meridian is based on control points that are determined with the help of given
parameters (shown in Fig. 7 (left)) and knot vector
1 1 2 2 3 3 4 4
U = (0, 0, 0, , , , , , , , , 1, 1, 1).
5 5 5 5 5 5 5 5
We do not mention the general control points because they have complicated and
long formulas.
The next step is to determine circles (in each control point) which lie in yzplane, their radius based on z-coordinate of each control point, and the second
knot vector is
1 1 2 2 3 3
V = (0, 0, 0, , , , , , , 1, 1, 1).
4 4 4 4 4 4
This together with the description of meridian forms the NURBS surface of
revolution representing the outer part of a blade canal, see example in Fig. 7
(right).
A meridian of an inner part consists, similar to outer section, of line segments
and arcs of circles, but there is more components, i.e., the knot vector has the
form
1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
U = (0, 0, 0, , , , , , , , , , , , , 1, 1, 1).
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
The profile curve lies also in xz-plane and control points are determined with
the help of given parameters (shown in Fig. 8 (top)). The circles (in each control
point) which lie in yz-plane and their radius based on z-coordinate are obtained
similarly to the previous case. Thus, the second knot vector is similar to vector
V. The NURBS surface of revolution for an inner part is shown in Fig. 8
(bottom).
In Fig. 9 both parts are shown together, moreover the draft tube is added.
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Figure 7: Outer surface of a main section of a turbine containing guide vanes
and a runner. Left: Meridian; Right: NURBS surface.

d3

d2

d1

d4

d5

15

10

v1

5

α v2
S

v3

β

0
0

10

20

30

40

v4

50

Figure 8: Inner surface of a main section of a turbine containing guide vanes and
a runner. Top: Meridian; Bottom: NURBS surface.
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Figure 9: Kaplan turbine: blade canal together with the draft tube.
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4 Conclusion
In this paper, we studied selected parts of water turbines and their description
with the help of B-spline/NURBS surfaces based on selected shape parameters.
Moreover, we proposed two possibilities for obtaining a volumetric parameterization of a draft tube. In the future, we plan to finish also a geometric model
of a runner with blades and the whole blade canal, together with its volume.
Such a model will be used for shape optimization of a Kaplan turbine based on
these geometric models combined with a fluid flow simulation via isogeometric
analysis.
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Abstrakt. Článek si klade za cı́l seznámit čtenáře s tvorbou grafických
prvků obsažených v pracovnı́ch listech, tvorbou interaktivnı́ch pomůcek
a interaktivnı́ch úloh, které vznikly jako součást projektu usilujı́cı́ho
o vytvořenı́ e-learningového kurzu s multimediálnı́mi studijnı́mi
materiály pro matematické předměty. Projekt je zaměřen na studenty
kombinovaného studia předmětů Matematika I (Bakalářská matematika I) a Matematika II (Bakalářská matematika II) na Fakultě stavebnı́,
Fakultě metalurgie a materiálového inženýrstvı́ a Hornicko-geologické
fakultě VŠB-TU Ostrava. Veškeré obrázky a jiné grafické prvky byly
vytvořeny prostřednictvı́m softwaru GeoGebra a Gnuplot a vysázeny
systémem LATEX.
Klı́čová slova: GeoGebra, Gnuplot, LATEX, grafické prvky, pracovnı́ listy.

1 Úvod
Grafické prvky vždy tvořily důležitou součást studijnı́ch materiálů.
Všude tam, kde hrozı́, že může dojı́t k mylnému nebo nejednoznačnému
pochopenı́ studijnı́ látky nebo tam, kde se slovnı́ popis zdá být poměrně
krkolomný, jsou použı́vány pro osvětlenı́ problému obrázky a grafické
schémata. V následujı́cı́m textu se zaměřı́me na to, jakým způsobem byly
vytvářeny grafy a obrázky do pracovnı́ch listů, které vznikaly jako studijnı́
materiál v projektu Vytvořenı́ e-learningových kurzů s multimediálnı́mi
studijnı́mi materiály pro matematické předměty na vybraných fakultách
VŠB-TU Ostrava.

2 Autorský kolektiv a výstupy projektu
Na tvorbě pracovnı́ch listů se podı́lelo vı́ce autorů, kteřı́ měli mezi
sebou rozděleny jednotlivé tematické okruhy a proto jejich zpracovánı́
sebou nese “rukopis” každého z nich. Jednotlivı́ autoři volili k tvorbě
grafických výstupů různé způsoby zpracovanı́ a různý software. Všechny
grafické prvky byly nakonec vysázeny systémem LATEX a výstupem je jediný pdf soubor obsahujı́cı́ teorii, řešené i neřešené přı́klady propojené
prostřednictvı́m křı́žových odkazů (obrázek 1). Navı́c v něm nalezneme
odkazy na adresáře s doprovodnými videi.
Mezi výstupy projektu řadı́me:
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• aktualizované plány kurzů k předmětům Matematika I (Bakalářská
matematika I) a Matematika II (Bakalářská matematika II),
• e-learningové kurzy v LMS Moodle umožňujı́cı́ přı́stup ke studijnı́m
materiálům,
• přı́prava pedagogů na vedenı́ kurzu v novém prostředı́ LMS Moodle,
• kurz pro každý předmět bude obsahovat:

– studijnı́ texty a komentovaná videa s výkladem probı́rané látky,
– sady řešených přı́kladů ve formě pracovnı́ch listů a komentovaného videa,
– sady interaktivnı́ch pomůcek řešené problematiky,
– sady aplikovaných úloh souvisejı́cı́ch s odbornými předměty,
– sady autotestů z databáze otázek,
– neřešené přı́klady.

Ve většině z uvedených výstupů se v nějaké formě vyskytujı́ grafické
prvky, které bylo potřeba vytvořit.

Video
teorie

řešené přı́klady

Video

Pracovnı́ listy
teorie

Pracovnı́ listy
řešené přı́klady

Pracovnı́ listy
neřešené přı́klady

Obrázek 1: Schéma provázanosti výstupů.

3 Vkládánı́ grafů
3.1 GeoGebra
Práce s GeoGebrou nabı́zı́ několik způsobů exportu vytvořených grafů
(obrázek 2). Pro nás se jako nejlepšı́ jevily dva z nich. Byl jim export
do formátu png, eps nebo pdf prostřednictvı́m nabı́dky Grafický náhled
jako obrázek. To nám umožňovalo uložit obrázek do námi zvoleného formátu a poté vložit do LATEXu pomoci přı́kazu \includegraphics.
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Obrázek 2: Možnosti exportu z GeoGebry.
Dalšı́ možnostı́ bylo využı́t nabı́dky Grafický náhled jako PGF/TikZ,
který generuje PGF/TikZ kód. Tento kód zapisujeme přı́mo do zdrojového
kódu pracovnı́ch listů. Jeho použitı́ vyžaduje zavedenı́ balı́ků PGF a TikZ.
Na přı́kladu grafu funkce y = sin x si ukážeme jak takový kód vypadá.
Výstup vidı́me na obrázku 3.
\definecolor{ffqqtt}{rgb}{1,0,0.2}
\definecolor{cqcqcq}{rgb}{0.75,0.75,0.75}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,
>=triangle 45,x=1.0cm,y=1.0cm]
\draw [color=cqcqcq,dash pattern=on 1pt off 1pt,
xstep=1.0cm,ystep=0.5cm]
(-6.59,-1.69) grid (4.61,2.41);
\draw[->,color=black] (-6.59,0) -- (4.61,0);
\foreach \x in {-6,-5,-4,-3,-2,-1,1,2,3,4}
\draw[shift={(\x,0)},color=black] (0pt,2pt) -- (0pt,-2pt)
node[below] {\footnotesize $\x$};
\draw[->,color=black] (0,-1.69) -- (0,2.41);
\foreach \y in {-1.5,-1,-0.5,0.5,1,1.5,2}
\draw[shift={(0,\y)},color=black] (2pt,0pt) -- (-2pt,0pt)
node[left] {\footnotesize $\y$};
\draw[color=black] (0pt,-10pt) node[right]
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{\footnotesize $0$};
\clip(-6.59,-1.69) rectangle (4.61,2.41);
\draw[line width=1.2pt,color=ffqqtt, smooth,samples=100,
domain=-6.586553903134703:4.606723101608942]
plot(\x,{sin(((\x))*180/pi)});
\end{tikzpicture}
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Obrázek 3: Obrázek generovaný prostřednictvı́m kódu PGF/TikZ.

3.2 Gnuplot
Gnuplot je program pro tvorbu grafů, který dokáže zpracovávat funkce
zadané předpisem, vykreslit data ze souborů a umožňuje uživateli definovat vzhled grafu podle jeho představ. Disponuje také poměrně sofistikovanou matematikou a nenı́ proto problém napřı́klad prokládat body
křivkami, aniž bychom cokoli předem počı́tali. Jeho použitı́ demonstrujeme na několika pracovnı́ch listech (obrázky 4 a 5).

4 Tvorba aplikovaných úloh a interaktivnı́ch pomůcek
K vytvářenı́ interaktivnı́ch pomůcek (obrázek 6) a tvorbě aplikovaných
úloh (obrázek 7) bylo výhradně využito možnostı́, které skýtá software
GeoGebra.

5 Závěr
Od projektu si slibujeme snı́ženı́ studijnı́ neúspěšnosti studentů kombinovaného studia z důvodů nı́zké časové dotace matematických předmětů.
Předpokládáme, že také dojde k rozšı́řenı́ a zkvalitněnı́ výuky matematiky
prostřednictvı́m vytvořených interaktivnı́ch pomůcek a doufáme, že v nemalé mı́ře tomu napomohou také grafy a obrázky obsažené v pracovnı́ch
listech.
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Obrázek 4: Přı́klad pracovnı́ho listu s grafem vytvořeným v Gnuplotu.

Obrázek 5: Přı́klad pracovnı́ho listu s grafy vytvořenými v Gnuplotu.
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Obrázek 6: Přı́klady interaktivnı́ch pomůcek.

