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Všechna práva vyhrazena. Tato publikace ani žádná
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Předmluva/Forewords
Ve dnech 15.–18. zářı́ 2014 se v Hotelu Pavla (Vlachovice/Sykovec, Nové
Město na Moravě) konala 34. 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. 40 účastnı́ků vyslechlo 28 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 čtyři zvané
přednášky. Prvnı́ plenárnı́ přednášku přednesl prof. Adolf Karger z Univerzity Karlovy v Praze na téma Procházka hřbitovem klasických geometriı́. Druhou plenárnı́ přednášku The design of a new sun-reflectiondial in Heiligenkreuz pronesl prof. Hellmut Stachel z Technische Universität Wien. Třetı́ zvanou přednášku Využitı́ počı́tače ve výuce geometrie
měl dr. Roman Hašek z Jihočeské univerzity. Čtvrtou plenárnı́ přednášku
přednesl prof. Gunter Weiss z Technische Universität Dresden na téma
Advanced elementary geometry – a research play ground for young and old.
Organizaci konference zajistili kolegyně a kolegové z katedry matematiky
Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějopvicı́ch. Za
bezchybné zvládnutı́ akce jim patřı́ srdečný dı́k. Po skončenı́ dopolednı́ho
programu účastnı́ci konference ocenili možnost neformálnı́ch diskuzı́ při
procházkách po krásné přı́rodě Žd’árských vrchů.
Rád bych Vás pozval na 35. konferenci o geometrii a grafice, která
proběhne souběžně s 24. ročnı́kem mezinárodnı́ho sympózia o počı́tačové
geometrii, jež je každoročně pořádáno sesterskou Slovenskou společnostı́
pro geometrii a grafiku (předběžný termı́n konánı́: 14.–18. 9. 2015;
předběžné mı́sto konánı́: Malá Fatra, Hotel Diery, Biely Potok, Slovenská republika). Po vzájemné dohodě představitelů obou geometrických
společnostı́ se pokusı́me obnovit společná česko-slovenská setkávánı́, jež
byla v minulosti samozřejmostı́.

Plzeň, 30. listopadu 2014
Miroslav Lávička
předseda ČSGG

PLENÁRNÍ PŘEDNÁŠKY/INVITED TALKS
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Využití počítače ve výuce geometrie
Roman Hašek
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta
Jeronýmova 10, 371 15 České Budějovice
hasek@pf.jcu.cz

Abstrakt. Článek vychází z plenární přednášky přednesené na 34. konferenci o geometrii a graﬁce. Z celého spektra možností využití počítače
ve výuce geometrie se soustředí především na konkrétní příklady
použití programu GeoGebra. Kromě tohoto dynamického matematického software se článek věnuje ještě programu OK Geometry, jehož
hlavním účelem je poskytnout uživateli podrobnou analýzu konkrétní
geometrické konstrukce a napomoci mu tak v pochopení vztahů, které
v ní panují, případně v provedení důkazu obecné platnosti vybrané
vlastnosti.
Klíčová slova: Výuka geometrie, počítač, CAS, DGS, GeoGebra.

1 Úvod
Spektrum možností využití počítače ve výuce geometrie je široké. Jenom
pro příklad si připomeňme, že při vhodném použití může počítač usnadnit
přístup k informacím, napomoci zorganizovat výuku, posloužit jako nástroj pro tvorbu dokonalých a dynamických rysů, může být nástrojem objevování geometrických vlastností i jejich automatického dokazování. Cílem článku ale není postihnout celé toto spektrum. Zaměřuje se výhradně
na ukázky využití programu GeoGebra (www.geogebra.org), v menší míře
pak programu OK Geometry (z-maga.si).
V případě GeoGebry jde o poměrně známý open-source program pro
podporu výuky a studia matematiky, který se za více než deset let své
existence stal jedním ze světově nejrozšířenějších programů své kategorie.
Ve své aktuální verzi „5.0 nabízí uživateli soubor vzájemně propojených
prostředí pro dynamickou geometrii v rovině (jmenuje se „Nákresna)
i v prostoru (tzv. „Graﬁcký náhled 3D), počítačovou algebru („CAS) a
tabulkový procesor („Tabulka). Program OK Geometry (akronym hesla
„Observing and Knowing in Geometry), jehož autorem je Dr. Zlatan Magajna z Univerzity v Ljubljani, je naproti tomu téměř neznámý. Jedná se
o program, který analyzuje dynamické geometrické konstrukce vytvořené
v některém z programů DGS, možno je však vytvářet i v programu samotném, a odhaluje geometrické vztahy a vlastnosti, které v nich panují.
I když program není úplně dokonalý, pořád se jedná o průběžně vylepšovanou beta verzi, jeho schopnosti jsou pozoruhodné a bezesporu stojí za
pozornost. Za zmínku stojí i skutečnost, že program je, stejně jako GeoGebra, přeložen do češtiny (s výjimkou pracovního režimu „Plus) [13]. Oba
programy, GeoGebra i OK Geometry, jsou poskytovány zdarma, jejich
instalační soubory jsou dostupné na výše uvedených webových stránkách.

12

Roman Ha²ek

Článek se zaměřuje na konkrétní příklady využití dvou konkrétních
programů. Nemůže proto obsáhnout všechny možnosti využití počítače
ve výuce geometrie. Není v něm ani dostatek prostoru pro explicitní řešení didaktických otázek nasazení počítače ve výuce geometrie a rešerši
výzkumů prováděných na tomto poli. Příslušné informace si čtenář může
doplnit v odborné literatuře věnované uvedeným otázkám. Možnosti využití počítače ve výuce geometrie jsou, spolu s podrobnou rešerší výzkumů,
které se zabývají jejich efektivitou, velice pěkně a zevrubně popsány v [10].
Didaktické aspekty použití počítače ve výuce geometrie jsou detailně zvažovány v [14]. Zájemcům o praktické uvedení do problematiky automatického dokazování a odvozování vět pak lze doporučit publikaci [9].

2 Užití programu GeoGebra
Samotný program GeoGebra zde nebudeme nijak podrobně představovat. Vše potřebné je uvedeno na stránce www.geogebra.org, případně lze
doporučit [1]. Připomeňme pouze, že program je dostupný pro všechny
rozšířené operační systémy a je možno ho instalovat i na tablety. S programem GeoGebra je spojen poměrně propracovaný systém sdílení vytvořených materiálů. Program generuje dva formáty dynamických interaktivních souborů. Každý soubor, který v programu vytvoříme, se ukládá
na disk s příponou „ggb a je spustitelný zase jenom v programu GeoGebra. Kromě uložení souboru v tomto speciﬁckém formátu program
nabízí ještě možnost exportu do podoby tzv. „dynamického pracovního
listu (uváděný též jako „dynamický aplet), který se ukládá na portálu GeoGebraTube (www.geogebratube.org). Odtud jej potom můžeme
spouštět v libovolném webovém prohlížeči, bez nutnosti instalace GeoGebry. Chceme-li, můžeme materiál na GeoGebraTube sdílet s ostatními
uživateli. V době psaní článku bylo na portálu ke 120 tisícům volně dostupných materiálů. Tematicky související dynamické materiály uložené
na portálu GeoGebraTube je možné sdružovat ve formě tzv. GeoGebra
Book (GeoGebra kniha), viz například [11] nebo [12].
2.1 Prostředí GeoGebry
Jak již bylo uvedeno, GeoGebra 5.0 nabízí uživateli soubor prostředí pro
dynamickou geometrii, počítačovou algebru a tabulkový procesor. Prostředí jsou vzájemně propojena, takže například objekt zadaný v prostředí CAS či v Tabulce se, pokud to ovšem jeho typ umožňuje, objeví
v náležitém tvaru v Algebraickém okně i v Nákresně. Tato vlastnost vícenásobné reprezentace zadaných objektů tak studentům napomáhá v pochopení vztahu mezi geometrií a algebrou, při řešení problémů je pak vede
k uplatňování alternativních postupů. V následujících partiích si uvedeme
konkrétní příklady využití prostředí programu GeoGebra ve výuce geometrie.
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2.1.1 Nákresna
Nákresny (jsou dvě) programu GeoGebra představují prostředí dynamické
geometrie v rovině. Přirozeně je využijeme k tvorbě dynamických obrázků,
které, jak již bylo řečeno, můžeme exportovat ve formě interaktivních
apletů na portál GeoGebraTube. Potom s nimi můžeme pracovat na počítači, tabletu, mobilním telefonu nebo na interaktivní tabuli.
Možnost ukázat na jednom dynamickém obrázku různé konﬁgurace
zobrazené geometrické situace je oproti náčrtku na klasické tabuli nespornou výhodou. Například tvrzení, že výšky v libovolném trojúhelníku

Obrázek 1: Tabule vs. dynamický obrázek
mají společný průsečík, vyzní daleko přesvědčivěji, pokud je ilustováno
dynamickým obrázkem (viz Obr. 1). Vizuální evidenci doplníme veriﬁkaci obecné platnosti tvrzení použitím nástroje „Vztah mezi objekty.
Konkrétně se ptáme na vztah mezi průsečíkem dvou výšek a třetí výškou

Obrázek 2: Ověření tvrzení a jeho důkaz
(viz Obr. 2, vlevo). Až donedávna program GeoGebra svou odpověď dopl-
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ňoval pouze konstatováním, že se jedná o numerické ověření. Nyní nabízí
další analýzu. V některých případech (a průsečík výšek mezi ně patří,
na rozdíl třeba od Simsonovy přímky) je pak schopen odpovědět s jistotou, jak vidíme na obrázku. Ověření platnosti zkoumaného tvrzení lze pak
završit geometrickým důkazem, který provedeme přímo na dynamickém
obrázku v Nákresně (viz Obr. 2, vpravo).

Obrázek 3: Poloosy elipsy volené posuvníky
Důležitým nástrojem Nákresny je „Posuvník. S jeho pomocí můžeme
interaktivně měnit hodnotu vybraného parametru. Například velikost poloosy elipsy, jak ilustruje Obr. 3. Posuvník lze využít i k animaci dyna-

Obrázek 4: Kardioida jako epicykloida [15]
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mického obrázku v Nákresně. Stačí u něj aktivovat volbu „Animace zapnuta. Tak můžeme formou krátkého „klipu demonstrovat například
vznik epicykloidy, jak zachycuje Obr. 4, kde q je poměr velikostí poloměrů
pevné a odvalující se kružnice a α je úhel otočení středu odvalující se
kružnice kolem počátku (měřený vzhledem ke kladné poloose x).
Pro dosažení náležité efektivity výuky a udržení její atraktivnosti je
důležité ukazovat vztah probíraných témat k reálnému světu. V případě
geometrie můžeme poukazovat například na geometrické vlastnosti běžných objektů, které nás obklopují. K tomu se dobře hodí GeoGebra se
svou funkcí umístění obrázku na pozadí Nákresny. S žáky tak můžeme
pomocí nástrojů Nákresny například odhalovat shodné transformace ve
vzorech zaznamenaných na fotograﬁích, jako je tomu na Obr. 5, vlevo,
kde je zachycena dlažba kostela sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
ve Žďáře nad Sázavou, případně zkoumat parametry logaritmické spirály
vykreslené ulitou nějakého vhodného plže, třeba okružáka ploského, jak
vidíme na Obr. 5, vpravo [3].

Obrázek 5: Obrázky na pozadí Nákresny
Důležité postavení ve výuce geometrie mají úlohy na nalezení množiny bodů dané vlastnosti. K jejich vyřešení je často třeba uplatnit celý
soubor znalostí ze syntetické i analytické geometrie. Program GeoGebra
disponuje nástroji a funkcemi, které nejenže nám pomohou při odhalení
geometrických vztahů skrytých za zadáním úlohy, důležitých ke stanovení
postupu řešení, ale odhalí nám i podobu hledané množiny a v řadě případů
i její rovnici. Pro ilustraci uvažujme problém nalezení množiny poloh ortocentra trojúhelníku ABC, jestliže se jeho vrchol C pohybuje po přímce
p rovnoběžné s AB ([8], str. 175).
Podobu hledané množiny můžeme nejprve prozkoumat pomocí volby
„Stopa zapnuta, kterou aktivujeme pro bod O (viz Obr. 6, vlevo) výbě-
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rem z nabídky zobrazené po pravém kliknutí na O. Numericky spočítanou
křivku množiny (viz Obr. 6, vpravo) zobrazíme pomocí nástroje „Množina
bodů, který najdeme v nabídce nástrojů pro Nákresnu. Alternativou je
zadání příkazu „MnozinaBodu[O,C] do vstupního řádku nebo v prostředí
CAS. Pro řadu množin bodů dané vlastnosti je program GeoGebra scho-

Obrázek 6: Množina bodů dané vlastnosti
pen najít i rovnici. Slouží k tomu příkaz „RovniceMnozinyBodu, který
opět můžeme zadat buď do vstupního řádku, nebo v prostředí CAS. Syntaxi příkazu zapsaného v CAS, jeho výsledek a zobrazení v Nákresně vidíme na Obr. 7.