Obrázek 7: Přı́klady aplikačnı́ch úloh.
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kNN přístupy v geometrických algoritmech
Josef Pelikán
Computer Graphics Group, Dept. of Software and Computer Science Education, Charles
University, Malostranské nám. 25, 11800 Praha 1, Czech Republic
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Abstrakt. Myšlenky kNN (měření vzdálenosti k-tého nejbližšího souseda) se
používají v mnoha disciplínách, zejména strojovém učení, rozpoznávání a matematické statistice. Chtěli bychom zde ukázat, že nalézá uplatnění i v geometrických
postupech pracujících s množinami vzorků či mračny bodů. Předvedeme několik
aplikací z visualizace dat a rekonstrukce tvarů.
Klíčová slova: kNN, k nejbližších sousedů, neparametrický odhad hustoty, klasifikace, strojové učení, učení s učitelem, geometrická inference

1 Základní myšlenka kNN klasifikace
Algoritmy založené na principu kNN („k-nearest neghbor“) se používají ve
strojovém učení nebo statistice již mnoho desetiletí (první veřejně nepublikovaný zdroj z padesátých let [1], dále např. [2, 3]). Základní myšlenkou je
robustní modifikace jednoduchého klasifikátoru nejbližšího souseda (NN, „nearest neighbor“):
Mějme parametrický N-dimenzionální prostor, nazývaný též příznakový
prostor. V něm se nacházejí vzorky získaných nejčastěji přímým pozorováním
či měřením. Uvedeme nejdříve situaci z oboru klasifikace. Vzorky nechť patří
do několika skupin, u každého z nich předpokládáme znalost jeho příslušnosti
do jedné z daných skupin (jedná se tedy o tzv. učení s učitelem, neboli „supervised learning“ a vzorkům se říká „trénovací množina“).
Jestliže máme za úkol klasifikovat nový vzorek, který se nevyskytoval
v trénovací množině, je přirozené, že se budeme snažit o jeho zařazení do
nejpravděpodobnější třídy. Mohli bychom najít nejbližší vzorek z trénovací
množiny (NN) a jeho třídu prohlásit za výsledek, tento přístup by však byl

Obr. 1: kNN klasifikace – dvě třídy v rovině
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velice citlivý k chybám zkreslujícím trénovací množinu. Lepší je nalézt
k nejbližších vzorků (pro nějaké vhodné malé číslo k) a nechat je hlasovat. Tím
dostáváme kNN klasifikátor, viz Obr. 1. Kvůli jednoznačnosti výsledku
hlasování se doporučuje volit liché k, pokud máme dva možné výsledky.
Nyní je třeba poznamenat, že se zde nebudeme zabývat metrickými záležitostmi, předpokládáme, že prostor má N stejně významných dimenzí a že je
v něm k dispozici přirozená metrika vhodná pro naše účely. Jako příklad
poslouží Euklidovský prostor EN.
Jestliže je tříd klasifikace více, nelze jednoznačnost výsledku zaručit, ale
stále se používá hlasování jako v případě dvou tříd, viz Obr. 2 (neznámý bod xu
je přiřazen do třídy 1).

Obr. 2: kNN klasifikace v rovině – tři třídy

1.1 Volba parametru k
Přirozenou otázkou zůstává, kolik nejbližších vzorků k danému bodu hledáme,
tj. jak zvolit hodnotu parametru k? Neexistuje jednoznačná odpověď a optimální hodnotu obvykle zjišťujeme experimentálně.
Jedním extrémem je k=1 (pak se metoda redukuje na hledání nejbližšího
souseda, „NN“), ztrácíme tím robustnost – necitlivost k chybám trénovací množiny. Geometricky má ovšem „NN“ hledání pěknou interpretaci: jedná se o
rozklad prostoru na Voroného buňky (viz např. [4]) sestrojené dle dané metriky
a spojené do podmnožin podle příslušnosti středového vzorku. Příklady viz
Obr. 3 a Obr. 5.
Příliš vysoká hodnota k naopak narušuje schopnost klasifikace poblíž
složitějších hranic oblastí. Obyčejně se v klasifikaci nepoužívají větší hodnoty
než řádově několik desítek. Příklady viz Obr. 4 nebo Obr. 5. Podrobněji se
volbou parametru k zabývá např. [5, 6], k žádným univerzálně platným závěrům však odborníci na klasifikaci nedošli.

kNN p°ístupy v geometrických algoritmech
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Následující sada obrázků ilustruje schopnosti klasifikátorů v E2, pozornost
věnujme zejména kNN klasifikátorům (pro k=1 a k=15) a srovnání s Bayesovým klasifikátorem (detaily viz např. [7]), optimálním z hlediska teorie pravděpodobnosti. Ten minimalizuje pravděpodobnost chybné klasifikace.
Jednoduchý lineární klasifikátor (LDA – lineární diskriminační metoda) je
uveden jen pro úplnost. Je velmi rychlý, pro daná vstupní data však nedostačuje
jeho přesnost.

Obr. 3: LDA a 1-NN klasifikace

Obr. 4: 15-NN a Bayesův optimální klasifikátor
Všimněte si, že v tomto příkladě 15-NN klasifikátor výborně aproximuje
Bayesovu optimální klasifikaci.
Pro zajímavost ještě uvedeme příklady kNN v rovině pro více tříd klasifikace. Na Obr. 5 jsou třídy dokonce rozmístěny nesouvisle. Optimální Bayesův
klasifikátor je vyznačen čárkovanou fialovou hranicí.
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Obr. 5: 1-NN a 15-NN klasifikace se třemi třídami v rovině

1.3

Prokletí velké dimenze

Nejprve se budeme věnovat nejvážnějšímu problému spojenému s kNN klasifikací. Jednotlivé objekty bývají někdy popisovány velkým množstvím příznaků,
dimenze prostoru je příliš veliká a přestává dobře fungovat běžná metrika pro
vyhledávání – jako nejbližší se nenalézají relevantní sousedé. Přitom jenom
malé množství atributů (složek) bývá významných pro danou klasifikaci.
Podotýkáme, že v geometrických aplikacích se tento problém obvykle nevyskytuje, složky bývají stejně významné.
Jedním možným řešením problému velké dimenzionality je zavést váhy
přiřazené jednotlivým atributům (složkám souřadnic), existují dokonce metody
pro adaptivní nastavování těchto vah v závislosti na úspěšnosti klasifikace –
jakási zpětná vazba – podrobnosti viz např. [7, 8].

1.4

Váhy vzorků

Další modifikací kNN vyhledávání je přiřazení vah jednotlivým vzorkům, mezi
kterými se hledá. To vede k přímočarému rozšíření metody, hledání se
zastavuje na k-tém nejbližším vzorku, jestliže je součet vah vzorků (do k-tého
včetně) větší nebo roven dané konstantě M.
To nám umožňuje označit prvky trénovací množiny nějakou apriorní
důležitostí, např. věrohodností nebo „významností“ příslušného objektu.

1.5

Vážení podle vzdálenosti

Pro vylepšení odhadu, kteří sousedé mají na vyhodnocení největší vliv, se
některé přístupy snažily zavést vážení podle vzdálenosti vzorku od středu
vyhledávání. Klesající váhová funkce zohledňovala klesající důležitost nalezeného souseda. Přestože se tato metoda zdá být logickou a přirozenou, neukázalo
se, že by významně přispěla k úspěšnosti klasifikace a v tomto oddíle ji uvádí me pouze pro úplnost.
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2

Odhady hustoty

Nyní se budeme zabývat jinou aplikací kNN vyhledávání, použitelnou v mnoha
geometrických algoritmech. Jde o odhad hustoty náhodného rozdělení používaný v případech, kdy máme k dispozici výběr z tohoto rozdělení (sadu naměřených vzorků), ale neznáme explicitně ani třídu hledané funkce hustoty. Takové
úloze se někdy říká „neparametrický odhad hustoty“, protože neodhadujeme
žádné parametry, ale hustotu jako takovou. Základy viz již dříve zmiňovaný
článek z oboru multivariační analýzy [2].

Obr. 6: 4-NN odhad hustoty
Cílem je aproximovat hustotu rozdělení, ze kterého byla množina vzorků generována. Velice přirozený způsob počítá lokální hustotu p(x) tak, že z daného
středu najde okolí, v němž se nachází k vzorků. Objem takového okolí V(dk)
poslouží přímo k odhadu hustoty, viz Obr. 7. Celkové množství vzorků v souboru je označeno n.
Poznámka: ve všech zdrojích se pro odhad hustoty uvádí vzorec z Obr. 7.
Domníváme se, že to ve skutečnosti není nestranný odhad hustoty; správně by
se mělo hledat okolí Vk, kterému přísluší k vzorků, a ne hyper-koule s poloměrem rovným vzdálenosti k-tého nejbližšího vzorku dk.

dk
x

p(x) ≃
V (d k )

Obr. 7: Odhad hustoty kNN metodou

k
n⋅V (d k )
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První příklad s uměle simulovanými daty najdeme na Obr. 8 a Obr. 9. Směs
dvou 2D Gaussovských rozdělení je vzorkována poměrně malým počtem bodů.
V levé části Obr. 8 jsou zobrazeny analytické izočáry složené hustoty, vpravo
je visualizován odhad metodou kNN.

Obr. 8: Hustota směsi dvou Gaussovských rozdělení (vpravo kNN odhad)
Stejná situace je ještě zobrazena formou 3D grafů na Obr. 9.

Obr. 9: Hustota směsi dvou Gaussovských rozdělení (vpravo kNN odhad)

2.1

Aplikace – visualizace 1D dat

V tomto oddíle ukážeme vlastní příklad z oblasti visualizace časových řad.
Zdrojem dat byly záznamy IM komunikace nashromážděné za 9 měsíců z protokolů ICQ, Facebook a Jabber (GoogleTalk). Jednotlivá zpráva odeslaná přes
IM protokol představovala jeden vzorek dat. Souřadnicí byl čas zaznamenaný
s přesností na sekundy, váhou byla délka zprávy ve znacích. Soubor obsahuje
přes 48.000 zpráv. První graf této studie (viz Obr. 10) zobrazuje hustotu kumulovanou po denních hodinách, tj. časová osa byla zpracována „modulo 24hod“.
V grafu jsou najednou nakresleny křivky odhadů hustoty 5-NN, 20-NN, 80-NN
a 320-NN, měřítkem hustoty je kumulovaný počet zpráv za sekundu. Grafy
byly sestaveny pro pětiminutové přihrádky a vyhlazeny spline křivkami.
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Obr. 10: Hustota IM komunikace (různé k)
Na obrázku je dobře vidět, jak hladkost výsledné křivky závisí na volbě parametru k, detailní pohled ukazuje Obr. 11.

Obr. 11: Vliv parametru k na odhad hustoty

2.2

Detekce osamocených bodů

Osamocené body („outliers“) mohou podle povahy studie znamenat chyby
měření nebo nějaké anomálie zkoumaného souboru, které bychom často rádi
detekovali. I zde nám může pomoci kNN prohledávání, pokud nastartujeme
hledání nejbližších sousedů v každém vzorku datového souboru, můžeme při
vhodném nastavení k a mezní vzdálenosti dk charakterizovat osamocené body.
Mezní vzdálenost lze nastavit staticky jako konstantu anebo určovat adaptivně podle lokální distribuce dat. Na Obr. 12 je zobrazena hustota osamocených bodů v IM komunikaci, je zde tedy použito kNN prohledávání dvakrát:
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jednou k detekci a jednou k visualizaci hustoty. Použité parametry detekce:
k = 3, statická mezní hodnota dk = 10.