Obrázek 7: Výpočet rovnice množiny bodů v CAS
Další příklady množin bodů daných vlastností spolu s popisem jejich
vyšetřování v GeoGebře najde zájemce v [6] a [7].
2.1.2 CAS
Byť je funkce pro nalezení rovnice množiny bodů dané vlastnosti užitečná
a skrývají se za ní kromě programátorského umu i hluboké matematické
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znalosti jejích tvůrců, pro studenta matematiky je bezesporu přínosnější,
když si rovnici odvodí sám. Třeba s pomocí počítače, ale vlastním postupem. I v takovém případě může GeoGebra nabídnout své služby. Například
prostředí CAS pro symbolické odvození rovnice dané křivky. Chceme-li
toto prostředí použít spolu s Nákresnou, jak ukazuje Obr. 8, nesmíme zapomenout na provázanost obou prostředí. Objekt, který je umístěn v Nákresně má automaticky přiřazenou hodnotu (např. délka u úsečky) nebo
souřadnice (v případě bodu). Potom ho nemůžeme pod stejným jménem
použít v CAS pro symbolické výpočty. Řešíme to tedy odlišným pojmenováním objektů v Nákresně a v CAS. Vizuální shodu (viz Obr. 8) zajistíme
použitím popisků.

Obrázek 8: Odvození rovnice množiny bodů v CAS
2.1.3 Graﬁcký náhled 3D
Od verze „5.0, která byla uvedena letos v září, je součástí GeoGebry prostředí pro geometrii v trojrozměrném prostoru nazývané „Graﬁcký náhled
3D. I toto prostředí je provázáno s ostatními. Například obsah Nákresny
se v 3D náhledu zobrazuje jako obsah souřadnicové roviny xy. Následující
příklad ilustruje propojení mezi Graﬁckým náhledem 3D a Algebraickým
oknem, které, stejně jako provázanost s CAS, oceníme v analytické geometrii. Řešíme otázku vzájemné polohy dvou přímek a = [A; u], b = [B; v ]
v trojrozměrném prostoru. Můžeme při tom využít vektor B − A, kon-
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krétně jeho vztah k vektorům u, v . Na Obr. 9 vidíme, jak lze v 3D náhledu
zobrazit zadání úlohy a názorně ukázat oprávněnost tohoto postupu. Je

Obrázek 9: Vzájemná poloha přímek v prostoru
zde rovněž patrné, jak se forma zápisu v Algebraickém okně blíží té, která
je používána v učebnicích či na tabuli. Stejně je tomu i v případě objektů
v Nákresně. Graﬁcký náhled 3D samozřejmě najde své uplatnění při vý-

Obrázek 10: Řez hranolu rovinou
uce stereometrie a deskriptivní geometrie. Kromě různých směrů a druhů
promítání můžeme v 3D náhledu volit i zobrazení formou anaglyfu, jak
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je na příkladu řezu pravidelného šestibokého hranolu rovinou ukázáno na
Obr. 10.
2.1.4 Tabulka
Posledním prostředím GeoGebry, u kterého se zastavíme, je Tabulka.
Jedná se o zdánlivě jednoduchý tabulkový procesor, jehož skutečná síla je
skryta v propojení s ostatními prostředími, především s Nákresnou. Tato
provázanost je ilustrována následujícím příkladem. Ukážeme v něm, že do
sebe vnořené trojúhelníky, takové, že vrcholy následujícího trojúhelníku
leží vždy ve středech stran trojúhelníku předcházejícího, mají společné
těžiště. Tabulku přitom použijeme k výpočtu souřadnic vrcholů do sebe
vnořených trojúhelníků. Stačí vyplnit první dva řádky způsobem uvede-

1
2
3
4
5

A
(-4,-2)
(A1+B1)/2
(A2+B2)/2
...
...

B
(5,-1)
(B1+C1)/2
(B2+C2)/2
...
...

C
(2,6)
(C1+A1)/2
(C2+A2)/2
...
...

D
Mnohouhelnik[A1,B1,C1]
Mnohouhelnik[A2,B2,C2]
Mnohouhelnik[A3,B3,C3]
...
...

Tabulka 1: Výpočet souřadnic vrcholů vnořených trojúhelníků v Tabulce
ným v Tab. 1 a obsah druhého řádku překopírovat dál. Výsledek vidíme na
Obr. 11. Provázání Tabulky s Nákresnou je obousměrné. Data z Nákresny

Obrázek 11: Vnořené trojúhelníky
můžeme načítat do tabulky a odtud je zpětně graﬁcky interpretovat. Pro
ilustraci uvažujme úkol, najít rozměry obdélníku, který má při daném
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obvodu maximální obsah. Úlohu chceme řešit bez použití diferenciálního
počtu. GeoGebra k tomu nabízí ideální prostředí. V Nákresně si sestrojíme
dynamický model obdélníku s proměnnými stranami, ale s konstantním
obvodem. Jak ukazuje Obr. 12, vrchol A umístíme do počátku a vrchol B
pohyblivě na osu x (ovšem jenom tam, kam dovolí obvod obdélníku). Potom pomocí funkce „Zaznamenat do tabulky zaznamenáme při pohybu
bodu B podél osy x do Tabulky hodnoty délky úsečky AB a obsahu obdélníku ABCD. Tak získáme v Tabulce dva sloupce dat, které převedeme
na seznam bodů a zobrazíme v Nákresně. Pomocí získaného grafu, nebo
pomocí údajů v tabulce, lze najít (přibližné) řešení daného úkolu, které
ukazuje na skutečnost, že hledaným obdélníkem je čtverec. Další příklady
užití Tabulky programu GeoGebra najde zájemce v [2], [4] a [5].

Obrázek 12: Maximální obsah při daném obvodu

3 OK Geometry
Jak bylo uvedeno v úvodu, program OK Geometry analyzuje konstrukci
vytvořenou buď v něm a nebo v některém z programů DGS (Cabri, GeoGebra, Cinderella) a vypíše uživateli přehled nalezených geometrických
vlastností (např. shodnost či podobnost trojúhelníků, více než tři body na
jedné kružnici, tři body na přímce apod.). Své poznatky program získává
na základě numerických výpočtů. Nelze ho tak považovat za prostředek
automatického dokazování. Naopak, jeho účelem je napomoci uživateli
k tomu, aby provedl důkaz sám.
Program vyzkoušíme jednoduchým obrázkem trojúhelníku s těžnicemi.

Vyuºití po£íta£e ve výuce geometrie
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Vytvoříme ho přímo v nákresně programu. Je dobré vědět, že OK Geome-

Obrázek 13: Těžnice dělí trojúhelník na šest trojúhelníků o stejném obsahu
try pracuje při své analýze s body konstrukce, přesněji jenom s těmi, které
jsou pojmenované. Výsledek analýzy obrázku vidíme na Obr. 13. V levé
části okna je uveden seznam nalezených vlastností zkoumané konstrukce.
Po rozkliknutí hesla si můžeme vybrat konkrétní objekty s danou vlastností. Ty se poté v obrázku barevně zvýrazní. Z jednotlivých nalezených

Obrázek 14: Lemma č. 2
vlastností můžeme v programu sestavit „Report. To je vlastně jakási koláž ve formátu „htm, která může sloužit jako řetěz opěrných bodů při
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formulování důkazu příslušné vlastnosti, jako podklad ke zkoušení apod.
Ukázku tvorby takového reportu vidíme na Obr. 15. Jedná se o tvrzení,
známé jako Archimedovo lemma č. 2 [11]. Jeho obsah je znázorněn na
Obr. 14. Je-li bod D libovolným bodem půlkružnice AB a bod T je průsečíkem tečny půlkružnice v D s tečnou v B, potom je |EF | = |F D|.
Obrázek narýsujeme v GeoGebře (nebo v prostředí OK Geometry), importujeme ho do programu OK Geometry a provedeme analýzu. Program
vypíše přehled vlastností konstrukce, které našel. Tyto vlastnosti si nyní
můžeme prohlížet a nechávat barevně zobrazovat v importovaném obrázku (stejně, jako na Obr. 13). Pokud je naším cílem vytvoření kostry
důkazu lemmatu, vybíráme si potřebné vlastnosti, ukládáme je jako dílčí
kroky úlohy (viz 6 čtvercových obrázků v okně na Obr. 15), jejich zobrazení případně ještě editujeme a poté z nich sestavujeme osnovu reportu,
kterou vidíme na Obr. 15. Nakonec vydáme programu pokyn k vytvoření
reportu ve formátu „htm.

Obrázek 15: Návrh reportu v OK Geometry

4 Závěr
Příklady uvedené v článku reprezentují možné způsoby využití příslušných programů ve výuce. Je však třeba mít na paměti, že žádný příklad,
byť sebelépe zpracovaný na počítači, nefunguje sám o sobě. Úspěch jeho
použití má ve svých rukách učitel.

Poděkování
Článek vznikl za podpory projektu GA JU 017/2013/S.
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Abstrakt

.

Tato

pøedná¹ka

se

zabývá

obdobím

rozvoje

klasi ký h

geometrií ve smyslu Erlangenského programu Felixe Kleina. Nejdøíve
se
v

zabýváme
prostore h

vymezením
klasi ký h

pøedmìtu

geometrií

a

lokální

diferen iální

struènì popí¹eme

geometrie

její

výsledky.

Uká¾eme, ¾e na rozdíl od lokální diferen iální geometrie køivek, kde
bylo mo¾né najít universální postup, který vede ve v¹e h rozumný h
pøípade h

ke

koneèným výsledkùm,

je

geometrie

plo h

kvalitativnì

odli¹ná. Pøesto¾e E. Cartan na¹el obe ný algoritmus, je zásadní pøeká¾kou, ¾e invarianty plo h musejí splòovat pomìrnì slo¾ité diferen iální
rovni e,

esta

k

obe ným výsledkùm se

ukázala

jako

nes hùdná. V

pøedná¹ e dokumentujeme jak velké úsilí bylo tomuto tématu vìnováno
bìhem

asi

stoletého

období

rozkvìtu

této

dis ipliny.

Je

bohu¾el

smutnou skuteèností, ¾e matemati ké objevy z tohoto období jsou v
matemati ké pospolitosti témìø úplnì zapomenuty a výzkum se vydal
úplnì

jinam,

jednak

smìrem

k

aplika ím

v

poèítaèové

geometrii

a

jednak k obe ným otázkám teorie variet, Riemannovským varietám,
homogenním prostorùm, teorii pøirozený h funktorù a mnoha dal¹ím
otázkám.

Je

potì¹itelné,

¾e

úloha

èeský h

matematikù

byla

veli e

významná v období rozkvìtu klasi ký h geometrií, jmenujme alespoò
Eduarda Èe ha jako nejvýznamnìj¹ího z ni h a je stále veli e významná
i ve výzkumu v souèasné geometrii, která z klasi ký h koøenù vy hází.

Klíèová slova

: Klasi ké geometrie

1 Úvod

V této pøedná¹ e se budeme zabývat obdobím rozkvìtu tak zvaný h klasi ký h geometrií, které zaèalo zhruba pøed 150 lety a skonèilo nìkdy v
dobì zaèátkù rozvoje poèítaèové geometrie. Zmíníme zhruba obsah a rozsah výzkumu v této oblasti se zvlá¹tní pozorností k výsledkùm èeský h
matematikù. Nakone uvedeme nìkolik mo¾ný h dùvodù, proè tato oblast upadla v souèasné dobì v zapomenutí. Dá se pøedpokládat, ¾e vývoj
geometrie hodnì ovlivnily po¾adavky z praxe, které pøevá¾ily nad èistì
teoreti kým výzkumem, ale jak uvidíme, v¹e je mnohem slo¾itìj¹í.
Pova¾uje se za v¹eobe nì známou skuteènost, ¾e základ rozvoje klasi ký h geometrií byl polo¾en Felixem Kleinem v tzv. Erlangenském programu (1872).
Cituji heslo z popisu Erlangenského programu v En y lopedia Britanni a:
Geometrie je studium vlastností prostoru, které jsou invariantní vzhledem k urèité grupì transforma í.
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Poèátky této my¹lenky jsou v¹ak star¹í, u¾ Plü ker (1801-1868) se
zabýval my¹lenkou prostoru, jeho¾ základním prvkem není bod, ale pøímka
a vznikla tak postupnì pøímková geometrie. Na¹li by se i dal¹í matemati i,
podrobnostmi se ale nebudeme zabývat.
Podle uvedeného s hématu je základem ka¾dé klasi ké geometrie grupa
transforma í, která pùsobí na nìjakém prostoru a podgrupa této grupy
(isotropi ká grupa), která je grupou v¹e h transforma í, které za hovávají základní element geometrie - je to bod, pøímka, rovina nebo i nì o
slo¾itìj¹ího. V pùvodní kon ep i se jedná o grupu projektivní h transforma í a její podgrupy, o¾ budeme pøedpokládat i my.
Ilustraèním pøíkladem mù¾e být eukleidovská geometrie v rovinì, která
je harakterizována grupou shodností (pøímý h), a lze ji zapsat ve tvaru

0
E2 = 

1

a
b

0
0
os  sin 
sin  os 

1
0
0

0
0
os  sin 
sin  os 

zatím o isotropi ká grupa je

0
H =

1
A;

1
A;

je to grupa shodností v rovinì za hovávají í h poèátek.
Pro a nní geometrii v rovinì máme jinou situa i - je zde grupa a nní h
transforma í v rovinì,

0
1
A2 =  a1
a2

1
a11 a12 A ;
0

0

a21

a22

zatím o isotropi ká grupa je

0
H =

1 0
0
0 a11 a12
0 a21 a22

1
A:

Vidíme, ¾e mno¾ina, na které grupa operuje je stejná, je to rovina, ale
pøípustné transforma e jsou rùzné, shodnosti nebo a nity. Velké mno¾ství
podobný h pøíkladù vede k de ni i t.zv. homogenního prostoru.
Uva¾ujme grupu G a její podgrupu H: Homogenním prostorem M =
G=H rozumíme mno¾inu v¹e h levý h zbytkový h tøíd podgrupy H v
grupì G tj. M = fg:H jg 2 Gg: Na této mno¾inì pùsobí grupa G jako
grupa transforma í pøirozeným zpùsobem, obrazem tøídy gH pøi transforma i g1 2 G je tøída g1 gH:
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Obrázek 1: S héma konstruk e homogenního prostoru
Na obrázku 1 máme s héma konstruk e homogenního prostoru, bod p0
je tzv. poèátek, tj. bod ve kterém pùsobí isotropi ká grup,  je pøirozená
projek e z grupy G na homogenní prostor, která ka¾dému prvku grupy
pøiøazuje jeho zbytkovou tøídu.
Podívejme se, jak to vypadá v konkretním pøípadì eukleidovské geometrie. Oznaème


En = 1 0 ;
t

r

kde t je sloupe n-èísel (transla e), r je ortogonální mati e stupnì n.
To je grupa shodností eukleidovského prostoru, isotropi ká grupa je
podgrupa s t = 0: Pro zbytkovou tøídu gH máme
gH =



1 0
t

r

 
:

1 0
0 r1

 
=

1
t

0

rr1



:

Vidíme tedy, ¾e transla e t je pro v¹e hny prvky zbytkové tøídy gH stejná
a mù¾eme ji ztoto¾nit s vektorem t: Názornì to znamená, ¾e ztoto¾òujeme
bod eukleidovského prostoru se v¹emi shodnostmi, které pøevádìjí poèátek
do tohoto bodu.
2 Klasi ké geometrie
2.1 Popis nejznámìj¹í h klasi ký h geometrií

V této terminologii nyní popí¹eme ty nejznámìj¹í klasi ké geometrie, ve
který h je základním prvkem bod. Oznaèíme standartním zpùsobem
GL(n; <) grupu regulární h mati stupnì n,
SL(n; <) grupu regulární h mati stupnì n s determinantem rovným
jedné,
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O(n; <) grupu ortogonální h mati stupnì n.
Dále buï


1 0
An =
; m 2 GL(n; <) a nní grupa,

SA

n =

Potom

t

1
t

m

0

m



; m 2 SL(n; <) ekvia nní grupa.

A =GL(n; <) je a nní geometrie,
SA =SL(n; <) je ekvia nní geometrie
E =O(n; <) je eukleidovská geometrie
SL(n + 1; <)=SL0(n; <) dává projektivní geometrii, kde SL0 (n; <) je
n

n

n

podgrupa projektivní h transforma í, které za hovávají poèátek,
SL0 (n; <) =
m 2 GL(n; <); a je øádek.



1 a
0 m



;

Jestli¾e uva¾ujeme transforma e za hovávají í jeden bod a nního prostoru (poèátek), dostáváme geometrii entroa nní, ekvi entroa nní, entroeukleidovskou. Uvedené geometrie jsme získali z obe né projektivní
grupy tak, ¾e jsme uva¾ovali pouze transforma e, které za hovávají jednu
pevnou nadrovinu, tj. dostali jsme spe iální a nní geometrie. Z ela jinou tøídu geometrií dostaneme, jestli¾e uva¾ujeme podgrupu projektivní h
transforma í, které za hovávají danou nadkvadriku (vìt¹inou regulární).
Oznaèíme-li SO(p; q ) grupu mati stupnì n; které za hovávají regulární
kvadrati kou formu signatury (p; q ); tj. formu x21 + ::: + x2p x2p+1 ::: x2n ;
dostáváme opìt øadu geometrií, které mù¾eme nazývat ne-eukleidovskými
geometriemi, napøíklad pro SO(1; n 1) dostáváme Lobaèevského geometrii, pro SO(n; 0) = SO(n) je to geometrie sféri ká resp. elipti ká. Pøidámeli transla e, dostáváme geometrii Minkovského a pøíbuzné geometrie.
Zvlá¹tní tøídou jsou tzv. geometrie isotropi ké. Takovou geometrii získáme pomo í podgrupy projektivní h geometrií, které za hovávají nìjaký
systém podprostorù (tak aby to dávalo smysl). Známé jsou tzv. vlajkové
geometrie, jeji h grupa za hovává "vlajku", tj. rovinu, v ní pøímku a na
pøím e bod. Pøíslu¹né mati e jsou pak trojúhelníkové. Vymyká se tzv. biaxiální geometrie, geometrie grupy projektivní h transforma í, které zahovávají dvì mimobì¾né pøímky.
Dal¹í velkou skupinu geometrií dostaneme, kdy¾ v¹e hny uvedené grupy
de nujeme nad komplexními èísly a pak je uva¾ujeme jako reálné. Zajímavá je napøíklad grupa lineární h lomený h transforma í v Gaussovì
rovinì, uva¾ovaná jako reálná.
To je struèná informa e o geometrií h, ve který h je základním elementem bod.
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Obrázek 2: Plü kerùv konoid
Základním elementem ale mù¾e být i jiný objekt v prostoru, staèí kdy¾
má dosti velkou grupu transforma í, které jej za hovávají (pøímka, rovina,
ku¾eloseèka a pod.). Pozornost se nejví e soustøedila na pøípad geometrie
v prostoru, kdy základním elementem je pøímka. Dostáváme tzv. pøímkové
geometrie. Základní my¹lenka takové geometrie byla pravdìpodobnì u¾ u
ideje Erlangenského programu. Dle mého názoru to byl Julius Plü ker,
kdo s tou my¹lenkou pøi¹el jako první. Struènì se situa e dá popsat takto:
Pøímka v projektivním prostoru je dána dvìma svými rùznými body
o souøadni í h [x0 ; :::; x3 ℄ a [y0 ; :::; y3 ℄: Vytvoøíme 6 determinantù z tì hto
souøadni ,p01 ; p02 ; p03 ; p23 ; p31 ; p12 ; kde pij = xi yj xj yi : To je ¹est homogenní h souøadni pøímky, které jsou nezávislé na pùvodní volbì bodù.
To znamená, ¾e pro jiné dva body pøímky dostáváme stejné souøadni e
a¾ na násobek. Øíkáme jim Plü kerovy souøadni e pøímky. Platí pro nì
p01 p23 + p02 p31 + p03 p12 = 0: To znamená, ¾e jsme dostali vzájemnou
koresponden i mezi body kvadriky signatury (3,3) v pìtirozmìrném projektivním prostoru Plüe kerový h souøadni s pøímkami v tøírozmìrném
projektivním prostoru. To dává mo¾nost studovat pøímkovou plo hu v
prostoru a jiné objekty tvoøené pøímkami jako køivku na Plü kerovì kvadri e. Tento prin ip se dá u¾ít i v jiný h pøípade h. Plo ha zobrazená na
obráz í h 2. a 3. je tak zvaný Plü kerùv konoid, který je významnou plo-
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Obrázek 3: Jiný pohled na Plü kerùv konoid
hou v pøímkové geometrii, ale jeho de ni e upadla v zapomenutí, dnes
u¾ je to jenom zajímavý obrázek. Nyní se podíváme, èím se zabývalo
zkoumání jednotlivý h klasi ký h geometrií. Pøedev¹ím zde máme analyti kou geometrii, zkoumání a klasi ka e nejjednodu¹¹í h objektù. To bylo
úspì¹né, ale to není mo zajímavé. (Napøíklad zvolíme-li si v a nní rovinì
jeden invariantní smìr, budeme mít dva druhy pøímek, spe iální pøímky,
které jsou rovnobì¾né s daným smìrem a obe né pøímky, které tuto vlasnost nemají. Klasi ka i ku¾eloseèek by hom asi zvládli taky.)
2.2 Teorie køivek

Zde byl výzkum veli e úspì¹ný. Podaøilo se ukázat, v ka¾dé rozumné geometrii platí zobe nìní Frenetový h formulí pro køivky v eukleidovské
rovinì a prostoru a existují invarianty køivky, které ji urèují a¾ na transforma i z grupy jednoznaènì. Jsou to oblouk a køivosti v poètu o jednu
men¹ím, ne¾ je dimenze prostoru. Na jednodu hém pøíkladì si uká¾eme
jak se to dìlá. Pro demonstra i zvolíme ekvia nní teorii køivek v rovinì.
Tato geometrie se ji¾ dostateènì odli¹uje od euklidovské a její grupa je
pouze pìtidimensionální, o¾ znamená, ¾e výsledné formule nejsou pøíli¹
komplikované.
Uva¾ujme tedy ekvia nní rovinu jako rovinu souøadni x a y s grupou
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0
1
g =  a1

transforma í tvaru

a2

1
a11 a12 A ;
0

0

a21

a22

kde a11 a22 a12 a21 = 1: Isotropi ká grupa za hovává poèátek tj. a1 = a2 =
0: Mìjme dánu køivku A(t) = [x1 (t); x2 (t)℄T a opatøeme ji repérem podél
této køivky, R(t) = fA(t); e1 (t); e2 (t)g: Pro tento repér máme derivaèní
formule R0 (t) = R(t)! (t); kde ! je mati e tvaru

0
0
! (t) =  !1
!2

1
!11 !12 A :
0

0

!21

!22

!11 + !22 = 0 jako dùsledek toho, ¾e grupa je ekvia nní.
Je-li R1 (t) = fA(t); f1 (t); f2 (t)g jiný repér podél køivky, máme R10 (t) =
R1 (t) (t); s mati í  (t) stejného tvaru. Musí platit R1 = R(t):h(t); kde

0
h=

1
0
0
0 h11 (t) h12 (t)
0 h21 (t) h22 (t)

1
A;

a h11 h22 h12 h21 = 1:
Derivování dává
R10 (t) = R1 (t) (t) = R(t)h(t) (t) =

R(t)0 :h(t) + R(t):h(t)0 = R(t)(!h(t) + h0 (t)):

To znamená, ¾e

=h

1 !h + h 1 h0 :

Dostali jsme základní rovni i pro zmìnu derivaèní formule, ta platí z ela
obe nì. Dále se budeme sna¾it vybrat nový repér tak, aby závisel pouze
na dané køiv e. Dal¹í postup si uká¾eme na poèítaèi.
> with(linalg):
>R:=matrix(1,3,[A(t),e1(t),e2(t)℄);
> R1:=matrix(1,3,[A(t),f1(t),f2(t)℄);
> omega:=matrix(3,3,[0,0,0,omega1,omega11,omega12,
omega2,omega21,-omega11℄);
[ 0
0
0
℄
[
℄
omega := [omega1
omega11
omega12 ℄
[
℄
[omega2
omega21
-omega11℄
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> eta:=matrix(3,3,[0,0,0,eta1,eta11,eta12,
eta2,eta21,-eta11℄);
[ 0
0
0 ℄
[
℄
eta := [eta1
eta11
eta12 ℄
[
℄
[eta2
eta21
-eta11℄
> h:=matrix(3,3,[1,0,0,0,h1(t),h2(t),0,h3(t),h4(t)℄);
[1
[
h := [0
[
[0

0
h1(t)
h3(t)

0 ℄
℄
h2(t)℄
℄
h4(t)℄

> r:=evalm(eta-inverse(h)&*omega&*h+inverse(h)&*
map(x->diff(x,t),h)):
> r31:=r[3,1℄;
r31 := eta2 + h3(t) omega1-h1(t) omega2

V rovni i r31 = 0 h eme zvolit h1 (t) a h3 (t))tak, aby bylo 2 = 0: To lze,
nebo» mù¾eme pøedpokládat, ¾e teèný vektor køivky je nenulový, !12 +!22 6=
0: Geometri ky to znamená, ¾e první vektor repéru le¾í ve smìru teèny
køivky. V dal¹ím u¾ pøedpokládáme, ¾e první vektor repéru je teèný a
uva¾ujeme pouze zmìny repéru, které tuto vlastnost za hovají. Znovu
napí¹eme rovni i pro zmìnu repéru. V¹imneme si koe ientu ve 2. øádku
a 1. sloup i a koe ientu ve 3. øádku a 2. sloup i, které jsou rovny nule.
> omega2:=0:eta2:=0:h3(t):=0:h4(t):=1/h1(t):
> r2:=evalm(eta-inverse(h)&*omega&*h+
inverse(h)&*map(x->diff(x,t),h)):
> r[2,1℄;
omega1
eta1 - -----h1(t)
> r32:=expand(r[3,2℄);
2
r32 := eta21 - h1(t) omega21