Obr. 12: Hustota osamocených bodů IM komunikace (kNN2)

2.3 Aplikace – geometrická inference
Geometrická inference se zabývá získáváním geometrických a topologických
informací z velkých souborů dat, např. z mračen 3D bodů. Vstupem mohou být
neorganizované body pořízené některým 3D skenerem, pro další zpracování je
však potřeba najít v datech nějaký řád, například segmentovat jednotlivé stěny
těles, najít roviny symetrie apod. A v některých těchto úlohách může pomoci
kNN vyhledávání. Viz např. [9].
Jako příklad zde uvedeme algoritmus hledání roviných stěn mnohostěnů
naskenovaných laserovým povrchovým skenerem Roland LPX-RE. Vstupní
datové množiny obsahují ohromné množství bodů, řádově stovky tisíc vzorků.
Pro demonstraci použití kNN jsme vybrali dílčí algoritmus hledání normálových vektorů rovinných stěn, na který lze snadno navázat vlastní segmentací
příslušné stěny.
Algoritmus je založen na optimalizaci, hledáme takovou přímku p
(X = O + ts), na které vychází výrazná maxima hustoty průmětů naskenovaných bodů. Záleží pouze na směru přímky p a ne na její absolutní poloze,
optimalizujeme tedy pouze přes vektor s. Analyzujeme průměty na přímce p,
jedná se tedy opět o 1D úlohu, ve které použijeme kNN odhad hustoty spolu
s nějakou vhodnou detekcí maxima, viz Obr. 13.
Po dokonvergování do lokálního maxima (našli jsme normálový vektor některé stěny, nepřímo i rovinu té stěny) je ještě potřeba oddělit ze souboru vzorky
ležící na stěně. To lze udělat nějakou klasickou geometrickou metodou, např.
dle vzdálenosti od nalezené roviny, nebo lze opět použít detekci osamocených
bodů metodou kNN. Při správném nastavení parametrů se jako osamocené
body oddělí všechny vzorky neležící na některé ze stěn mající nalezený normálový vektor s.
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Obr. 13: Hledání normálových vektorů stěn (1D kNN hustota v průmětu)
Výsledky ukážeme na reálných datech z naskenovaného dvanáctistěnu (cca 115
tisíc bodů). Data jsou zajímavá mj. tím, že se jednalo o papírový model vyrobený ručně, a tedy vykazující drobné nepřesnosti. Dvojice protějších stěn třeba
není přesně rovnoběžná – pravá stěna má ostřejší průmět.
Následující dva obrázky ilustrují postup hledání směrového vektoru s: graf
kNN odhadu hustoty a průmět vstupního mračna bodů do roviny, ve které leží
nalezený optimální vektor.

Obr. 14: Hustota průmětů vzorků pro optimální směr s
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Obr. 15: Průmět mračna bodů do nalezeného směru

3

Efektivita implementace

Posledních několik poznámek k tématu kNN vyhledávání se týká efektivity
vyhledávacího algoritmu. Bodová data by měla být uspořádána do nějaké
vhodné geometrické datové struktury, aby se při hledání k nejbližších vzorků
od daného středu nemusela procházet větší část souboru.
Velice populární volbou je KD-strom ([10]), lze ho postavit optimálně
vyvážený a může dosahovat logaritmické složitosti při hledání nejbližšího
vzorku k danému středu. Pouze u prostorů vyšších dimenzí se kromě již
zmiňovaného prokletí (viz 1.3 – musí se vždy prohledávat příliš velká část
celého prostoru) projevuje nevýhoda KD-stromu: aby byl efektivní, musí být
jeho hloubka minimálně několikanásobkem dimenze pracovního prostoru.

I

II

III
Obr. 16: Postup hledání 8-NN v rovině s pomocí KD-stromu
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Další možností urychlovací datové struktury by mohl být R-strom (R-tree,
někdy nazývaný v grafické komunitě nepřesně BVH, „Bounding Volume Hierarchy“). Jeho výhodou by byla menší citlivost na případnou velkou dimenzi
pracovního prostoru. Detaily konstrukce a použití najdeme opět např. v [10].

4 Závěr
Metoda hledání k-tého nejbližšího souseda (kNN) nalézá uplatnění nejen
v klasických oborech jako je strojové učení, klasifikace nebo statistika. Snažili
jsme se ukázat, že ji můžeme s úspěchem aplikovat i v úlohách počítačové
geometrie a grafiky.
Protože se někteří lidé z naší skupiny počítačové grafiky na MFF UK zabývají úlohami s velkými soubory dat (mračna bodů, trojúhelníkové sítě)
získanými z 3D skenerů, máme v plánu další použití kNN přístupů, zejména
v oblasti geometrické inference.
Závěrem uveďme několik nejnovějších referencí pro zájemce o pokročilejší
studium metod kNN, spolu s trochu jiným úhlem pohledu (obor „dolování dat“)
– [11, 12, 13].

Literatura
[1]

[2]
[3]
[4]
[5]

[6]
[7]
[8]
[9]

Fix E, Hodges JL, Jr: Discriminatory analysis, nonparametric
discrimination. USAF School of Aviation Medicine, Randolph Field,
Tex., Project 21-49-004, Rept. 4, Contract AF41(128)-31, February
1951
Loftsgaarden D, Quesenberry C: A nonparametric estimate of a multivariate density function. Ann. Math. Statist., vol. 36, no. 3, pp. 1049–
1051, Jun. 1965
Tan P-N, Steinbach M, Kumar V: Introduction to data mining. Pearson
Addison-Wesley, 2006
De Berg M, van Kreveld M, Overmars M, Schwarzkopf O: Computational Geometry: Algorithms and Applications. Springer, 2001
Latourrette, M: Toward an explanatory similarity measure for nearestneighbor classification. In: ECML ’00: Proceedings of the 11th
European Conference on Machine Learning, London, UK, pp. 238–
245. Springer-Verlag, Heidelberg, 2000
Domeniconi, C, Peng, J, Gunopulos, D: Locally adaptive metric
nearest-neighbor classification. IEEE Trans. Pattern Anal. Mach.
Intell. 24(9), 1281–1285, 2002
Bishop C: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006
Mitchell M: Machine Learning. McGraw-Hill, 1997
Hastie T, Tibshirani R, Friedman J: The Elements of Statistical
Learning, Data Mining, Inference and Prediction. 2nd Edition,
Springer 2008

198

Pelikán Josef

[10] Samet H: The design and analysis of spatial data structures. AddisonWesley, Reading, 1990
[11] Xindong Wu et al.: Top 10 algorithms in data mining. Knowl Inf Syst,
14:1–37, 2008
[12] Bhatia N, Vandana: Survey of Nearest Neighbor Techniques. IJCSIS
8(2), 2010
[13] Kulkarni S, Babu V: Introspection of various K-Nearest Neighbor
Techniques. ICACC 2013

Geometry and Graphics 2013

199

Robustní porovnání obrazů pomocí vzájemné
informace
Karel Petránek 1, Jan Vaněk 1, Bruno Ježek 1, Pavel Janečka 2
1

Fakulta vojenského zdravotnictví, Univerzita obrany
Třebešská 1575, 500 01 Hradec Králové, Czech Republic
email:karel.petranek@uhk.cz, jezek@pmfhk.cz,vanek@pmfhk.cz
2
Fakulta informatiky a managementu, Univerzita Hradec Králové
Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové, Czech Republic
email: pavel.janecka@uhk.cz

Abstrakt. Robustní porovnání obrazů či jejich výřezů je základem pro detekci
objektů, rekonstrukci prostorové informace z několika snímků, segmentaci obrazu
či vyhledávání podobných obrazů v databázi. Článek zhodnocuje využití vzájemné
informace (mutual information) pro porovnání obrazů a demonstruje její
nezávislost na běžných zkresleních jasu a kontrastu.
Klíčová slova: porovnávání obrazu, vzájemná informace, entropie

1

Úvod

Zpracování obrazu patří díky rozmachu mobilních zařízení schopných snímat
fotografie a video k intenzivně zkoumaným oblastem. Obraz lze interpretovat
jako dvourozměrný signál, diskretizovaný do pravidelné pixelové mřížky. Na
jednotlivé pixely tak lze nahlížet jako na intenzitu signálu v daném bodě a
pomocí histogramu odhadnout pravděpodobnostní rozdělení výskytu různých
intenzit v obraze. Aplikací základních myšlenek teorie informace na toto
rozdělení vznikají užitečné algoritmy pro zpracování obrazu – algoritmy pro
kompresi obrazových dat [1], segmentaci obrazu na souvislé oblasti [2], [3], [4],
porovnání dvou obrazů či rekonstrukci prostorové informace ze stereo kamer
[5], [6], [7]. Článek popisuje teoretická východiska teorie informace a jejich
aplikace pro algoritmy pro zpracování obrazu. Je demonstrována konkrétní
aplikace – porovnání obrazů podle podobnosti na základě vzájemné informace
(mutual information).

2

Entropie obrazu

Entropie diskrétní náhodné proměnné je definována jako [8]:
   ∙ log,
kde  je vektor pravděpodobností výskytu jednotlivých hodnot
proměnné  a operátor ∙ značí skalární součin.
Entropie odpovídá očekávanému množství informace, které pozorovatel
dostane, bude-li náhodně vybírat vzorky z proměnné  [8].
Intuitivně entropie představuje míru náhodnosti dané proměnné. Entropie je
maximální, jsou-li pravděpodobnosti výskytu všech hodnot stejné – žádná
z hodnot proměnné  není pravděpodobnější než jiná.
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Obraz je možné interpretovat jako výběr vzorků z náhodné proměnné –
intenzity světla I – kde každý bod obrazu představuje jeden vzorek.
Pravděpodobnostní rozdělení   není obvykle známo, lze jej ale odhadnout
na základě obrazových dat. Každý bod obrazu představuje pozorování
konkrétní intenzity, relativní četnost dané intenzity v celém obraze lze proto
interpretovat jako odhad pravděpodobnosti jejího výskytu. Souhrn relativních
četností pro všechny intenzity představuje odhadované pravděpodobnostní
rozdělení intenzit a na základě něj lze odhadnout entropii obrazu.
Hodnotu entropie je možné použít jako ukazatel komprimovatelnosti
obrazu. Z definice entropie vyplývá, že čím vyšší je hodnota entropie, tím vyšší
je množství informace, které je nutné pro reprezentaci obrazu. Je-li obraz
jednobarevný, stačí pro jeho reprezentaci pouze rozměry a hodnota barvy.
Naopak, je-li obraz dokonale náhodným šumem intenzit, je potřeba
reprezentovat hodnotu každého pixelu, a obraz tak nelze komprimovat.
Výpočtem entropie obrazu a porovnáním s velikostí obrazu po proběhnutí
kompresního algoritmu lze testovat kvalitu kompresního algoritmu:
| |   |komprese |
kde představuje obraz, | | počet obrazových bodů,   entropii obrazu
vypočítanou z histogramu relativních četností intenzit a | |
velikost obrazu po kompresi v bitech.
Obrázek 1 ukazuje dva extrémní případy – jednobarevný obraz s nulovou
entropií a náhodně generovaný šum intenzit, jehož entropie je 8 bitů. Na
základě této entropie a velikosti obrazu 640×480 pixelů vychází ideální velikost
souboru 300 kB, při uložení do bezztrátového formátu PNG má soubor velikost
301 kB.