Jeji h rozdíl ukazuje, ¾e mù¾eme zvolit h1(t) tak aby 21 = 1 : V dal¹ím
opìt pøedpokládáme, ¾e dal¹í zmìny to ji¾ za hovávají. Uvidíme, ¾e lze
zvolit h2(t) tak, aby 21 = 0: Tím je repér urèen jednoznaènì.
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> numer(subs(eta21=eta1,r21-r32);
3
-omega1 + h1(t) omega21
> omega21:=omega1:eta21:=eta1:h1(t):=1:
> r:=evalm(eta-inverse(h)&*omega&*h+
inverse(h)&*map(x->diff(x,t),h)):
> r22:=r[2,2℄;
r22 := eta11 - omega11 + h2(t) omega1
> omega11:=0:eta11:=0:h2(t):=0:
> omega:=matrix(3,3,[0,0,0,omega1,omega11,omega12,
omega2,omega21,-omega11℄)
[ 0
0
0 ℄
[
℄
omega := [omega1
0
omega12℄
[
℄
[ 0
omega1
0 ℄

Dostali jsme Frenetovy formule ve tvaru
A0 = !1 e1 ; e01 = !1 e2 ; e02 = !12 e1 :
!1 je deriva e oblouku podle obe ného parametru, !12 dává ekvia nní
køivost.
Ch eme-li najít vzor e pro vyjádøení invariantù, opatøíme køivku repérem, jeho¾ vektory jsou rovnobì¾né se souøadni ovými osami a spoèteme
mati i h; která pøevádí daný repér do Frenetova repéru. Postup budeme
opìt demonstrovat na poèítaèi. Køivka je dána parametri ky,
A(t) = x(t)u1 + y (t)u2 ;

kde u1 ; u2 je kanoni ká báze, deriva e znaèíme indexem, za nový repér
vezmeme Frenetùv repér a postupujeme stejnì jako pøedtím. Pro pøehlednost formulí oznaèujeme deriva e indexem, pro derivování musíme ov¹em
pou¾ít pùvodní znaèení, o¾ formálnì komplikuje zápis.
> with(linalg):
> omega:=matrix(3,3,[0,0,0,x1(t),0,0,y1(t),0,0℄);
[ 0
[
omega := [x1(t)
[
[y1(t)

0
0
0

0℄
℄
0℄
℄
0℄
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> eta:=matrix(3,3,[0,0,0,eta1,0,eta12,0,eta1,0℄);
[ 0
0
0 ℄
[
℄
eta := [eta1
0
eta12℄
[
℄
[ 0
eta1
0 ℄
> h:=matrix(3,3,[1,0,0,0,h1(t),h2(t),0,h3(t),h4(t)℄);
> r:=evalm(eta-inverse(h)&*omega&*h+
inverse(h)&*map(x->diff(x,t),h)):
> r31:=numer(r[3,1℄);
r31 := h3(t) x1(t) - h1(t) y1(t)
> h3(t):=solve(%,h3(t)):
> h2(t):=solve(fa tor(det(h)-1),h2(t)):
> j:=subs(diff(x1(t),t)=x2(t),diff(y1(t),t)=y2(t),
numer(r[2,1℄-r[3,2℄));
3
3
3
j := -x1(t) - h1(t) y2(t) x1(t) + h1(t) y1(t) x2(t)
> h1(t):=fa tor(solve(j,h1(t))[1℄);
(-1/3)
h1(t) :=(y2(t) x1(t) - y1(t) x2(t))
x1(t)
>h:=matrix(3,3,[1,0,0,0,h1(t),h2(t),0,h3(t),h4(t)℄):
> r:=evalm(eta-inverse(h)&*omega&*h+
inverse(h)&*map(x->diff(x,t),h)):
> r:=subs(diff(x1(t),t)=x2(t),diff(y1(t),t)=y2(t),
diff(x2(t),t)=x3(t),diff(y2(t),t)=y3(t),fa tor(r[2,2℄)):
> h4(t):=solve(%,h4(t)):
> h:=matrix(3,3,[1,0,0,0,h1(t),h2(t),0,h3(t),h4(t)℄):
> r:=evalm(eta-inverse(h)&*omega&*h+
inverse(h)&*map(x->diff(x,t),h)):
rr:=map(v->subs(diff(x1(t),t)=x2(t),diff(y1(t),t)=y2(t),
diff(x2(t),t)=x3(t),diff(y2(t),t)=y3(t),
diff(x3(t),t)=x4(t),diff(y3(t),t)=y4(t),v),r):
>R:=map(v->subs(x1(t)=x1,x2(t)=x2,x3(t)=x3,x4(t)=x4,
y1(t)=y1,y2(t)=y2,y3(t)=y3,y4(t)=y4,v),rr):
> fa tor(R[2,1℄):
> eta1:=fa tor(solve(%,eta1));
1/3
eta1:=(-y2 x1 + y1 x2)
>r23:=numer(fa tor(R[2,3℄)):
> eta12:=fa tor(solve(r23,eta12));
2
2
eta12 :=
(-7/3)
- 1/9 (-y2 x1 + y1 x2)
(12 y3 y1 x2 - 3 x2 x4 y1
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- 12 x2 y1 y2 x3 + 3 x2 y1 x1 y4 - 12 x2 x1 y3 y2
2 2
2
+5 x3 y1 -10 y1 x1 y3 x3+3 y1 y2 x1 x4-3 x1 y4 y2
2
2 2
+ 12 y2 x1 x3 + 5 x1 y3 )

Je¹tì se podíváme, o jsou køivky konstantní køivosti. Frenetovy formule
máme ve tvaru
A0 = !1 e1 ; e01 = !1 e2 ; e02 = !12 e1 :

Je-li parametrem ekvia nní oblouk, máme
A0 = e1 ; e01 = e2 ; e02 = k:e1 :

Mati ovì zapsáno máme pro Frenetùv repér
R(t) = fA(t); e1 (t); e2 (t)g

0
R0 (t) = R(t) 

0 0
1 0
0 1

0

k

0

1
A:

Takovou soustavu mati ovì øe¹í exponen iální funk e mati , g (t) = exp(t! );
o¾ dává
x = sin(ms)=m; y = (1

os(ms))=m2 ; k = m2

x = sinh(ms)=m; y = ( osh(ms)

1)=m2 ; k = m2

x = s; y = s2 =2:

Køivky kladné konstantní ekvia nní køivosti jsou elipsy, zápornou køivost
mají hyperboly a paraboly mají nulovou. Na následují ím obrázku jsou
køivky konstantní køivosti 1,4,9,-1,-4,-9,0, nejkøivìj¹í jsou vyti¹tìny tuènì.
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Vidíme, ¾e zde køivost má jiný geometri ký význam, ne¾ v euklidovské
geometrii, souvisí s obsahem rovnobì¾níka sestrojeného nad sdru¾enými
prùmìry elipsy.
2.3 Teorie plo h

Zatím o teorie køivek jde veli e hlad e, u plo h je situa e diametrálnì
odli¹ná. Problém je v zámìnnosti smí¹ený h par iální h deriva í, z èeho¾
vyplývá, ¾e invariantní objekty musí splòovat jakési par iální diferen iální rovni e (øíká se jim podmínky integrability). Postup se zøejmì nedá
zobe nit a je tøeba øe¹it ka¾dý pøípad individuálnì, nìkteré pøípady jsou
veli e komplikované.
Uvedeme si nejdøíve nejjednodu¹¹í mo¾ný pøíklad a si e teorii plo h
ve tøírozmìrném eukleidovském prostoru. Na plo¹e se dá najít repér R =
fA; e1; e2 ; e3 g tak, ¾e první a druhá forma jsou diagonální. Pak platí:
dA = !1 e1 + !2 e2 ;
de1 = (r1 !1 + r2 !2 )e2 + 1 !1 e3 ;
de2 =

(r1 !1 + r2 !2 )e1 + 2 !2 e3 ;

de3 =

(1 !1 e1 + 2 !2 e2 );

kde r1 = 1;2 =(1 2 ); r2 = 2;1 =(1 2 ): 1 ; 2 jsou hlavní køivosti,
!1 ; !2 jsou invariantní lineární formy. Tyto objekty jsou svázány podmínkami integrability,

d!1 = r1 !1 ^ !2 ;
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d!2 = r2 !1 ^ !2 ;

r1;2 + r2;1 + r12 + r22 + 1 2 = 0:

První dvì jsou Codazziho rovni e, tøetí je slavná Gaussova rovni e. Jsou
to netriviální par iální rovni e druhého øádu a podaøilo se z ni h získat
mnoho tvrzení o plo há h. Tìmito výsledky se nebudeme zabývat, jsou
uvedeny pouze pro demonstra i, ¾e i ten nejjednodu¹¹í pøípad vede k pomìrnì slo¾itým diferen iálním rovni ím.
Pro ilustra i uká¾eme jak to vypadá v ekvia nní teorii plo h v tøírozmìrném a nním prostoru. Grupa ekvia nní h transforma í má dimenzi
11 (transla e jsou tøi, mati e 3  3 má devìt koe ientù, jedna dimenze
ménì je pro determinant rovný jedné). Isotropi ká grupa má dimenzi 8, v
prvním kroku zvolíme první dva vektory repéru v teèné rovinì plo hy a
zùstane nám ¹esti dimenziální podgrupa za hovávají í tyto repéry. Nakone dostáváme ¹est invariantù, které splòují sedm podmínek integrability.
d!1 = a!1 ^ !2 ; d!2 = b!1 ^ !2 ;
K;1 +3Kb +

a = 0;

a;2 +b;1 +a2 + b2 + K 2 =2 ( + a)=2 = 0;

a dal¹í tøi rovni e podobnì vypadají í.
Index za èárkou znamená par iální deriva i ve smìru !1 pøípadnì ve
smìru !2 : I z tì hto rovni se dají odvodit zajímavé výsledky, ale vidíme,
e souèasná snaha o zobe òování matemati ký h výsledkù zde nará¾í na
veliké potí¾e. Pro vìt¹í grupy (obe nìj¹í geometrie) se podmínky integrability nesmírnì komplikují a je obtí¾né získat jednodu¹e formulovatelné
výsledky.
3 Malá pro házka po høbitovì, nejen èeském

V této kapitole veli e struènì popí¹eme, ve který h oblaste h bylo dosa¾eno nejvýznamnìj¹í h výsledkù. Z ela vyne háme euklidovskou geometrii, proto¾e ta má ji¾ dvoutisí iletou tradi i a rozvíjí se podle jiný h
zákonitostí. A nní i projektivní teorie plo h i nìkteré dal¹í byly ve své
dobì veli e rozvinuté a vedly k významným výsledkùm. Z vý¹e uvedený h
poznámek je doufám vidìt, ¾e dal¹í rozvoj obe ný h klasi ký h geometrií
by vedl ke stále slo¾itìj¹ím výsledkùm, únavným a dlouhotrvají ím výpoètùm a slo¾itým formula ím. Naví je veliký problém, k èemu vlastnì
mají získané výsledky slou¾it.
Tady zaèíná na¹e pro házka po zapomenutý h výsled í h, které byly
v dobì svého dosa¾ení pova¾ovány za veli e významné. Budeme se vìnovat hlavnì pra em èeský h matematikù, kteøí se vzhledem k tradi ím a
geogra ké poloze tomuto tématu vìnovali a dosáhli mezinárodnì uznávaný h výsledkù. V první polovinì 20. století byla veli e oblíbeným oborem
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projektivní diferen iální geometrie. Dnes u¾ je obtí¾né si pøedstavit, jak
obrovské úsilí bylo tomuto tématu vìnováno. Z dne¹ního hlediska je to
neuvìøitelné mno¾ství získaný h výsledkù. Jen pro zajímavost, monograe G. Bola [4℄(byl to ¾ák Blas hkeho) uvádí 54 stran seznamu literatury
o tomto tématu. Poèet publikovaný h stránek jsem odhadnul na 12 000.
Nejvýznamìj¹í èeský matematik byl v tomto smìru bezesporu Eduard
Èe h. Známá je monogra e Fubini, Èe h,[1℄. Pro zasazení E. Èe ha do
mezinárodního kontextu uvádím jména tì h, kteøí v jeho dobì na tématu
pra ovali. Základ polo¾il Ernest J. Wil zynski, Hamburg, Chi ago, první
prá e na toto téma v r. 1907. Na tématu dále pra ovali Bompiani, Fubini,
Finikov, Su, Godeaux, Segre, Lie (jeho kvadrika je z roku 1878), Darboux
a mnoho dal¹í h.
E. Èe h se narodil roku 1893 a v lete h 1921-22 se vìnoval projektivní
diferen iální geometrii spolu Q. Fubinim (nar. 1879) bìhem svého pobytu
v Italii. V literatuøe zùstává Èe hova osa (té¾ normála Darboux-Segreho)
a Èe hova transforma e. Èe hùv podíl na vývoji projektivní diferen iální
geometrie je tì¾ké vymezit, jeliko¾ jeho prá e vznikly ve spoluprá i s Q.
Fubinim. Naví jsou v¹e hny jeho prá e veli e ¹patnì èitelné.
Dal¹ím významným èeským matematikem v tomto oboru byl Alois
©ve , který v ro e 1965 vydal monogra i [3℄ Proje tive di erential geometry of line ongruen es, která je srozumitelnì napsaná a stylovì jednotná
v pou¾ití Cartanovy metody pohyblivého repéru. Obsahuje shrnutí dosa¾ený h výsledkù - vèetnì nìkterý h Èe hový h. Je to bohu¾el u¾ na kon i
éry klasi ký h geometrií, tak¾e na jeho prá i u¾ pravdìpodobnì nikdo
nenavázal.
E. Èe h vydal v ro e 1926 uèebni i projektivní diferen iální geometrie
v èeském jazy e. Je napsána pøesným veli e su hým jazykem bez jaký hkoliv doplòují í h poznámek a vysvìtlení a jako uèebni e je nepou¾itelná.
Ani jako monogra e by se neèetla snadno. Existují v¹ak jiné prá e, ze který h lze získat potøebné informa e. Staèí si udìlat srovnání s monogra í
E. P. Lane-ho [6℄, která se výbornì ète a je veli e dobøe srozumitelná.
Faktogra e ve zmínìném oboru je nepøedstavitelnì bohatá, jsou to
stovky vìt a vlastností. Z èeský h matematikù pøispìli té¾ rùzným dílem
J.Klapka, O.Borùvka, V. Hlavatý, J. Kau ky, F. Vyèi hlo, B. Cenkl a
J. Klobouèek i nìkteøí dal¹í. Josef Kolobouèek je zajímavou postavou,
narodil se roku 1875 v Pardubi í h, byl to uèitel deskriptivní geometrie
v Rakovníku, pozdìji byl asistentem u Sobotky. V ro e 1906-07 byl na
stá¾i v Turinì a odsud asi po hází jeho zájem o projektivní diferen iální
geometrii. Jeho itovaná prá e je v Èasopise akademie vìd z roku 1926.
Pøímková geometrie pøe¾ívá dále, ov¹em u¾ ne v rám i klasi ké geometrie, ale v roboti ký h, me hani ký h a poèítaèévý h aplika í h, jako
u¾iteèný nástroj v elementární geometrii eukleidovského prostoru.

Procházka po h°bitov¥ klasických geometrií

39

Obrázek 4: Malá ilustra e jak to dopadlo
Podobný osud jako mìla projektivní geometrie, postihl také a nní
geometrii. Ta ale nebyla u nás pøíli¹ populární, tak¾e se o ní zmíním
pouze krát e. Byla spí¹e doménou nìme ký h matematikù, zmíním se o
W. Blas hke [7℄ a E. Salkowském [8℄. W. Blas hke pùsobil v Hamburku
a E. Salkowski v Berlínì. A nní diferen iální geometrie se v posledním
desetiletí opìt zaèala pìstovat, ale kladou se úplnì jiné otázky (globální
problémy, konvexní plo hy). Významnìj¹í èeské prá e po házejí od Aloise
©ve e, napø. Surfa es in general aÆne spa e, Cz. Math. Journ, 1989. Nakone jen pro pøehled uvedu nìkteré geometrie, které byly mimo hlavní
proud, nìkteré jsou hodnì zvlá¹tní.
Isotropi ké geometrie - jsou to modi ka e eukleidovské a Minkovského geometrie, jsou to spe iální a nní geometrie, ale se singulární metrikou. Nazývají se isotropi ké, proto¾e mají podprostory s identi ky nulovou
metrikou. Zabýval se jimi K. Strube ker a v novìj¹í dobì Hans Sa hs z
Leobenu.
Vlajkové geometrie Opìt spe iální a nní geometrie. Podgrupa projektivní grupy, která za hovává rovinu, v ní pøímku a na pøím e bod, tj.
vlajku (Flagspa es, Flaggenraumes).
Pak je geometrie Laguerrova a Möbiusova, geometrie roviny s grupou
ra ionální h lomený h transforma í s komplexní nebo duální promìnnou.
Existují je¹tì dal¹í, v¹e hny mají tu nevýhodu, ¾e mají pomìrnì malou
grupu transforma í a tudí¾ mají mnoho invariantù, mnoho vlastností a
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mnoho vìt a nejsou tudí¾ zajímavé.
Podìkování Autor dìkuje kolegyni RNDr. Petøe Surynkové, Ph.D,
za vytvoøení pùsobivé ilustra e a videa s podrobnou pro házkou. Zájem i si video mohou prohlédnout na stránká h katedry, tj. na adrese
www.karlin.m . uni. z/katedry/kdm/video/hrbitov.avi
4 Závìr

Tato prá e je my¹lena jen jako struèné pøipomenutí toho, ¾e matematika
podléhá stejným zákonitostem, jako ostatní obory lidské tvùrèí èinnosti,
napøíklad literatura nebo hudba, o¾ v dùsledku znamená, ¾e èas nekompromisnì urèí, o bylo podstatné a o nikoliv. Pøitom se stává, ¾e hodno ení souèastníkù jsou diametrálnì odli¹ná od toho, o uká¾e historie.
Vyplývá z toho, ¾e by hom si mìli vá¾it výsledkù prá e na¹i h pøed hùd ù
a nemìli by hom na nì zapomínat. Zdravá skepse vùèi souèasným výsledkum je ov¹em také na místì.
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The design of the sun-reflection-dial
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Institute of Discrete Mathematics and Geometry, Vienna University of Technology
Wiedner Hauptstraße 8-10/104, A-1040 Wien, Austria
email: stachel@dmg.tuwien.ac.at

Extended Abstract
A few years ago, the author was involved in the design of a monument in the area
of the Heiligenkreuz monastery 1. This monument (see Fig. 2, left) should consist
of a big mosaic-work (8 x 3.5 m) on a cylindrical wall Ψ and − at the center of
the cylinder − of an 8 m high slim tower, called ‘Gnomon’, in form of a threesided pyramid made from reflecting steel. According to the design of the French
artist Philippe Lejeune (*1924), the shadow of this tower falling onto the
cylindrical wall should be utilized for a time telling device.

Figure 1. Traditional sun-dial in Třeboň
We expect from a traditional sun-dial (note Fig. 1) that − independent from
the season − at any given day-time t (e.g., 10 a.m.) the shadow of the style falls
onto the same line. These so-called hour-lines are usually marked on the sundial. Of course, this requirement has consequences for the position of the
gnomon, i.e., the style which casts the shadow.

1
a Cistercian monastery, approx. 25 km south-west of Vienna, the eldest continuously
occupied Cistercian monastery in the world.
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Lemma 1: The shadow casted from a style at given local time t is for each t
placed on the same hour-line independently from the season if and only if the
style is parallel to the earth’s axis.

Figure 2. Left: The initial plan of the monument; Right: the final position
of the reflecting stripes on the East- and Westface of the ’Gnomon’
Before we start proving Lemma 1, we insert two remarks:
1) For studying sun-dials, it is useful to adopt the geocentric view, i.e., we
consider the earth to be fixed while the sun is moving relative to the earth. This
motion is exactly inverse to the composition of the rotation of the earth about its
axis and the translational movement along an elliptic path (ecliptic) around the
sun (Fig. 3).
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Figure 3. The earth travels around the sun along the ecliptic
2) We need to distinguish between true local time and mean time: For any
position X on the earth, at noon in true local time the sun reaches its daily
culmination relative to X, i.e., the sun passes the meridian plane of X (= plane
connecting X with the axis of the earth). One day in true local time equals the
period between consecutive noons. On the other hand, one day in mean time, i.e.,
the time we see on our clocks, equals the 365.2563...th part of one (sidereal) year
which is the time the earth needs for surrounding the sun.
There is a deviation between true local time and mean time, represented in the
’Equation of Time’ (see Fig. 4). This deviation lies between approx. +15 and -15
minutes. It is a consequence of two facts:
a) the ’obliquity of ecliptic’, i.e., the angle between the planes of the earth’s
equator and the ecliptic, and
b) the path of the earth around the sun is an ellipse which is traced with constant
areal velocity (Kepler’s First and Second Law).
Both facts, a) and b), imply that the duration of a single day with respect to
(’w.r.t.’ in short) local time varies over the year, when measured in mean time
(see Fig. 4). For details see reference [4].

Figure 4. ’Equation of Time’: z = true time – mean time. The dotted line
indicates the influence of the ’obliquity of ecliptic’, the dashed line shows
the effect caused by Kepler’s First and Second Law
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Proof of Lemma 1: During the run of a year the line connecting the center M of
the earth with the center S of the sun changes its inclination w.r.t. the equator
plane. When the true local day-time t is kept fixed over the year, the connecting
lines SM vary within a plane through the earth’s axis. Now we replace the center
M by an arbitrary point P on the earth. Therefore we apply the translation M 
P and conclude: All sun rays which pass every day at the same true local time t
through point P belong to the hour-plane ε t of P. Since ε t is parallel to the
original meridian plane, every hour-plane ε t contains the line a parallel to the
earth’s axis and passing through P.
The style must be chosen in such a way that the shadows of all its points fall onto
the same hour-line. Therefore the style must be located in the same hour-plane
ε t , and this must hold for all t. But this is valid only for a style along
line a (compare [1, 2, 3]).
□
With respect to the initial design for Heiligenkreuz, a vertical tower serving
as a gnomon contradicts Lemma 1. However, inclining this tower to approx. 48°
― the geographic latitude of Heiligenkreuz ― into a pose parallel to the earth’s
axis would totally destroy the optical appearance of the artist’s design. Therefore
we started to pay attention to the reflecting properties of the Gnomon’s faces.
Suppose, the sunbeam which is reflected at any point Q of the reflecting face
μ meets a given surface Ψ at the point Q’. Then due to Fig. 5 (left), the luminous
point Q' coincides with the shadow of point Q w.r.t. a virtual sun S , the mirror
of the original sun S w.r.t. μ. By applying this reflection to the statement of
Lemma 1, we obtain:

Figure 5. The luminous point Q’ caused by reflection of a sunbeam in the
plane µ at point Q equals the ’shadow’ of Q w.r.t. the reflected sun
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Lemma 2: Suppose, the reflection of sunbeams along a line segment  in the
reflecting plane μ generates at given local time t on a surface Ψ a luminous curve
segment  t . This spot  t follows for each t a ‘hour-line’ all over the year if and
only if the reflecting segment  is parallel to the mirror of the earth’s axis w.r.t.
μ. Because of  ⊂ µ the reflecting plane μ must be parallel to the earth's axis.
Since no face of the ‘Gnomon’ in Heiligenkreuz is parallel to the earth’s axis,
we have to confine ourselves to an approximation: We replace a by its
orthogonal projection a n in μ, which at the same time is the orthogonal
projection of line a (Fig. 5, right). This is admissible as Fig. 6 reveals.
Figure 7 shows how the monument ’Epiphanie’ with the hour-lines in the
final status looks like. The photo was taken on August 14 and shows in the upper
right corner the (additionally marked) luminous stripe. It indicates
approx. 8:05 a.m. However, we must pay attention to the European summertime.
And, in addition, for midth of August the Equation of Time (Fig. 4) shows 5
minutes delay of the sun against CET (Central European Time). Hence, the result
is approx. 9:10 a.m. which comes very close to the date stored in the camera.