Obrázek 1: Bílý obraz s nízkou entropií (vlevo) a obraz s náhodnými
hodnotami bodů a vysokou entropií (vpravo).

3

Sdružená entropie

Sdružená entropie mezi dvěma náhodnými proměnnými  a  je definována
jako [9]:
,   ,  ∙ log, 
kde ,  je sdružená hustota pravděpodobnosti proměnných  a ,
operátor ∙ představuje skalární součin.
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Sdružená entropie se rovná součtu entropií dílčích proměnných v případě,
že jsou proměnné statisticky nezávislé. V případě, že   , je ,  
  . Tohoto faktu lze využít pro porovnání obrazů dle podobnosti
– čím větší je rozdíl mezi dílčími entropiemi a sdruženou entropií, tím více
informace obrazy sdílejí a lze usuzovat, že jsou si více podobné.
Sdruženou entropii dvou obrazů lze odhadnout sestavením dvourozměrného
histogramu, kde na ose x jsou hodnoty intenzit prvního obrazu a na ose y
intenzity druhého obrazu a jednotlivé buňky obsahují relativní četnosti výskytu
konkrétních intenzit na x a y současně. Výpočtem entropie z této dvourozměrné
aproximace hustoty pravděpodobnosti ,  je aproximována , .
Obrázek 2 demonstruje příklady odhadu sdruženého pravděpodobnostního
rozdělení dvou obrazů.

Obrázek 2: Rozložení četností intenzit dvou shodných obrazů (vlevo),
obrazu a jeho zesvětlení (uprostřed) a dvou různých obrazů (vpravo).

4

Vzájemná informace a porovnání obrazů

Rozdíl mezi dílčími entropiemi a sdruženou entropií vystihuje vzájemná
informace [9]:
 ,      , 
kde  ,  je vzájemná informace, ,  dílčí entropie a , 
sdružená entropie.
Vzájemná informace je nulová v případě, že jsou proměnné statisticky
nezávislé. Maximální hodnota vzájemné informace je dosažena, když jsou
 a  zcela statisticky závislé a nastává rovnost  ,   , .
Na základě těchto vztahů je možné vzájemnou informaci normalizovat do
intervalu 〈0; 1〉 pomocí následujícího vztahu:
 , 
!!!!,  

, 
kde !!!!
 ,  je normalizovaná vzájemná informace. !!!!
 ,  je rovna
jedné v případě úplné statistické závislosti  a  a nule v případě úplné
statistické nezávislosti.
Je-li dán seznam fotografií a vzorová fotografie, je možné seřadit seznam
sestupně na základě hodnoty normalizované vzájemné informace. Na prvních
místech seřazeného seznamu budou fotografie nejpodobnější té vzorové,
na posledních pak ty nejméně podobné.

202

Petránek Karel, Van¥k Jan, Jeºek Bruno, Jane£ka Pavel

Výhodou použití vzájemné informace je invariance proti změně jasu,
kontrastu a částečnému rozostření obrazu. Během těchto transformací dochází
pouze k malému či žádnému snížení vzájemné informace při saturaci barev či
rozostření, takže obrazy jsou i nadále považovány za podobné (viz Obrázek 2).
Obrázek 3 ukazuje vyhledání nejpodobnějších obrazů k danému snímku
v databázi s 1000 fotografiemi. Mezi nejlepšími výsledky jsou zesvětlené,
ztmavené a rozostřené verze téhož obrazu.

Obrázek 3: Porovnání obrazů pomocí vzájemné informace. Původní
obraz vlevo, vpravo 4 nejpodobnější výsledky (skóre 0,892; 0,376; 0,136 a
0,042).
Porovnání barevných obrazů lze docílit porovnáním jednotlivých barevných
kanálů a výpočtem průměru či minima z dílčích vzájemných informací.
Pro přiblížení výsledků porovnání lidskému vnímání je vhodné použít
perceptuálně uniformní barevný prostor, např. CIE LUV či Lab.

5

Další aplikace

Vzájemnou informaci lze použít nejen na porovnávání celých obrazů, ale pouze
jejich částí či lokálních okolí bodů v obraze. Toho lze využít pro hledání
podobných oblastí ve dvou či více obrazech, což je užitečné při zarovnávání
kamer, výpočtu optického toku ve videu, rekonstrukci prostorové informace
ze stereo kamer [5] či kompresi videa.
Samotnou entropii lze využít pro segmentaci obrazu na souvislé celky, kdy
celek je chápán jako souvislý, je-li entropie v něm obsažených bodů nízká [10].
Výhodou tohoto přístupu je možnost segmentovat i oblasti s texturou, tedy ne
jen oblasti s podobnou intenzitou, jako u mnoha alternativních segmentačních
přístupů.

6

Závěr

Článek představil aplikace stěžejních konceptů teorie informace – entropii a
vzájemnou informaci – v oblasti analýzy a porovnávání obrazů. Byl uveden
vztah entropie ke kompresi obrazu a představeno porovnávání obrazů pomocí
vzájemné informace.
Praktická implementace ukazuje reálnou aplikaci vzájemné informace
na porovnávání a vyhledávání podobných obrazů. Aplikace demonstruje dobré
výsledky s ohledem na transformace obrazových dat, jako je změna jasu,
kontrastu a rozostření.
Algoritmus pro porovnání obrazů a jejich výřezů pomocí vzájemné
informace lze dále použít při rekonstrukci prostorové informace ze stereo
kamer, pro odhad optického toku nebo ke kompresi videa.
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Abstract.
The geometrical description of protein structure is one
of the standard tasks in structural biology. Hence, a simple method
is presented to describe this structure. The secondary structure of
proteins is the specific geometric shape and the description uses
Chasles’ theorem, which states that any rigid body displacement can be
described by a screw motion. Therefore, the algorithm based on dual
quaternions can be used and it will be shown that dual quaternions
are an important tool to describe the orientation of a molecules.
Consequently, the application of the algorithm is shown for standard
protein structure.
Keywords: Dual quaternion, ScrewFit, secondary protein.

1 Introduction
The quaternions have been widely used in many branches of biology in
recent years. We can find an interesting application in parts concerning
proteins, e.g., the problem of predicting the tertiary structure of a protein molecules, for more information see [6]. This protein structure plays
one of the main role in determining the functional properties of proteins.
The results can be applied in medicine, pharmaceutics or bioinformatics.
Another important task in biology could be determining the secondary
protein structure. There exist many articles concerning this theme to
find the best solution via quaternion application. Complete theory dealing with proteins’ secondary structure may be obtained by [7], [8] or [9].
The best general reference can be found in [10] or [11].
Articles [12] and [13], where the application to structural biology can
be found, are intended as a motivation for this work. In this paper was introduced method ScrewFit, which is useful for study of localizing changes
in protein structure. This method is based on quaternions. The main goal
of this algorithm is to determine relationships between sets of atoms.
The theory dealing with rigid transformation is known as Chasles’
theorem, see [4] for more details. Chasles’ theorem states that any rigid
transformation can be described by a screw, i.e., a rotation about an
axis followed by a translation in the direction of this axis. Therefore,
there is a considerable motivation to use extensions of quaternions, i.e.,
dual quaternions. This mathematical structure was invented by William
Kingdon Clifford (1845–1879) in the nineteenth century [2] to represent
rigid transformations.
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In this paper, we will briefly mention transformation model of secondary protein structure. Then the method ScrewFit, which is based on
quaternions will be introduced, see [12]. Subsequently, we will focus on
representing secondary protein structure by using dual quaternions. The
following part is devoted to a practical application of dual quaternions.
Finally, we conclude the paper.

2 Preliminaries
In this section we present a brief tutorial on dual quaternions. Dual
quaternions can be considered as standard quaternions whose elements
are the dual numbers. This structure is mainly convenient for describing
screw motions, which are compositions of rotations and translations. For
detailed description of dual quaternions we refer the reader to e.g. [3].
This section provides a brief introduction to the theory of dual numbers
and dual quaternions. First, we quickly review the basics of this algebra.
More details can be found in [1], [2] or [5].
2.1 Dual numbers and dual quaternions
Dual numbers were invented by Clifford in 1873, see [1] for more details.
They are similar to complex numbers because any dual number zd can be
written as
zd = a + εaε ,
(1)
where a is the non-dual part, aε the dual part and ε is a basis element
called dual unit. The defining condition for the dual unit is ε2 = 0. The
dual conjugate is analogous to the complex conjugate, i.e.,
zd = a − εaε .

(2)

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

(3)

Finally, note that pure dual numbers, i.e., dual numbers with a = 0,
do not have an inverse. This is a fundamental difference from complex
numbers because every non-zero complex number has an inverse.
A dual quaternion Qd can be written as the sum of two standard
quaternions
Qd = Q + εQε ,
(4)
where
Q = q0 + q1 i + q2 j + q3 k

and Qε = q0ε + q1ε i + q2ε j + q3ε k,

(5)
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are real quaternions and 1, i, j, k are usual quaternion units. The dual
unit ε commutes with quaternion units, for example i ε = εi. A dual
quaternion can also be considered as an 8–tuple of real numbers, or as
Qd

= q0d + q1d i + q2d j + q3d k
= (q0 + εq0ε ) + (q1 + εq1ε )i + (q2 + εq2ε )j + (q3 + εq3ε) k, (6)

where q0d is the scalar part (a dual number), (q1d , q2d , q3d ) is the vector
part (a dual vector), see [5]. The product of two dual quaternions Qd and
bd is defined as
Q
b
bd = Q
b + ε(QQ
bε + Qε Q).
(7)
Qd Q
Multiplication of dual quaternions is associative, distributive, but not
commutative. The conjugation of a dual quaternion is defined using the
classical quaternion conjugation
Qd ∗ = Q∗ + εQ∗ε ,

(8)

where Q∗ si conjugate quaternion. However, the dual number conjugation (2) can be applied to dual quaternion conjugation and we get dual
conjugate dual quaternion
Q∗d = Q∗ − εQ∗ε .
The norm of a dual quaternion is a dual scalar and is defined as
p
k Qdk= Q∗d Qd .

(9)

(10)

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

∧

Q · Qε = 0.