Figure 6. The luminous stripes  t on the wall Ψ vary from month to
month, but can be combined to hour-lines
The photo in Fig. 7 shows near the bottom some irregular light concentrations
which can be confusing for visitors. These strange looking spots have nothing to
do with the sun-dial itself; they are caused by slight bendings of the lower parts
of the East- and West-face due to production errors.
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Figure 7. The final appearance of ’Epiphanie’, a declared monument „for
Freedom of Conscience and Religion as a Foundation for Peace“
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Advanced elementary geometry –
a research play ground for young and old
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Abstract. “Elementary Geometry” received its name from Euclid’s “Elements”, it
deals with “elements”, i.e. points, lines, circles, planes and “relations”, i.e.
incidences, proportions, lengths and angles. While in former times Elementary
Geometry constituted a fixed part in mathematics syllabuses, providing a trainings
field for logic reasoning and coordinate free proving methods, the topic now has
little scientific esteem and seems to vanish completely in Maths education.
The paper tries to show that Elementary Geometry still has its merits and even
opens up for new fields in Mathematics. Connecting Elementary Geometry with
Projective Geometry and Circle and Chain Geometry extends it to “Advanced
Elementary Geometry”. These extensions sometimes give better insight into the
nature of a basic theorem and it justifies the preoccupation with that subject. The
paper aims at providing teachers with perhaps fascinating geometric problems.
Most of the presented material stems from other publications of the author and is
nothing but a “closer look” to very basic elementary geometric theorems. Thereby
iteration and generalization as the standard methods of research in mathematics are
applied and often lead to astonishing facts and incidences. Modern dynamic
visualization tools together with automatized theorem proving software quickly
allow to formulate statements and theorems and therefore are a great stimulus to do
research at an early stage of mathematics education.
Key words: Elementary Geometry, Euclidean Geometry, Affine Geometry,
Projective Geometry, Minkowski Geometry

1 Introduction
Due to Euclid’s 13 books with the title “The Elements” we subsume geometric
problems dealing with points, lines, planes and circles and spheres and their
mutual relations in the Euclidean plane and 3-space as “Elementary Geometry”.
This topic dates back to at least the 5th century B.C. and it was the greatest
stimulus for developing most parts of nowadays geometry and mathematics.
For engineers and architects it still provides abstractions of their objects as sets
of “primitives”. From elementary school onwards it provides pupils and
students with challenging examples, where they can gain competence in logic
reasoning and coordinate free “synthetic” proving methods.
All these merits cannot avoid that, among “hardcore mathematicians”,
elementary geometry is sort of a topic ‘non grata’. But is this justified? Is
Elementary Geometry just nothing but an ‘evergreen’ for retired oldies?
Modern mathematics education worldwide, also at Universities, is geometry
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free with few exceptions. What nowadays people, including Maths professors
at Universities, usually get and remember of Elementary Geometry is hardly
more than the theorems of Pythagoras and Thales. And this is indeed not
mainstream mathematics!
Would it help to add “Advanced” or “Computational” to it to raise its image
as is proposed in [43]? Via Dynamic Geometry Software one can make
interesting discoveries by trial and error or just by chance. For some people
(e.g. Hirotaka Ebisui, who found more than 4000 “new theorems”, publishing
some of them via Facebook or telling them just to some few friends) this
researching method is a starting point for aim-oriented research, too. The proof
of the results (or better: guesses) found that way often are very tricky or they
demand deep and broad knowledge in all sort of Geometry. The next chapters
will show, by presenting some recent examples, that Elementary Geometry still
stimulates research in other mathematical fields and gives a hint for better
understanding of often little reflected facts in Geometry and Mathematics.
Typical questions arising from an arbitrary well-known elementary
geometric fact are:
– Where does the fact belong to: to Euclidean, Affine or Projective
Geometry?
– Does the (synthetic) proof relay on special closure conditions
(Desargues, Pappus-Pascal, Fano, Miquel …)?
– Is this fact valid for other geometries, e.g. non-Euclidean or Circle and
Chain Geometries?
– Are reals the necessary coordinate field or can they be replaced by other
fields, rings, etc.?
– Are there generalisations to higher dimensions? How to adapt such
generalisations?
– What about combinatorial aspects, when enriching the start figure with
additional elements?
– Is it possible to iterate the basic construction/definition of the given
basic object?
– Can the facts be grouped to other similar facts?
Besides all that the astonishing beauty of the unexpected incidences within
elementary geometric figures is already enough to become addicted to that kind
of “pure geometry”, E.g. [19] can act as a beautiful introduction to the wonders
of Geometry and Mathematics.

1.1 Reasons which make the low value of Elementary
Geometry understandable
There is now “good” systematic for the thousands of theorems and
statements. To improve this would need sort of a “meta-systematic”. Good
attempts of a systematic treatment of e.g. “triangle geometry” are [14], [15],
[17], [2], [3], [32], [12], [22], [6]. In [3] one finds a good systematic treatment
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of tetrahedra, too. But one could add quite a lot of additional viewpoints and
different ways to generalize the presented material. So even we would like to
find a systematic approach a la Linné’s classification system of plants we just
end up with a chaotic wickerwork of relations between theorems based on the
usually very fruitful principle of generalization. Recent examples are e.g. [20]
on the Theorem of Thales or [45] on the Golden Mean.
Synthetic proofs are tricky, and analytic proofs sometimes hide the essence
of the fact. (Here belong proofs of geometric extreme value problems “without
differentiation”.)
Among the people making findings in Elementary Geometry there are many
hobby mathematicians with no broader mathematical education. Many of their
“findings” become trivial when putting them into the context of Projective
Geometry or of geometries over rings. Modern dynamic graphics software and
automatic theorem proving software makes it easy to state such new findings,
but these software products give no hint about the context and the perhaps more
general geometry the found ‘new theorem’ belongs to.
Modern mathematics education worldwide, also at Universities, is geometry
free with few exceptions. What nowadays people, including Maths professors
at Universities, usually get and remember of Elementary Geometry is hardly
more than the theorems of Pythagoras and Thales. And this is indeed not
mainstream mathematics!

1.2 Positive aspects of Advanced Elementary Geometry
During history there have been very famous mathematicians among Elementary
Geometry researchers, e.g. L. Euler, C.F. Gauß, B. Pascal and A. Möbius, just
to mention a few “old” ones. With L. Euler we connect the Euler line of a
triangle, a typical concept of Euclidean geometry. C.F. Gauß found the Gauß
line of a quadrilateral, a concept of Affine Geometry. A projective geometric
concept due to B. Pascal is the Pascal axis of a hexagon inscribed into a conic.
A. Möbius and his “inversion” lead to Euclidean Circle Geometries, c.f. [7],
[8]. The list of important researchers could of course be extended up to recent
days and Kimberlings e-book resp. list of remarkable triangle points reads
somehow as a who-is-who of (Advanced) Elementary Geometry researchers.
The “Foundations of (Projective) Geometry”, once a flourishing topic in the
1960ies and 70ies of the last century, where nourished by transforming
geometric configurations into algebraic statements. Another classical topic, the
geometry of (semi-) regular polyhedra is the basis for research in n-polytopes,
n-simplices and, to a certain extent, to Convex Geometry and Combinatorial
Geometry (see e.g. [9], [48]) and Rigidity ([1], [34], [36], [37], [39]), while
another trace of generalizations lead to tilings in non-Euclidean spaces (see e.g.
[30]).
Even (elementary) Number Theory can be connected with b)! The number
representations 2.5 and 5/2 are of equal value and show the same integers.

50

Gunter Weiss

St. Deschauer (see [42] and [11]) asked for all numbers ⁄ with this property.
This leads to a Diophantine problem of integer solutions of quadratic equations,
which mean hyperbolic paraboloids. Considering solutions being reals, then the
periodic decimal number 1,11 (for = 10, = 1) belongs to here, too. But
also V. Spinadel’s “Metallic Means” [35] being the positive solutions of
quadratic equations of type
(1)
+
− = 0, , ∈ ℝ ,
are related to Deschauer’s problem. Higher order generalisations of (1) are the
cubic numbers of van der Laan and L. Rosenbusch (see [49]) with relevance in
Architecture.
We associate cubic problems with “Mathematical Origami”, a now
incredibly fast growing research topic with interesting technical applications,
see [10]. It is nourished by important elementary mathematical problems, as
there are the “trisection of angles”, the “doubling of a cube” and the
“construction of a regular heptagon”. As Origami deals with reflections, it is
also connected with F. Bachmann’s fundamental idea of “building geometries
based on the concept of reflections” [5], and this point of view opens up new
research grounds of theoretical origami, as e.g. non-Euclidean and higherdimensional origami.
Another fast growing topic is “Minkowski Geometry”, the geometry of
metric spaces, see [38] and [Martini] and his group. Most of the statements read
as follows: “A metric plane (space), where a statement valid for Euclidean
planes (spaces) holds, is Euclidean!” But there are some few Euclidean
theorems, which also hold in all or at least some Minkowski planes (spaces). A
nice example of this type is e.g. the “beer mat theorem” [4]. Even spirals can be
considered, see [46].
In the following we treat some few examples belonging to the mentioned
extensions of Elementary Geometry. The obtained results can be arranged in
several groups:
(a) “Surprising discoveries” in 2D- or 3D-Euclidean Geometry occurring by
chance. As an example I want to mention the Pavillet-tetrahedron to a given
triangle, see [31].
(b) Euclidean generalisations of discoveries of type (a). E.g. the van der
Laan number generalizes the Golden Mean and it lead to further
generalisations, see [35].
(c) Problems of “Intuitive Geometry”. Here belong the many “20$questions” posed by P. Erdös.
(d) Modifications of the results in (a) and (b) for n-spaces (over general
fields) or for non-Euclidean geometries or for Circle Geometries (over general
rings). For example, the „Theorem of Miquel” originally was formulated as a
statement for elementary triangle geometry, but it turned out to be of essential
meaning for the algebra of circle geometries, see [7].
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(e) Modifications of classical Euclidean statements for general (ndimensional) metric spaces, so-called Minkowski spaces, see e.g. [38], [24],
[25].
The following examples refer to these aspects. Of course they are just
curiosities, but with the aim to make pupils, students and their teachers curious
and give them self-confidence to do research by their own. Usual maths
teaching provides self-contained “ready made material” leaving little chance for
own creativity. This paper wants to present a way to “teach creativity” by
posing questions starting from a few very well-known statements.

2 The Theorem of Pythagoras – a simple “Lego”
The Theorem of Pythagoras is general knowledge of the ordinary Joe. There are
many interesting proofs of it, but nobody seems to “play” with it. For example,
the analytic expression
(2)
+
=
is an algorithm summing two numbers to receive a third one. Interpreting this
algorithm as a recursive one, one can receive the set of natural numbers as well
as the set of Fibonacci numbers, see Figure 1 and [47].

Fig. 1: Iterative recursion algorithm connected with Pythagoras’ Theorem
For the left column in Figure 1 there exists the well-known visualisation by the
“root spiral”. The right column leads to a visualisation of the Fibonacci
sequence by a “Fibonacci root spiral”, too, see Figure 2. With respect to the
side ratio of the limit triangle we also receive a “Golden Pythagoras Spiral“,
too, see Figure 3. So the usual visualization by squares and golden rectangles is
not the only possibility! Furthermore, if we refrain from the orthogonality of
the Pythagorean triangles and just use the ratio of side lengths, this
visualization method can also be performed in non-Euclidean planes, as e.g. the
hyperbolic plane, see [46].

52

Gunter Weiss

Figure 2: Root spiral (left) and Fibonacci root spiral (right)

Figure 3: “Golden Pythagoras Spiral”
A discovery of H. Ebisui [13] added to a Pythagorean triangle at first the
squares over the sides as usual. The convex hull of this standard figure is a
hexagon and over the sides connecting vertices of the first squares he erected
again squares and iterated this process, see Figure 4, (an original figure of
H. Ebisui).

Figure 4: H. Ebisui’s iteration of the standard visualization
of Pythagoras theorem
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Analyzing Figure 4 he formulated the following statements:
1st Theorem of Pythagoras-Ebisui: At each stage yields “blue”+”blue” =
“rose”.
2nd Theorem of Pythagoras-Ebisui: At each stage yield “grey”+”grey” = 5 x
“violet”.
3rd theorem of Pythagoras-Ebisui: (a) At any stages the intersections of the
first diagonals are collinear on lines orthogonal to the circum-hexagon‘s sides.
(b) All those 6 lines pass through one point, which is the gravicentre of the start
triangle (Figure 5 at left). (c) All this is valid also for general start triangles
(Figure 5 at right).
The easy proofs interpret the Euclidean plane as Gauß-plane and use complex
numbers.

Figure 5: Ebisui’s Pythagoras extensions formulated in the 3rd Theorem
of Pythagoras-Ebisui
Figure 5 (left) reminds on “chains of squares” and there are again many
theorems, which are easy to proof and well suited as geometry/mathematics
problems for high school pupils, see Figure 6.

Figure 6: Theorems about “closed chains of squares”: a) orthogonal
segments occurring at a right angled triangle, b) orthogonal segments,
start figure for “fractal iteration”, c) orthogonal segments of same length
occurring at a chain of four squares.
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3 The Fermat-Steiner point of a triangle and generalizations
As there are no squares in hyperbolic and elliptic planes the findings
concerning chains of squares and visualized in Figures 4, 5 and 6 have no
meaning in these planes. Therefore one might have the idea to replace squares
by equilateral triangles, which exist in all Cayley-Klein planes. In the following
figures we start with the well-known
Theorem of Fermat-Steiner: Adding equilateral triangles outward to the sides
of an arbitrarily given triangle
in the Euclidean plane results in a new
triangle, which is in perspective position with the given triangle. The
perspectivity center is called Fermat point F of the given triangle and, in
case of the greatest angle of the given triangle does not exceed 120°, it
minimizes the distance sum to the vertices of . The segments connecting the
vertices of the new triangle with the opposite vertices of intersect by 120° and
have equal lengths.
Adding again equilateral triangles to the new triangle, see Figure 7 is the start
of an iteration process. It turns out that at each stage the Fermat point F and the
perspectivity lines are fixed and the limit ratio of side lengths of the triangles is
1:1:1. The iteration process could therefore be called a “regularizing process”.

Figure 7: A set of triangle chains and their common Fermat-Steiner point
A first generalization could change the place of action from Euclidean to
hyperbolic or elliptic planes. But here it turns out that the extension of the
Fermat-Steiner property is not true!
The question arises, whether extensions to three and higher dimensional
Euclidean spaces are possible. To the faces of an arbitrarily given tetrahedron Δ
one could add equifaced tetrahedra to the face triangles of Δ. Another
possibility would be to inscribe maximal equilateral triangles to the faces of Δ
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and use them as bases for added regular tetrahedra. This topic seems not to be
treated yet!