(11)

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

(12)

which satisfies the previous statement.
A new method to represent rigid transformations is based on using
dual quaternions. Dual quaternions capture in their inner structure the
basic information about this transformations–namely the axis of rotation
and the rotation angle about the axis and the translation along it. A composition of this transformations corresponds to the multiplication of dual
quaternions.
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Suppose that pT = (p1 , p2 , p3 ) is a position vector of a point P ,
t = (t1 , t2 , t3 ) is a translation vector and Q = (cos θ, n sin θ) is a unit
quaternion. Then we can express the image of the point P after this
translation and this rotation as
T

bd = Qd Pd Q∗ ,
P
d

(13)

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

3 Dual quaternion model of protein secondary structure
This section shows how dual quaternions can be used for description of
secondary protein structure.
C
Cα

N

Cα

R

C

R

O

N
O

C
Cα
R
N

Figure 1: A tripeptide with two peptide bonds, where R represents unspecified side chains. The screw motion relating the red surfaces contains
O, C, N atoms of the peptide planes defines the local helix.
First, we mention some basic fundamentals about proteins. Secondary
structure is one of the part of the structural biology. Proteins are bio-
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logical polymers composed of amino acids, where amino acids are linked
together by peptide bonds. They have complex shapes that include various folds, loops, and curves. Each shape has a particular functional property. By secondary structures of proteins we are referring to structures
which describe three dimensional form of proteins. The most common
protein secondary structures are α-helices. Linus Pauling (1901–1994)
was American biochemist who, as the first, predicted the existence of
α-helices, which was confirmed with the determination of the first three
dimensional structure of a protein, myoglobin. An example of an α-helix
is shown on the Fig. 1. The protein chain can be described by local screw
motions relating the (C − O − N ) atoms in successive peptide bonds. This
method, based on screw motions, will be modified with dual quaternions
and the main aim of the prediction of secondary protein structure is to
find relationship between peptide bonds, i.e.,
(C − O − N )j → (C − O − N )j+1 .

(15)

The general transformation model between this peptide planes can be
written as
(16)
x0i = t + Rxi ,
where xi = (x1i , x2i , x3i )T ∈ R3 , x0i = (x01i , x02i , x03i )T ∈ R3 , i = 1, 2, 3 are
two sets of coordinates corresponding (C − O − N ) planes, R ∈ SO(3) is
rotation matrix and t = (t1 , t2 , t3 )T ∈ R3 is translation vector.
3.1 ScrewFit - Quaternion algorithm
The well known method for describing secondary protein structure is
called ScrewFit. The method is primary based on Chasles’ theorem.
Therefore, quaternions are used in this method because they can represent rotation and they allow to determine precious rotation angle of
secondary protein structure from
x0i = Rxi .

(17)

The translation vector is determined as a difference between atoms C, i.e.,
t = RC,j+1 − RC,j ,

(18)

where RC,j and RC,j+1 denote the positions of the C atom in peptide
planes (C − O − N )j and (C − O − N )j+1 , respectively. The rotation
angle ϕ can be computed to solve the following equations
q0

= cos ϕ,

q1

= n1 sin ϕ,

q2
q3

= n2 sin ϕ,
= n3 sin ϕ,

(19)
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where n = (n1 , n2 , n3 ) is axis of rotation.
Furthermore, some important parameters which can be used to define
helical structure are mentioned.
• The number of amino acids per turn:
τ=

2π
.
ϕ

(20)

• The helix radius:

r
t⊥
ϕ
1 + cot2 ,
ρ=
2
2
where tk = n · t and t⊥ = t − tk .

• The handedness:

h = sign(ni · ti ).

(21)
(22)
(23)

3.2 Dual Quaternion algorithm
We denote the residual vector vi ∈ R3 , as
vi = t − x0i + Rxi .

(24)

Now, we get the following optimization problem to solve required parameters
n
X
vTi vi .
(25)
min
t,R i=1

It is possible to express the residual vector vi in the form of dual quaternions. First, we modify (24) as
vi = li + Rxi , where li = t − x0i .

(26)

Equation (26) expresses a rotation of the vector x0i and then a translation
given by the translation vector li . We can express this equation according
to (13) using dual quaternions in the form
Vdi = Qdi Rdi Q∗di ,

(27)

where Rdi is a unit dual quaternion
Rdi = 1 + ε(x01i i + x02i j + x03i k),

(28)

and Qdi is a unit dual quaternion
Qd i
Li

Li Q
, where Q = q0 + q1 i + q2 j + q3 k
2
= (t1 − x1i )i + ( t2 − x2i )j + (t3 − x3i )k.

= Q+ε

and (29)
(30)
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Since Qdi is a unit dual quaternion, we must apply the conditions (11),
i.e.,
kQk= 1 ∧ Q · Qε = 0.
(31)
From equation (27) we get the unit dual quaternion of the form Vdi = 1 +
ε(v1i i + v2i j+ v3i k) corresponding to the vector vi = (v1i , v2i , v3i )T , where
terms v1i , v2i , v3i contain seven parameters to be solved, i.e., q0 , . . . , q3 ,
t1 , t2 , t3 . Further, the transformation parameters can be determined by
solving this optimization problem
(32)

Q · Qε = 0.

(33)

q0 ,...,q3 ,t1 ,t2 ,t3

kQk= 1

∧

n
X

vTi vi ,

min

i=1

We can use a nonlinear method to solve this minimization problem, i.e.,
Lagrange multipliers. Further, we compute the remaining rotation and
translation parameters. Then the equations (20), (21) and (23) are used
to compute the rest parameters.

4 Example
In this part of the paper we will focus on the algorithm based on dual
quaternions mentioned above. This algorithm is now applied to define the
local helical structure of polypeptides and proteins. We consider Cartesian
coordinates of model structures of polypeptides which have been taken
from the Image Library of Biological Macromolecules in Jena (Institute of
Molecular Biotechnology, Jena; http://www.imb-jena.de/IMAGE.html).
Part of data for right-handed α-helix can be found in Table 1. Numerical
example is presented to demonstrate the functionality of the designed
method.
Table 1: Coordinates for (C − O − N ) peptide planes of α-helix.
Atom
..
.
N
C
O
N
C
O
..
.

X(m)
..
.
3.761
2.101
1.848
1.161
−0.444
−1.203
..
.

Y (m)
..
.
2.793
3.934
5.012
3.198
4.863
5.765
..
.

Z(m)
..
.
2.385
3.775
4.325
3.213
2.412
2.789
..
.
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The triplet (O − C − N ) represents the rigid bodies so called peptide planes. The dual quaternion parameters are obtained from the fit of
the (O − C − N ) triangle of peptide bond j onto that of peptide bond
j + 1. From each set of dual quaternion parameters can be computed
the direction n of the rotation axis, the rotation angle ϕ and the translation vector t. The translation vector is computed from equation (32).
The rotation angle ϕ can be computed to solve the equations (19). The
equations (20), (21) and (23) are used to compute the rest parameters.
The parameters concerning this secondary structure are shown in Table 2. They are are very close to those given by Barlow and Thornton,
who compare different standard definitions with average values computed
from a set of 291 helices in real proteins.
Table 2: α-helix
Algorithm
ϕ
τ
DQ algorithm
1.7356 3.6203
Q algorithm
1.74
3.62
Barlow & Thornton
1.77
3.54

ρ
2.481
1.71
2.3

h
+
+
+

5 Conclusion
In the paper, we have presented an algorithm based on dual quaternions
for determination of the secondary structure of proteins. We used a nonlinear model to modify this transformation model. In this model we can
easily use a description by the dual quaternions due to the fact that dual
quaternions allow us to describe any rigid transformation, i.e., a composition of rotations and translations. Advantage of this approach is the
simplification of the original solution. This paper presents one numerical
example to demonstrate introduced formula describing this transformation. There exist various modifications of this model, therefore we used
the latest approaches, i.e., model based on quaternions and compared it
against the model based on quaternions.
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Možnosti použití GeoGebry a Gnuplotu při
tvorbě pracovních listů do Matematiky II
Petra Schreiberová, Petr Volný
Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB-TUO
17. listopadu 15, Ostrava-Poruba
petra.schreiberova@vsb.cz, petr.volny@vsb.cz

Abstrakt. V příspěvku se zabýváme posouzením možností, které nám
nabízí volně šiřitelné matematické programy GeoGebra a Gnuplot při
přípravě pracovních listů do Matematiky II v rámci projektu FRVŠ
1103/2013.
Klíčová slova: Pracovní listy, Matematika II, GeoGebra, Gnuplot

1 Úvod

Na naší katedře v současné době probíhá tvorba pracovních listů do Matematiky I (diferenciální počet funkcí jedné proměnné, lineární algebra, analytická geometrie v trojrozměrném prostoru) a Matematiky II (integrální
počet funkcí jedné proměnné, diferenciální počet funkcí více proměnných, obyčejné diferenciální rovnice) v rámci projektu FRVŠ 1103/2013.
Na tomto projektu spolupracují: M. Bobková, D. Dlouhá, R. Hamříková,
Z. Morávková, R. Paláček, P. Schreiberová a P. Volný.
V případě pracovních listů do Matematiky II v souvislosti s lepším
pochopením látky se ukazuje, že možnost vidět studovanou funkci, především její graf, je při výuce žádoucí a studenti se lépe do problematiky
ponoří.
Pro vizualizaci grafů funkcí jedné proměnné je ideálním nástrojem
GeoGebra, která je volně šiřitelná a je studentům plně k dispozici. Pro vizualizaci ploch, grafů funkcí dvou proměnných, používáme volně šiřitelný
Gnuplot.

2 Pracovní listy do Matematiky II

Pracovní listy jsou z hlediska výuky rozděleny na 2 části, část teoretickou
doplněnou o listy s řešenými úlohami a část praktickou obsahující sadu
neřešených úloh. Především řešené úlohy je vhodné doplnit o vizualizaci
funkcí případně jejich vlastností. Obrázky byly generovány s využitím
GeoGebry, především 2d část, a Gnuplotu, 3d část.
Pracovní listy byly vytvořeny v LATEXu, obrázky byly zpracovány s využitím balíku tikz/pgf. Balíček tikz je velmi vhodný pro práci s křivkami,
a lze jej přímo propojit s Gnuplotem.
Následuje ukázka pracovních listů.

216

Schreiberová Petra, Volný Petr

Matematika I - řešené příklady
3.

Katedra matematiky a deskriptivní geometrie, VŠB - Technická univerzita Ostrava

3 - Vrstevnicový graf

Poznámky

Zadání Nalezněte vrstevnicový graf funkce z =

x2

5x
.
+ y2 + 1

Řešení
Řešený video příklad
Dosadíme do zadané funkce z = k, kde k ∈ R, tedy
k=

5x
x 2 + y2 + 1

x 2 + y2 + 1 =

⇒

5x
k

⇒

Teorie: ??, ?? Příklady: ??,??,??,??

x2 −

5x
5x
Výraz x2 −
jsme doplnili na úplný čtverec, x2 −
=
k
k
Nyní je třeba diskutovat konkrétní hodnoty k.



5x
+ y2 + 1 = 0
k

x−

5
2k

2

−

⇒



x−

5
2k

2

+ y2 −

25
+ 1 = 0.
4k2

Seznam příkazů pro Gnuplot:

25
.
4k2

5x
1. Pro k = 0 (řez grafu funkce z půdorysnou rovinou) dostáváme 0 = 2
⇒ x = 0, vrstevnicí je osa y.
x + y2 + 1


25
5 2
2
+ y = 2 − 1. Vrstevnicemi budou kružnice pouze v případě, kdy pravá strana rovnice
2. Pro k 6= 0 dostáváme x −
2k
4k
bude větší než 0,


 
5
5
5
25
25
25
⇒ |k| <
⇒ k ∈ − , 0 ∪ 0,
−1 > 0 ⇒
> 1 ⇒ 25 > 4k2 ⇒ k2 <
4
2
2
2
4k2
4k2

5
3. Pro k = ± platí ( x ∓ 1)2 + y2 = 0. Jedná se o dvě singulární kružnice (body). Vrstevnicemi jsou dva body, [1, 0] a [−1, 0].
2
2.5
2
k=0
3

5
2
5
k=±
4
5
k=±
6
5
k=±
8
k=±

2
1
0 1
−4 −3 −2 −1
−1

2

3

−2
−3

z

1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2
-2.5

3
2
1
0
-1
-2
-3

-4
-3
-2
-1
4 3
0 y
2 1
1
2
0 -1
3
-2 -3
x
-4 4

−4

Hledáme průniky grafu funkce s
rovinami rovnoběžnými s půdorysnou rovinou, tj. dosazujeme
z = k, k ∈ R.
Číslo k je možné volit libovolně. Ovšem může se stát, že
při nevhodné volbě se plochy
neprotnou.

set view 62,210; set view equal xy
set iso 50; set samp 50
set xrange [-4:4]; set yrange [-4:4]
set ztics 1; set pm3d
set contour both
set cntrparam levels discrete 0,
2.485, -2.485, 1.25, -1.25, .83,
-.83, .625, -.625
set style increment user
set style line 1 lc rgb ’black’ lw 2
set style line 2 lc rgb ’red’
set style line 3 lc rgb ’red’
set style line 4 lc rgb ’yellow’
set style line 5 lc rgb ’yellow’
set style line 6 lc rgb ’green’
set style line 7 lc rgb ’green’
set style line 8 lc rgb ’cyan’
set style line 9 lc rgb ’cyan’
set style line 10 lc rgb ’magenta’
set grid; unset surf; unset key
set xlabel "x"
set ylabel "y"
set zlabel "z"
splot 5*x/(x**2+y**2+1)

Obrázek 1: Vrstevnicový graf funkce dvou proměnných
Matematika I - řešené příklady
37.
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37 - Užití určitého integrálu - objem rotačního tělesa

Poznámky

Zadání Vypočtěte objem tělesa, vzniklého rotací oblasti (oblast načrtněte) ohraničené funkcemi y = ex , y = −2e− x + 3
kolem osy x.
Řešení
Řešený video příklad
Znázorníme si oblast, která bude rotovat:

Teorie: ?? Příklady: ??,??

1

0

2
1.5
1
0.5
0
−0.5
−1
−1.5
−2

2
1.5
1
0.5
0
-0.5
-1
-1.5
-2

2 1
z 0 −1
−2 0 x 1

x = ln 2

−1

Z grafu vidíme, že oblast je ohraničená shora funkcí y = −2e− x + 3 a zdola funkcí y = ex , potřebujeme určit interval
omezující daný útvar, tzn. určíme si průsečíky funkcí:

−2e− x + 3 = ex ⇒

2
2 − 3ex + e2x
− 3 + ex = 0 ⇒
= 0 ⇒ 2 − 3ex + e2x = 0,
ex
ex

zavedeme substituci ex = t a řešíme kvadratickou rovnici t2 − 3t + 2 = 0 ⇒ x1 = 0, x2 = ln 2.
V=π

Zln 2
0



f 2 ( x ) − g2 ( x ) dx,

tzn. řešíme rovnici f ( x ) = g( x )

1

−1

Zb

kde a, b jsou průsečíky funkcí,
y = −2e− x + 3

y

y = ex

V=π

a

x=0
2

Objem rotačního tělesa

(−2e− x + 3)2 − e2x dx = π

= π −2e−2x + 12e− x + 9x −

Zln 2
0

2x ln 2

e
2

0

(4e−2x − 12e− x + 9 − e2x )dx

= π (9 ln 2 − 6).

Obrázek 2: Objem rotačního tělesa
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2.1 GeoGebra
GeoGebra je velmi efektivní, dynamický vizualizační software. Umožňuje
zobrazovat grafy funkcí, funkce je možné derivovat, integrovat, atd. Popsat všechny možnosti GeoGebry je nad rámec tohoto příspěvku. Rádi
bychom zmínili tři věci. Od verze 4.2 byly do GeoGebry implementovány
symbolické výpočty a manipulace. Řešiče, které GeoGebra používá, zatím
nejsou tak sofistikované, jako v případě komerčních softwarů, nicméně s
každou novou verzí úroveň GeoGebry neustále stoupá a pro většinu úloh,
se kterými se studenti setkávají je GeoGebra velmi dobře použitelná. Dále
probíhá intenzivní práce na 3D verzi GeoGebry. V poslední době se objevily porty GeoGebry pro současně nejpopulárnější elektronickou platformu, tablety, pro systém ANDROID, IOS a WINDOWS RTM.

Obrázek 3: Náhled grafu v GeoGebře
GeoGebra umožňuje uživateli použít několik různých typů exportů,
nás zajímá především export do LATEXu, do tikzu. Výsledkem takového
exportu je seznam latexovských příkazů, které můžeme zařadit do našeho
zdrojového kódu a dle libosti upravit.
Na Obrázku 3 je ukázka plochy, jejíž rotací vzniká rotační těleso, o jehož objem se zajímáme. V GeoGebře jsou zobrazena dvě okna, algebraické
a grafické okno. Křivce v grafickém okně odpovídá rovnice v algebraickém
okně a naopak.
Následuje ukázka exportu do tikzu.

218

Schreiberová Petra, Volný Petr

Obrázek 4: Export do tikzu
Data lze zkopírovat přímo do schránky, a poté použít ve svém vlastním
zdrojovém souboru.
2.2 Gnuplot
Gnuplot je možné využít dvojím způsobem. Balíček tikz a LATEXsamotný
lze propojit s Gnuplotem, tzn. ve zdrojovém souboru použijeme příkaz,
který při kompilaci zavolá Gnuplot, ten vygeneruje potřebná data, která
poté LATEXnačte a zobrazí výsledných graf. To vše se děje na pozadí. Aby
se toto propojení dalo realizovat, je nutné přidat Gnuplot, přesněji cestu k
exe souboru, do systémových proměnných. Snadno se přesvědčíme, jestli
operační systém Gnuplot „vidí“. Stačí zadat do příkazového řádku gnuplot,
a pokud se Gnuplot nespustí, je třeba nastavit příslušnou cestu k souboru.
V LATEXu se poté modifikuje nepovinný parametr, kterým se volá kompilátor,
pdflatex.exe -synctex=-1 --enable-write18 "%s.tex"
Parametr --enable-write18 umožní volání Gnuplotu v případě, že se
ve zdrojovém kódu objeví příkaz function. Následuje ukázka zdrojového
kódu.

Moºnosti pouºití GeoGebry a Gnuplotu p°i tvorb¥ pracovních list· . . .
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\definecolor{lightyellow}{HTML}{FFFF99}
\begin{tikzpicture}[line cap=round,line join=round,>=latex’,
x=1.0cm,y=1.0cm,scale=1]
\begin{scope}[scale=1]
\begin{scope}
\clip plot[id=data/f2,domain=−0.69 : 2,smooth]
function{-2*exp(-x)+3};
\draw[blue,fill=lightyellow]
plot[id=data/f1,domain=-1:1.09,smooth] function{exp(x)};
\end{scope}
\draw [color=black,dotted, xstep=1.0cm,ystep=1.0cm]
(−1, −1) grid (2,3);
\draw[->,color=black] (-1,0) -- (2,0);
\draw[->,color=black] (0,-1) -- (0,3);
\draw[color=black] (0pt,-10pt)
node[right] {\footnotesize $0$};
\draw[very thick,blue]
plot[id=data/f1,domain=-1:1.09,smooth] function{exp(x)};
\draw[blue] (-1,.75)node{$\displaystyle y=\mathrm{e}ˆx$};
\draw[very thick,green] plot[id=data/f2,domain=-0.69:2,
smooth] function{-2*exp(-x)+3};
\draw[green] (2.5,2.25)node{$\displaystyle
y=-2\mathrm{e}ˆ{-x}+3$};
\draw[thick,red] (0,-1)--(0,3)
node[left,yshift=-5mm,xshift=0mm] {$x=0$};
\draw[thick,red] (0.693,-1)node[right,yshift=5mm,xshift=0mm]
{$x=\ln 2$}--(0.693,3);
\foreach \x in {-1,1} \draw[shift={(\x,0)},color=black]
(0pt,2pt)--(0pt,-2pt) node[below] {\footnotesize $\x$};
\foreach \y in {-1,1,2} \draw[shift={(0,\y)},color=black]
(2pt,0pt)--(-2pt,0pt) node[left] {\footnotesize $\y$};
\end{scope}
\end{tikzpicture}
Podívejme se blíže na řádek
\draw[very thick,blue]
plot[id=data/f1,domain=-1:1.09,smooth] function{exp(x)};
Kreslíme funkci ex s nastavením tloušťky čáry na stupeň „very thick“,
modrou barvou. Příkaz plot obsahuje několik parametrů, id je název
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souborů, do kterých Gnuplot uloží vygenerovaná data. Soubory se budoou
jmenovat „f1“, a budou uloženy do podadresáře s názvem „nazevzdrojovehosouboru.data“, domain nastaví definiční obor funkce, smooth nastaví
vyhlazení funkce, function{exp(x)} vygeneruje data pro funkci ex .
V podadresáři „nazevzdrojovehosouboru.data“ se po kompilaci objeví
čtyři soubory, f1.gnuplot, f1.table, f2.gnuplot, f2.table.
Následující obrázek je vysázen přímo LATEXem pomocí dat vygenerovaných Gnuplotem.
x=0

y = −2e−x + 3

2

y = ex

1

0

−1

1

x = ln 2

−1

Obrázek 5: LATEX+ Gnuplot

3 Závěr

Příspěvek si nekladl za cíl podat úplný popis GeoGebry, resp. Gnuplotu.
Chtěli jsme ukázat některé zajímavé možnosti použití těchto programů
v souvislosti s tvorbou pracovních listů do Matematiky II a přímé výuky
matematiky.
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Autoři děkují projektu FRVŠ 1103/2013 „Vytvoření e-learningových kurzů
s multimediálními studijními materiály pro matematické předměty na vybraných fakultách Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava“ a
Katedře matematiky a deskriptivní geometrie.
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Abstract. In this article we deal with the processing of point sets which can be
used in the process of surface reconstruction from point clouds. Especially we
focus on the task of searching for the axis of the general surfaces of revolution
given by finite set of points near or on the surface. We introduce completely new
iterative algorithm which searches for the axis iteratively using minimization
techniques. New algorithm is applied to computer generated point sets and to realworld data obtained from measurements of real surfaces by optical, laser and
contact 3D scanners. The proposed algorithm is implemented in the modern
programming language and interactive environment of MATLAB.
Key words: Axis, surface of revolution, point clouds, 3D scanning