4 Elementary geometric extremal problems seemingly solved
without differentiation
The Fermat-Steiner theorem (Chapter 3) formulates an extreme value problem,
which is solved “without differentiation” just by applying the theorem of the
angle at circumference: F is the common intersection point of the circumcircles of the equilateral triangles added to the given triangle Δ.
A similar problem is the following one: Find the triangle ′ inscribed to an
arbitrarily given acute triangle
such that its circumference is minimal. The
well-known geometric solution of this three-variate problem uses reflections
and the fact that an isosceles triangle with fixed top vertex angle has minimal
basis if its legs are minimal. The path to the solution Δ′, which is just the pedal
point triangle of the altitudes of Δ is shown in the set of figures in Figure 8.

Figure 8: Visualization of the geometric proof of the “minimal inscribed
triangle” to a triangle in the Euclidean plane
The same geometric proof holds also on the sphere (Figure 9) and thus in the
elliptic plane!
For a mathematical treatment differentiation is inevitable. In the geometric
treatment differentiation hides in the already solved problem of finding
geodesic lines in those spaces. In the Euclidean plane geodesics are straight
lines, on the sphere they are great circles.
Generalizations to higher dimensional Euclidean and Cayley-Klein spaces
seem to be still an open research topic.
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Figure 9: Visualization of the proof for the spherical triangle with
minimal circumference inscribed to a spherical triangle

5 Congruences and similarities
The congruence theorems for triangles and the intercept theorem are standard
topics in primary and secondary school education. The concept “transformation
group” is introduced at high school level. But constructions of fixed elements
of a congruence or similarity are not standard topic of education and hardly are
thought at universities, even such constructions are very simple and do not use
more than the theorem of the angle at circumference.
Figure 10 visualizes the construction of fixed elements of an indirect
similarity (which is a pair of orthogonal lines) and an indirect congruence
(which is also called “slide reflection”).

Figure 10: Construction of fixed elements of an indirect similarity (left)
and a slide reflection (right)
Constructions of fixed elements of congruences in an elliptic or hyperbolic
plane are not topics of school education and involve Projective Geometry.
Direct congruences connect Elementary Geometry with Kinematics. In this
paper we omit further discussions of this extremely wide topic.
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6 R. Goormaghtigh’s “orthopole mapping”
R. Goormaghtigh projected the vertices of a fixed triangle Δ =
orthogonally onto an arbitrarily chosen line g and (see [33] and Figure 11) and
showed, that the parallels to the altitudes of Δ through the image points A,B,C
of U,V,W meet in one point G, which he called the “orthopole” of g. This
orthopole mapping is quadratic: If g rotates around a point P, then the orthopole
G runs through a conic p, the image of P.

Figure 11: R. Goormaghtigh’s “orthopole mapping” :
and its reverse ! : " ⟼ $

↦

A first extension of this interesting closure property due to Goormaghtigh
states, that if Δ% is a triangle perspective affine to Δ with affinity axis g, then the
parallels to the altitudes of Δ through the vertices of Δ′ intersect in a point &′
and this point is incident with the line connecting the orthopole G of g with the
orthocentre O of Δ, see Figure 12.

Figure 12: R. Goormaghtigh’s extension of the orthopole mapping
A second extension starts with a quadrilateral and projects its partial triangles
orthogonally onto the respective fourth side, see Figure 13.
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Result: The orthopoles of the four sides of a quadrilateral with respect to the
respective remaining partial triangle are collinear with the line connecting the
orthocentres of these four partial triangles.
Remark: This extraordinary line contains also the two (in algebraic sense) socalled Bodenmiller points of Δ. Here theorems of Bodenmiller (see e.g. [16])
and Wallace-Simson (see e.g. [14], [15] and e.g. [18]) interfere and challenge to
a closer look.

Figure 13: The orthopoles of the sides of a quadrilateral with respect to
the remaining triangles are collinear
Spatial analogues of the orthopole mapping seem to be not considered up to
now. E.g. an arbitrarily given tetrahedron Δ having four altitudes, which either
belong to a regulus Σ or intersect in pairs or are concurrent (c.f. [21]), could be
projected normally onto a plane. So the question arises, whether the four
parallels to the altitudes through the image points of the vertices of Δ again
span a regulus Σ′ (or its degenerated versions) or not.
A somehow related problem seems to be that of A. Pavillet’s discovery, see
[31] and Figure 14: Start with a triangle ′ = ()* and its in-centre I. Take
A,B,C as the orthogonal projections of three vertices P,Q,R of a tetrahedron Δ
,,,,, … be the same as those of (, …
and its fourth vertex be I. Let the distances +(
to the touching points of the in-circle with ′, then the tetrahedron Δ +./0 is
orthocentric.

Figure 14: The Pavillet tetrahedron to a given triangle is orthocentric
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Also this statement can be seen as starting point for many interesting questions,
e.g. what about the reverse problem, i.e. starting with an orthocentric
tetrahedron and look for orthogonal projections, such that the images of the
vertices fall onto the vertices of a triangle and its in- resp. one out-centre? What
about higher-dimensional generalizations?

7 An incidence theorem of H. Ebisui and a remarkable
correlation
In an e-mail to me H. Ebisui has sent the following Figure 15 (left), again with
his standard comment: “I found a new theorem, please enjoy!” Take a triangle
()1 and its circumcircle c and intersect c and the sides (1 2, )1 3
with an arbitrarily given line 4. Project the intersection points with c from A
and B onto t resp. r and those with r and t onto c as indicated in Figure 15 (left).
The second pair of projection lines intersect in point X and the diagonals of the
occurring quadrangles intersect in Y. Then the points X,Y,S are collinear with
say an “Ebisui line”.

Figure 15: H. Ebisui’s discovery of collinear points (left)
and its spherical version (right)
It turns out that this incidence theorem belongs to Projective Geometry and is a
theorem about special pencils of conics. It is therefore valid in all Cayley-Klein
planes, as e.g. visualized on the sphere in Figure 15 (right).
The question immediately arising from Ebisui’s discovery is: What about
the line AB=:u and applying his construction three times?
Considering the quadrilateral Λ 2436 we find that the three occurring
Ebisui lines are just its diagonals. The construction shows that the diagonal
triangle of Λ is in perspective position with each of the partial triangles of Λ,
see Figure 16.
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Figure 16: The partial triangles of a quadrilateral are in perspective
position with its diagonal triangle
Result: The partial triangles of a quadrilateral 7 2436 are in perspective
position with its diagonal triangle
89:. The four perspectivity centres
R, S, T, U and the respective sides r, s, t, u uniquely define projective
correlation ;: < =>?34@ ⟶ <B>?C4@, which turns out to be involutoric, i.e. ; is a
canonically defined polarity to the given quadrilateral.
Remark: We might also consider another projective correlation based on
Goormaghtigh’s orthopole mapping (Chapter 6), which is defined by mapping
the sides of a quadrilateral Λ 2436 to their orthopoles with respect to the
diagonal triangle Δ 89: of Λ. Note that this correlation involves Euclidean
structure.

8 Perspective triangles and Desargues’ !DE , !DE configuration
The occurrence of perspective triangles might lead to revisit the classical and
well-known Theorem of Desargues, see [44]. Thereby one should distinguish
between a labelled figure of perspective triangles and the (un-labelled)
Desargues’ 10F , 10F -configuration. While the first point of view defines a
uniquely defined homology with a characteristic cross-ratio, the configuration
point of view has to consider 10 such homologies, which must be dependent.
That will say that their characteristic cross-ratios GH must fulfil conditions.
Remark: While the cross-ratio of ordered quadruplets is a uniquely defined
number, not ordered quadruplets, “as a geometer sees them”, give rise to the six
cross-ratio values,
I
I
I J
(3)
, ,1
,
,1
, ,
J

I J

J J I

which are valid simultaneously.
Therewith, using suitably selected values GH from the six possible ones, one
finds the conditions (see [44])
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d3d 5 / d 7 = −1, d5 d8 / d1 = −1, d 2 d9 / d8 = −1,

d 2 d3 d 4 = −1,
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d 4 d 6 / d 7 = −1,

d 6 d9 / d1 = −1, d3 d8 / d10 = −1, d 2 d 5 / d 6 = −1, d 7 d10 / d1 = −1, d 4 d10 / d9 = −1,

and
G GK GL

from what follows

GF GM GN

GO GP GIQ
IQ

R GH
HSI

GF GK GIQ

GI ,

GIO .

(4)

5

If perspective triangles allow a re-labelling such that they again are in
perspective position, we call them “multi-perspective”. Figure 17 shows cases
of triangles which are in exactly two, three and even four perspective positions.

Figure 17: Multi-perspective triangles.
An interesting special case form so-called “Golden Hexagons” (see [40]). They
consist of six points positioned such that any partition into two triangles allows
a labelling such that they are in perspective position, see Figure 18. In this
figure occur golden ratios and “golden cross-ratios”. Note that point
quadruplets with the golden cross-ratio value V are, besides harmonic
quadruplets, the only ones with less than 6 (real) cross-ratio values (3). Among
all real quadruplets of points the harmonic and golden ones are therefore
projectively distinguished and do not afford affine or Euclidean structure.

Figure 18: “Golden Hexagon”
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9 Elementary Geometry with circles: more Ebisui curiosities
One of the many discoveries of H. Ebisui concerns two circles a,b, which
intersect in two points S and T : Project S from centre A of a onto b and receive
Q, project S from centre B of b onto a and receive P. Intersect the line PQ with
a,b and get points X and Y, see Figure 19 (left).
Ebisui’s two circle theorem:
,,,,
,,, ,1W
,,,
(6)
18 ,19

Figure 19: Ebisui’s two circle theorem and extensions
The proof uses reflections and the theorem of the angle at circumference. This
discovery can be extended (see Figure 19 middle and left) by the following
Result: S is the in-centre of triangle PQT. The circumcircle of PQT passes
through the midpoints of a and b and of the circumcircle of triangle PQS.
Another curiosity concerning circles is
Ebisui’s six circle theorem (Figure 20): Let H be a star-shaped hexagon
inscribed to a circle. Construct the six circles passing to two outer vertices and
the inner corner between them. Then the three connections of the centres of
opposite circles intersect in one point.
A simple analytic proof of this statement is due to B. Odehnal. It turns out that
the intersection points of neighbouring “Ebisui circles” are on a conic. This
property seems to be somehow related to the famous “Theorem of Miquel” (c.f.
[7]), but is is still not clear, where Ebisui’s discovery really belongs to.

Figure 20: Original figure to Ebisui’s six circle theorem
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10 Elementary Geometry with circles: the Theorem of Miquel
The original version of the Theorem of Miquel concerns a triangle Δ ()*.
Choose a point on each side of Δ, see Figure 21 (left, the points are labelled as
X,Y,Z), then the circumcircles of the triangles (:9, )8:, *98 pass through a
common point, the “Miquel point” M.

Figure 21: Elementary geometric Miquel figure (left)
and Miquel mapping (right)
A first extension might consider also the circumcircle of XYZ. It intersects the
sides of Δ in another triplet of points, see Figure 21 (right, the points are
labelled as X’, Y’, Z’) , which give rise to another Miquel point M’.
Result: By the construction Figure 21 (right) a well-defined “Miquel
mapping” X: Y ↦ Y% is established.
Remark: The Miquel mapping X is indeed a point to point mapping, that will
say, to a fixed chosen M the point M’ is also fixed for all possibly chosen
points X,Y,Z. If Z moves on side AB, the centre O of the circumcircle of XYZ
runs through a line o. It turns out that M’ is the reflection image of M at o, see
Figure 21 (right).
It is well known that Miquel’s theorem is an axiom in circle geometries, c.f.
e.g. [7] and [8]. To connect it to the elementary geometric version one has to
interpret the Euclidean plane as Euclidean Möbius plane, that will say the sides
of triangle Δ are Möbius circles, too, passing to the single ideal point U. Then
Miquel’s theorem reads as follows:
Theorem of Miquel: Let a closed chain of four intersecting circles be given. If
four of the eight intersection points are concyclic, then also the other four
points are concyclic.
It is interesting that the circle geometric version of Miquel’s theorem is true
also in e.g. the hyperbolic plane, while the elementary geometric version is
false there, see Figure 22.
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Figure 22: Visualisation of Miquel’s theorem in the hyperbolic plane, left:
elementary geometric version (false), right: circle geometric version (true)

11 Conclusion
This article aims at directing the attention of the reader to look again at often
very well-known geometric material and use it as starting point for posing
questions, which is the first and most important step of scientific creativity. The
reader will also recognize the applied strategies for generalizations of mostly
basic statements. Of course the sample of presented problems needs further
extension, but this must be left to the – hopefully – curious reader. Elementary
Geometry is an incredibly rich field and a never ending story and the list of
references might give lots of hints for further research. Maybe Maths teachers
should again use Elementary Geometry (in combination with a dynamic
geometry software tool) to let their pupils discover the beauty of Geometry and
Mathematics and learn them to be amazed of the often unexpected curiosities,
which they might discover by themselves.
Finally it should be mentioned that all the figures in this paper are made by
the “Cinderella 2.8 Geometry Software”, which provides also standard models
of (planar) Hyperbolic and Elliptic Geometry.
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Abstrakt. Práce představuje systém pro podporu výuky deskriptivnı́
geometrie a matematiky (převážně geometrie). Tento systém se
skládá z výukových textů pokrývajı́cı́ch teorii deskriptivnı́ geometrie a
předevšı́m z rýsovacı́ho programu a sady přı́kladů. Program umožňuje
interaktivně zobrazovat modely v různých zobrazovacı́ch metodách a
také v nich rýsovat. Rýsovánı́ probı́há v průmětně podobným způsobem
jako při rýsovánı́ na papı́r, program však umı́ z narýsovaných průmětů
zrekonstruovat trojrozměrné objekty a zobrazit celou situaci v prostoru.
Umožňuje tedy tzv. náhled na promı́tánı́ a tı́m usnadňuje pochopenı́
principu daného promı́tánı́. Program může být využit jak pro ukázku
řešenı́ daného přı́kladu během výkladu, tak i pro samostatnou práci
studentů. Také vidı́m velké uplatněnı́ modelů při samostudiu.
Klı́čová slova: Výukový program, geometrie, geometrický software.