1 Introduction
Surface reconstruction from point clouds is a widely used method in the
digitization of real surfaces. This interesting topic is undergoing rapid evolution
in many practical disciplines ranging from computer graphics and computer
vision to architecture and historical sciences, and its applicability continues
to grow.
The digital reconstruction problem is defined by an input finite set of points
(point clouds) in three-dimensional space. The aim is to create a reconstructed
surface such that the input points lie on or near the original surface, see [1, 3, 8
and 10]. It is always assumed that an input point cloud corresponds to a real
surface but the general task definition does not contain any additional
information as to its structure. The requirement is to obtain the final
reconstructed surface in the most compact form, i.e. described parametrically or
implicitly [9]. The process leading from an unorganized set of points in threedimensional space to a reconstructed surface in a compact description is the
subject of a modern and very active area of research into surface reconstruction
from point clouds [2, 5, 7, 10 and 13].
The search for the resulting reconstructed surface is a non-trivial problem as
there is no universal solution method applicable to any input point cloud. Due
to this complexity, surface reconstruction from point clouds still requires
further innovations. A wide practical application of this method is driving the
search for development of new techniques. Digital reconstruction is not only
a theoretical problem but a problem that the scientific and practical community
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at large needs to solve effectively. Surface reconstruction from point clouds
represents a major challenge in the search for new universal solution methods.
Current approaches are based on the principle of distributing the
reconstruction process to several subsequent phases where each phase of the
task in some way simplifies and preprocesses the ensuing phase [10]. I also
followed this approach in my research.
This article is focused on one phase of reconstruction process – the analysis
of input point clouds describing special types of surfaces; see also [11].
Especially we deal with the task of searching for the axis of the general
surfaces of revolution given by finite set of points near or on the surface.

2 Search for the Axis of the General Surfaces of Revolution
Let us discuss the principle of the proposed algorithm – search for the axis of
the general surfaces of revolution. The algorithm is implemented in the modern
programming language and interactive environment of MATLAB.
For the following description, we assume that ࣲ is the finite non-empty set
of points in the Euclidean space E3 and it is denoted as ࣲ = { X i }i =1 . Point
n

set ࣲ is obtained from measurements of a real general surface of revolution.
Points are sampled regularly, irregularly or a part of the set is missing.
The algorithm searches for the axis iteratively using minimization
techniques. The principle of the method is the sequential modifying of a line
from an initial position. The process will stop if a certain condition is satisfied –
in this case, if the final line is close enough to the real axis of the surface
of revolution. We determine the vector distance ∈ ℝ n at each step of the
iterative algorithm whose coordinates are the distances of all points

{ Xi }i =1
n

of the surface of revolution from the actual line (in the first step from the given
initial line). It means that ith component of the vector distance is determined
(1)

distancei = X i − X i′

where Xi′ is an orthogonal projection of the point X i onto the actual line.
The distances of points { X i }i =1 from the actual line, i.e. components of the
n

vector distance , naturally determine the functional relation between the points
and the actual line. This relation is mapped into the newly selected Cartesian
coordinate system in the plane so that the actual line coincides with the axis x.
The origin of the coordinate system is chosen in the determining point of the
actual line and the orientation of this line is chosen by its direction vector. The
oriented distances of orthogonal projections Xi′ from the origin of the
coordinate system are the input variables; the distances of points { X i }i =1 from
n
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the actual line, i.e. components of the vector distance , are the output variables.
The points viewed in the new Cartesian coordinate system are denoted as

{X }

n

i i =1

. This process which is repeated in each step of the algorithm is shown

in figure 1.
p

X i′

X i X i′

X i′

X i X i′

X i′

x

Xi

Fig. 1: The distances of points { X i }i =1 from the actual line p and the
n

distances viewed in the new Cartesian coordinate system
If the actual line corresponds with the axis of the surface of revolution,
points

{X }

n

i i =1

in the new Cartesian coordinate system can fit with a curve

which is identical to a half-meridian of the surface of revolution. We aim
to achieve this outcome with an iterative algorithm, i.e. in each step, the
position of the actual line is modified and improved.
We are ready to introduce the method of finding the axis of the surfaces

{ }

of revolution. We define ε -neighborhood, ε > 0 , ε ∈ ℝ , for all points X i

n

i =1

in the new Cartesian coordinate system. This ε -neighborhood for point X i is
denoted as Bε ( X i ) . We determine the error function as the area of the union
of all the ε -neighborhoods, i.e.
n

(2)

S = ∪ Bε ( X i ) .
i =1
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We are looking for a minimum of the error function because ε
-neighborhoods of all points

{X }

n

i i =1

have the largest overlap if the actual line

corresponds with the axis of the surface of revolution, i.e. the area from (2) is
minimal. The error function is minimized using the numerical method of the
steepest descent [4 and 12], specifically the general and modified version with
a constant step size.
The error function has six parameters – the components of the determining
point of the actual line and the components of its direction vector. These
parameters are updated at each step of the algorithm.

2.1 The Computation of Error Function in Symbolic Code
The computation of the error function is described in the following symbolic
code. The error function is denoted as error_function and its output for the
specific six parameters as error .
Point A and direction vector u of the actual line are the inputs of the error
function, value error is the output.
Let ࣲ = { X i }i =1 be the set of points in the Euclidean space E3 which lie on
n

a surface of revolution. There are several variables in the following symbolic
code. The coordinates of vector distance are the distances of all points { X i }i =1
n

of the surface of revolution from the actual line; the variable projection is
an orthogonal projection of the point X i onto the actual line; coords x and

{ }

coords y are the coordinates of points X i

n

i =1

and rand_points are randomly

generated points in the new Cartesian coordinate system in the plane in the
rectangular region bounded by the smallest and largest coordinates coords x and
coords y . The variables surface_area , surface_count and surface_ratio are

defined for computation of the area from (2). The variables t , xmin , xmax , y min
and ymax are auxiliary. Parameter inside is a logical value. If a randomly
generated point is inside ε -neighborhood of point X i then the True value is
returned, that is inside = True . For the computation of the area from (2) we use
the Monte Carlo method.
The symbolic code also uses global variables – accuracy and ε . A suitable
option is for example: accuracy = 1000 and ε = 10 .
function error_function( A, u ) : real
1: distance ← ∅
2: projection ← ∅

Search for the Axis of the General Surfaces of Revolution

3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
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coords x ← ∅

coords y ← ∅
rand_points ← ∅
surface_count ← 0
unit_vector ← u / u
for i = 1, 2,..., n do
projection[i ] ← A + (unit_vector ⋅ ( X [i ] − A))unit_vector
%{orthogonal projection of point onto the actual line}
distance[i ] ← X [i] − projection[i]
10:
11:
let t ∈ ℝ such that projection[i ] = A + t ⋅ unit_vector
12:
coords x [i ] ← t
13:
coords y [i ] ← X [i ] − projection[i ]
14: xmin ← min (coords x )
15: xmax ← max (coords x )
16: ymin ← min(coords y )
17: ymax ← max(coords y )
18: for j = 1, 2,..., accuracy do
19:
rand_pointsx ← ( xmax − xmin ) ⋅ rand + xmin
%{random value in interval ( xmin , xmax ) }%
rand_points y ← ( ymax − ymin ) ⋅ rand + ymin
20:
%{ random value in interval ( y min , ymax ) }%
21: for j = 1, 2,..., accuracy do
22:
inside ← False
23:
for i = 1, 2,..., n do
24:
if (coordsx [i ], coords y [i]) − (rand_pointsx [ j ], rand_points y [ j ]) < ε then
inside ← True
25:
26:
break
27:
if inside then
28:
surface_count ← surface_count + 1
29: surface _ area ← ( xmax − xmin ) ⋅ ( ymax − ymin )
30: surface _ ratio ← surface_count / accuracy
31: error ← surface_ratio ⋅ surface_area
32: return error
Monte Carlo (lines 18-28) is a known stochastic computational method [6].
The accuracy of the Monte Carlo method in algorithm is given by variable
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accuracy . Let us note that the option of the variable ε is problematic because
there is no automatic determination of it. We find the correct value
experimentally.

2.2 Example
The functionality of the proposed algorithm search for the axis of the general
surfaces of revolution is shown in the following example.
Let ࣲ = { X i }i =1 be the set of points in the Euclidean space E3 which lie
n

on a surface of revolution – in this example one-sheet hyperboloid of
revolution. In this special example the points are sampled regularly on surface,
see figure 2.
A hyperboloid is placed in a special position (its axis is coordinate z -axis)
that enables us to better check the correctness of the solution. The given initial
line is also depicted in figure 2 with its parametric description. We can also see
the distances of all points

{ X i }i =1
n

of the surface of revolution from the initial

line and the situation in the new Cartesian coordinate system in the plane.
Parametric equations x=-0.5t-10
y=0.5t+10
z=4t+2
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Fig. 2: Regularly sampled points on one-sheet hyperboloid of revolution,
the given initial line, the projections of the points onto the initial line and
the situation in the new Cartesian coordinate system in the plane
Searching for the axis of the hyperboloid is done using the numerical
method of the steepest descent in its modified version with a constant step size.
The sequential modifying of a line from an initial position is shown in figure 3.
Figure 4 illustrates the situation in the plane for several steps of the algorithm.
The final estimation of the axis of the hyperboloid, its parametric equations and
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the situation in the Cartesian coordinate system in the plane for the final line
are shown in figure 5. We got a good result for the presented input parameters
and 2000 iterations.

Input parameters of the
error function
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Fig. 3: Input parameters of the minimization technique and error function
and sequential modifying of a line from an initial position
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Fig. 4: Sequential modification of the situation in the plane in several steps
of the algorithm

Parametric equations x=0.075136t+0.034375
y=0.023801t+0.11464
z=11.9383t+2.7056

uSTEP = (0, 07514;0, 0238;11,93832)Τ

ASTEP = [0,03438;0,11464; 2, 70563]
point and direction vector
on the final line
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Fig. 5: The final estimation of the axis and the situation in the new
Cartesian coordinate system in the plane
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2.3 Experimental Evaluation

cca 40 cm

New algorithm is also applied to real-world data obtained from measurements
of real surfaces by optical, laser and contact 3D scanners. We measure smaller
physical models of real objects – mostly models of balustrades, vaulted arches
or various roof shapes.
Let us present the process of reconstruction of one real point cloud
representing a general surface of revolution, see figure 6. The input point cloud,
see figure 6, consists of 96 263 points and is obtained with a Vectra3D optical
scanner. The aim is to approximate the given point cloud using a triangle mesh.
We use the proposed algorithm search for the axis of the general surfaces of
revolution as the first step. Searching for the axis is presented in figures 7-9.

Fig. 6: Model of balustrade consisting of coaxial surfaces of revolution and
point cloud without any modification – data acquisition by an optical
Vectra3D scanner
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Parametric equations x=-0.5t-10
y=0.8t+10
z=6t-50

Input parameters of the
error function
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150

ε = 50
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numerical method of the
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version
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Fig. 7: The given initial line and input parameters of the minimization
technique and error function

Parametric equations x=-0.12183t-20.5741
y=0.10365t-1.3607
z=6.0733t-48.9841
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Fig. 8: Sequential modifying of a line from an initial position and the final
estimation of the axis
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Fig. 9: The situations in the new Cartesian coordinate system in the plane
in the first and the last step of the algorithm
We use the final estimation of the axis in the next step of the reconstruction
process for computing a triangle mesh approximating the input points.

3 Conclusion and Future Work
The article presents my contributions to the field of digital surface
reconstruction from point clouds applied in engineering and construction
practice.
I presented completely new algorithm – search for the axis of the general
surfaces of revolution. The proposed algorithm is based on geometric principles
which can be applied thanks to the knowledge of the properties of the
reconstructed object. This aspect is not usually taken into account in general
solution methods; in addition, the advantages include easy implementation and
clarity.
A significant value lies in the analysis and processing of not only
synthetically generated point clouds but also real point clouds obtained
from measurements of real-world objects.
The topic of surface reconstruction is far from exhausted. I am already
working on the next stages of the reconstruction process and I am devoting
especially to the analytical description of the surfaces represented by a point
cloud. For these purposes, I am developing smooth surface evolution methods
based on sequential modifying of a parametric surface from some initial
position and shape to the best approximation of a point cloud. These evolution
methods require previous orientation of the input point set and its
approximation to a polygonal mesh.
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Šaolin, Trial a matematika
Světlana Tomiczková
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svetlana@kma.zcu.cz

Abstrakt. V rámci řešenı́ projektu Modernizace obsahu a formy výuky
matematiky pro přı́rodnı́ a technické vědy byly analyzovány některé
stávajı́cı́ postupy testovánı́ a hodnocenı́ studentů a byla vytvořena řada
nových studijnı́ch podpor pro studium matematiky. Některé z nich jsou
prezentovány v tomto přı́spěvku.
Klı́čová slova: výuka matematiky, počı́tačová podpora výuky, testy

1 Úvod
Katedra matematiky fakulty aplikovaných Západočeské univerzity v Plzni
(KMA FAV ZČU) zajišt’uje výuku matematiky a předmětů s matematikou
souvisejı́cı́ch na sedmi z devı́ti fakult Západočeské univerzity (fakulta
aplikovaných věd, fakulta strojnı́, fakulta elektrotechnická, fakulta ekonomická, fakulta pedagogická, fakulta zdravotnı́ch studiı́ a fakulta uměnı́
a designu). Tento široký záběr, jak v různém zaměřenı́ studentů, tak
v širokém spektru vyučovaných předmětů, přinášı́ mnoho nových námětů
a srovnánı́. Pedagogové učı́ studenty různých fakult a jsou nuceni
přizpůsobovat výklad tak, aby byl pro danou skupinu co nejpřı́nosnějšı́
a zároveň zohlednil klady a zápory studentů přicházejı́cı́ch z různých
prostředı́ a majı́cı́ch různé cı́le.
Na základě těchto skutečnostı́ a cı́lů byl řešen projekt Modernizace
obsahu a formy výuky matematiky pro přı́rodnı́ a technické vědy.
Cı́lem přı́spěvku je prezentovat některé výstupy a zamyslet se nad
rolı́ počı́tačové podpory výuky v souvislostech dnešnı́ho ”multimediálnı́ho
světa”.

2 Informace o projektu
Řešitelem projektu Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro
přı́rodnı́ a technické vědy byla Západočeská univerzita v Plzni, konkrétně
katedra matematiky na fakultě aplikovaných věd. Projekt byl řešen v obdobı́ 1. 10. 2010 - 31. 9. 2013. Základnı́ cı́le projektu můžeme shrnout do
následujı́cı́ch bodů:
• Inovace struktury základnı́ch a nadstavbových matematických
předmětů vyučovaných katedrou matematiky.
• Inovace studijnı́ch materiálů a podpor, vytvořenı́ databáze materiálů
umožňujı́cı́ studentům volbu rychlosti a intenzity studia.
• Navázánı́ a rozvinutı́ partnerských vazeb s kolegy ze střednı́ch škol
a dalšı́ch vysokých škol v regionu.
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• Přispět k popularizaci a propagaci matematických principů a metod
a prostřednictvı́m jednoduchých aplikačnı́ch a motivačnı́ch přı́kladů.
Vzhledem k rozsahu projektu a odbornému zaměřenı́ této konference, je přı́spěvek zúžen na obsah a analýzu vstupnı́ch testů, prezentaci
studijnı́ch podpor z oblasti geometrie a spolupráci katedry s kolegy a
odbornı́ky ze střednı́ch škol.

3 Vstupnı́ testy
Vstupnı́ test řešı́ studenti v prvnı́ hodině cvičenı́ nebo semináře z matematiky a jsou do něj zařazeni studenti sedmi uvedených fakult. Na různých
fakultách majı́ předměty, souhrnně označované jako matematika, různé
názvy a učebnı́ plány jsou přizpůsobeny zaměřenı́ studia. Většina testovaných je z fakulty aplikovaných věd, strojnı́ fakulty, fakulty elektrotechnické a fakulty ekonomické. Tyto fakulty majı́ povinnou matematiku
v celém prvnı́m roce studia (dva semestry) pro všechny obory. Studenti
zbývajı́cı́ch fakult jsou do testovánı́ zařazeni, pokud majı́ alespoň jeden semestr matematiky nebo kvůli srovnánı́ s technickými fakultami
(např. studenti filosofické fakulty nebo studenti fakulty uměnı́ a designu). Test obsahuje deset úloh z různých oblastı́ matematiky, které
by měl student umět vyřešit při vstupu na vysokou školu technického
nebo přı́rodovědného zaměřenı́. Otázky jsou z těchto oblastı́: úpravy algebraických výrazů, zlomky, analytická geometrie, nerovnice, logaritmy,
goniometrické funkce, goniometrické rovnice, procenta, komplexnı́ čı́sla.
Ukázka vstupnı́ho testu je na obr. 1.
V určité mı́ře si dovolujeme předpokládat, že testované znalosti by
měly být samozřejmé pro maturanty střednı́ch škol, zejména gymnáziı́ a
střednı́ch průmyslových škol. Test je samozřejmě ovlivněn dlouhou dobou
volna, které vzniká mezi ukončenı́m střednı́ školy a nástupem na univerzitu.
Výsledky testu nemajı́ vliv na hodnocenı́ studenta v semestru, mohou
ale studentovi naznačit, zda jsou jeho vstupnı́ znalosti dostatečné nebo
zda by měl středoškolské matematice věnovat vı́ce pozornosti (viz obr. 3).
Novinkou v testovánı́, která souvisı́ s řešenı́m projektu, je zjišt’ovánı́
korelace mezi ziskem bodů ze vstupnı́ho testu a úspěšnostı́ v matematice
v prvnı́m roce studia (viz obr. 2).
Obsahem analýzy dat jsou nejenom průměrné bodové zisky studentů
na ZČU, ale také zisk bodů podle jednotlivých fakult nebo střednı́ch škol,
ze kterých studenti na ZČU přicházejı́ (viz 4).
Podrobnějšı́ ukázky výsledků vstupnı́ch testů byly prezentovány na
konferenci Aplimat 2013 [1].
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4
3

>

a

6
5

1 −1 √ 5
a2 a
a
√
a

1

a

všechny předchozı́
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2

3. Rovnice x + y + 4x + 2y + 1 = 0 popisuje v rovině křivku
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Obrázek 2: Úspěšnost v prvnı́m roce studia

100 %
80 %
60 %
40 %
20 %
0%
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Obrázek 5: Ukázka materiálů pro předmět Deg1

4 Studijnı́ opory a materiály
Během řešenı́ projektu vzniklo mnoho zajı́mavých materiálů. Studenti
zde mohou najı́t skripta, podklady k přednáškám i cvičenı́m a velké
množstvı́ automaticky generovaných přı́kladů s ukázkovým řešenı́m.
Většina materiálů je umı́stěna na trial.zcu.cz/ nebo pokud jsou zde data
(výsledky pı́semek) na itrial.zcu.cz/. Dalšı́ materiály z geometrie jsou
tradičně umı́stěny na geometrie.kma.zcu.cz. V rámci výuky geometrických
předmětů jsme se zaměřili na využitı́ softwaru dynamické geometrie, kde
je možné měnit zadánı́ nebo parametry některých veličin (viz. obr. 5).
Ukázky použitı́ geometrického softwaru byly prezentovány v minulých
letech na této konferenci [2] a v článku [3]. Při tvorbě ukázek jsou
nejčastěji využı́vány software Mathematica Wolfram, Geogebra, Cabri a
RhinoCeros.
V loňském roce jsme v geometrických předmětech poprvé vyzkoušeli
nástroj zvaný Šaolin, který nutı́ studenty průběžně řešit drobné úlohy
vztahujı́cı́ se k právě probı́ranému učivu (viz obr. 6). Řešenı́ úloh je automaticky vyhodnoceno a student vidı́ svůj bodový zisk i umı́stěnı́ mezi ostatnı́mi studenty. Řešenı́m těchto úloh může vylepšit bodový zisk z dalšı́ch
úloh v semestru (pı́semné práce, grafické práce apod.)

5 Spolupráce katedry matematiky se střednı́mi školami
V letech 2012 a 2013 proběhly semináře pro středoškolské učitele pořádané
katedrou matematiky. Našim cı́lem nebylo ”učit středoškolské učitele
učit”, ale nabı́dnout jim přednášky a workshopy zaměřené na aplikaci
středoškolské (i vysokoškolské) matematiky v praxi a ve výzkumu. Našim
cı́lem bylo poskytnout učitelům nápady, jak motivovat studenty a argumenty proč je matematika důležitá a jaké je jejı́ využitı́ v dalšı́ch
oborech. Workshopy byly zaměřené zejména na využitı́ počı́tačů ve výuce,
napřı́klad úvod do práce s Geogebrou, Mathematicou nebo využitı́ Excelu
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Obrázek 6: Ukázky z prostředı́ Šaolin

ve finančnı́ matematice.
Náplň seminářů se setkala s přı́znivým ohlasem a při večernı́ diskuzi
byly navázány kontakty jak mezi katedrou a jednotlivými střednı́mi
školami, tak mezi středoškolskými učiteli z různých škol. Výsledkem jsou
výměny zkušenostı́ a materiálů a přednášky odbornı́ků z katedry na
střednı́ch školách pro učitele i studenty.

6 Závěr
Obsahem tohoto přı́spěvku je prezentovat alespoň část výsledků, které
postupně vznikly (a budou dále použı́vány a rozšiřovány) v rámci projektu
Modernizace obsahu a formy výuky matematiky pro přı́rodnı́ a technické
vědy.
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Článek vznikl za podpory projektu Modernizace obsahu a formy výuky
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Katedra M-Dg VŠB-TU Ostrava
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Katedra M-Dg VŠB-TU Ostrava
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