1 Úvod
V roce 2012 jsem provedla výzkum [1], ve kterém jsem pomocı́ dotaznı́ků
zjišt’ovala, jak dobrou majı́ studenti střednı́ch škol prostorovou představivost, zda jsou schopni správně zobrazovat tělesa a zda si správně uvědomujı́, že při takovém zobrazenı́ použı́vajı́ nějakou promı́tacı́ metodu.
Z výsledků vyplynulo, že mnoho studentů má s těmito tématy problémy.
Velmi častým problémem je napřı́klad to, že nerozeznávajı́ volné rovnoběžné promı́tánı́, ve kterém se obvykle kreslı́ hranoly a jehlany, a pravoúhlou axonometrii, ve které se často zobrazujı́ rotačnı́ tělesa (ukázka válce
v těchto promı́tánı́ch je na obrázku 1). Důvodem tohoto zmatenı́ může být
i to, že i v některých učebnicı́ch matematiky jsou hranatá a rotačnı́ tělesa
zobrazována v různých promı́tánı́ch, ale nenı́ na to nikde upozorněno. Ve
výsledku jsou pak studenti někdy schopni nakreslit do jednoho obrázku
jedno těleso ve volném rovnoběžném promı́tánı́ a jiné v axonometrii.
V dalšı́m výzkumu jsem se ptala učitelů matematiky a deskriptivnı́
geometrie na střednı́ch školách, zda majı́ možnost využı́vat při výuce
počı́tače, jak často této možnosti využı́vajı́, a jaké přı́padně využı́vajı́
programy. Z tohoto výzkumu mimo jiné vyplynulo, že možnost použı́vat
počı́tač má většina učitelů a často i studenti. Obdobné výsledky ukazujı́ i jiné podobné výzkumy, shrnuté např. v [2]. Z programů je nejčastěji
využı́vána GeoGebra. Ta je velmi vhodná pro rovinnou geometrii, ne však
tolik pro prostorovou. Sice existuje GeoGebra 3D, ve které lze vytvářet i
prostorová tělesa, ale nemá žádnou podporu promı́tánı́, což je nezbytné
pro deskriptivnı́ geometrii.
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Obrázek 1: Válec znázorněný ve volném rovnoběžném promı́tánı́ (vlevo)
a v pravoúhlé axonometrii (vpravo).
Dále jsem tedy provedla podrobnou rešerši programů použı́vaných či
použitelných pro výuku geometrie, zejména prostorové. Tyto programy
lze rozdělit do několika kategoriı́:
• Dynamický software (např. GeoGebra, Cabri, Cinderella) vytvořený
pro didaktické účely. Tyto programy jsou vhodné pro ukázky zajı́mavých přı́kladů v matematice i geometrii a jejich dynamičnost
usnadňuje pochopenı́ mnoha závislostı́. Nepodporujı́ však zobrazovacı́ metody, takže nejsou vhodné pro výuku deskriptivnı́ geometrie.
• Modelovacı́ software a CAD systémy. Jde o profesionálnı́ programy
určené pro vytvářenı́ 3D modelů, bud’ s technickým nebo uměleckým
zaměřenı́m. Tyto programy jsou někdy učiteli využı́vány pro vytvářenı́ modelů prostorových situacı́, ale jsou zbytečně složité, a protože
nebyly navrhovány k didaktickým účelům (a také kvůli obvykle vysoké ceně), pro výuku jsou nevhodné.
• Výukové programy, které obvykle vznikly jako studentské práce.
Většinou však nejde o plnohodnotné rýsovacı́ programy, ale spı́š
jen o interaktivnı́ učebnı́ text. Navı́c bývajı́ zaměřené jen na jedno
konkrétnı́ téma (např. jen na Mongeovo promı́tánı́).
Dle mých zjištěnı́ v současnosti neexistuje žádný program, který by
umožňoval rýsovat či zobrazovat modely v jednotlivých promı́tánı́ch, a
který by byl zároveň navržen jako výukový software.
Ke zkvalitněnı́ výuky geometrie a deskriptivnı́ geometrie by, kromě takového programu, mohly přispět i dostupné učebnı́ materiály a předevšı́m
řešené přı́klady, vhodné jak pro učitele, tak pro samostudium.

2 Systém Lisa
Z výše uvedených důvodů jsem se rozhodla vytvořit nový systém pro
rýsovánı́, rozvoj prostorové představivosti a pro výuku setereometrie a
deskriptivnı́ geometrie – systém Lisa. Jedná se o komplexnı́ systém, který
je založen na využitı́ počı́tačů při výuce. Stěžejnı́ částı́ systému je di-
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daktický program pro rýsovánı́ v různých promı́tánı́ch (Lisa Editor), doplněný jednoduššı́m programem pro zobrazovánı́ modelů a animacı́ konstrukcı́ (Lisa Viewer). Dále je součástı́ systému učebnı́ text popisujı́cı́ teorii
deskriptivnı́ geometrie a sada řešených a neřešených přı́kladů
Tento učebnı́ text a přı́klady jsem vytvořila v rámci mé diplomové
práce [3]. Text pokrývá teorii promı́tánı́ a zobrazovacı́ch metod, nejdřı́ve
obecně, později jsou popsána konkrétnı́ promı́tánı́ – Mongeovo a kosoúhlé
promı́tánı́, pravoúhlá axonometrie a lineárnı́ perspektiva. Dále se text
zabývá mnohoúhelnı́ky a konstrukcı́ pravidelných n-úhelnı́ků a dále tělesy.
Přı́klady jsou zaměřeny na zobrazovánı́ těles. Je zde 6 řešených přı́kladů na
konstrukci těles, pro každý přı́klad je popsán postup konstrukce. Nejdřı́ve
je těleso konstruováno obecně bez využitı́ promı́tánı́ a následně je popsán
postup konstrukce ve všech čtyřech promı́tánı́ch. Ke každému přı́kladu
navı́c existuje pro každé promı́tánı́ PDF se zadánı́m a řešenı́m a soubor s krokovaným postupem konstrukce pro Lisa Viewer. Toho lze při
výuce využı́t napřı́klad tak, že učitel rozdá studentům zadánı́ vytištěná
na papı́ře, na plátno promı́tá postup v Lisa Viewer a studenti podle toho
rýsujı́.
Dále následuje popis programů Lisa Editor (zatı́m pouze návrh) a Lisa
Viewer.
2.1 Lisa Editor
Lisa Editor je navrhován jako rýsovacı́ program, ve kterém se na rozdı́l od
současných programů, které jsou využı́vány při výuce nebo pro tvorbu modelů, rýsuje v konkrétnı́ zobrazovacı́ metodě (promı́tánı́). Program bude
dodržovat zásady rýsovánı́ v daném promı́tánı́ a snažit se navést uživatele,
aby si uvědomoval spojitosti a zákonitosti, které platı́ při promı́tánı́ v dané
zobrazovacı́ metodě.
Rýsovánı́ v tomto programu bude podobné jako bychom rýsovali v ruce
na papı́r, což mimo jiné znamená, že budou k dipozici nástroje odpovı́dajı́cı́
tomu, co lze na papı́ře udělat přı́mo pomocı́ pravı́tka či kružı́tka. Pravděpodobně budou implementovány i pokročilejšı́ nástroje usnadňujı́cı́ některé
běžné konstrukce (např. sestrojenı́ osy úsečky, elipsy dané několika body,
apod.), ty však bude možné z didaktických důvodů zakázat.
Jak bylo řečeno, rýsuje se v konkrétnı́ch promı́tánı́ch, tedy ve 2D. Program však na základě narýsovaných průmětů dokáže zrekonstruovat prostorové souřadnice původnı́ch nepromı́tnutých objektů. Dı́ky tomu umožňuje zobrazit i prostorový náhled na celou situaci, se kterým lze otáčet,
a také zobrazit stejnou situaci v jiných promı́tánı́ch. Prostorový náhled
na původnı́ objekt a jeho průměty do jednotlivých průměten v jednom
obrázku umožnı́ studentům lépe pochopit, jak dané promı́tánı́ funguje.
Možnost přepnout promı́tánı́ pak studentům značně usnadnı́ pochopenı́
všech vztahů a rozdı́lů mezi jednotlivými promı́tánı́mi. Navı́c, aby pro-
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gram mohl prostorový objekt rekonstruovat, je nutné nakreslit vždy alespoň dva jeho průměty (a ty si musı́ odpovı́dat), což pomůže studentům
vrýt si do paměti, že pouze jeden průmět pro jednoznačné určenı́ objektu
nestačı́.
Aby bylo toto všechno možné, musı́ program znát přesný geometrický význam každého objektu a vztahy mezi nimi. K tomu jsem navrhla
způsob ukládánı́ dat nazvaný hierarchie objektů. V této hierarchii jsou objekty třı́ typů: hlavnı́ objekty, odvozené objekty a průměty. Hlavnı́ objekty
jsou body, přı́mky apod. v prostoru, které existujı́ nezávisle na použité
zobrazovacı́ metodě (promı́tánı́). Odvozené objekty jsou také prostorové,
jsou ale na základě nějakého geometrického vztahu logicky navázány na
hlavnı́ objekty, a jsou specifické jen pro danou průmětnu. Jedná se tedy
napřı́klad o stopnı́k přı́mky, úběžnı́k, hlavnı́ přı́mku roviny apod. Průměty
jsou dvourozměrné objekty se souřadnicemi v konkrétnı́ průmětně, do
které byly uživatelem narýsovány. Ke každému průmětu musı́ být vždy
známo, že je to průmět určitého hlavnı́ho či odvozeného objektu do určité
průmětny (to specifikuje uživatel při narýsovánı́ průmětu, např. správným
pojmenovánı́m). Každý objekt v programu má jak geometrický typ (bod,
přı́mka, úsečka, rovina), tak logický význam daný jeho umı́stěnı́m v hierarchii.
Program implementuji v C++ s využitı́m knihovny wxWidgets pro
uživatelské rozhranı́ a knihovny cairo pro vykreslovánı́ grafiky. Knihovna
cairo je pouze pro 2D grafiku a je volena záměrně, protože umožňuje nastavit tloušt’ku čar, styl čáry (čárkovaná, čerchovaná, apod.) a to i délky
jednotlivých komponent. Geometrické objekty jsou však uloženy ve 3D
souřadnicı́ch a také chceme zobrazovat 3D model, takže by se mohlo zdát,
že vhodnějšı́ by bylo využı́t nějakou 3D knihovnu. Knihovny pro vykreslovánı́ 3D grafiky, jako napřı́klad OpenGL, však nemajı́ moc dobrou podporu čar a bodů (resp. je dobře nepodporujı́ grafické karty, které jsou pro
vykreslovánı́ 3D grafiky využı́vány), navı́c tyto objekty mohou na různých
počı́tačı́ch vypadat různě. Vhodnějšı́m řešenı́m je tedy kreslit pouze 2D
grafiku, a vždy danou situaci promı́tnout do roviny. Všechny tyto výpočty
průmětů jsou dělány ručně, at’ už konkrétnı́ zobrazovacı́ metody, nebo
průmět náhledu na promı́tánı́, aby jej bylo možné zobrazit.
2.2 Lisa Viewer
Lisa Viewer je prohlı́žeč modelů a rysů vytvořených ve výše zmiňovaném
programu Lisa Editor. Byl navrhován tak, aby byl jednoduchý na ovládánı́
a neměl zbytečné funkce. Jeho předpokládané využitı́ je pro ukázky přı́kladů během hodiny a pro prohlı́ženı́ typických situacı́ studenty při samostudiu.
Tento program nenı́ jen zjednodušeným Editorem. Jak již bylo řečeno,
sloužı́ k demonstraci přı́kladů, proto neobsahuje didaktická omezenı́ tak
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Obrázek 2: Ukázka z přı́kladu na řez jehlanem v Mongeově promı́tánı́ –
pohled do nárysny.

ν
V2
V
A

B

B

F h2 =
F h2
D C h2 =
h2h2 = h2 = h2

SDV,2

h

C

h

h

B

D

A

hF
h

SDV
O
A2 =12B2 = B2 = a2 = a2 '
B = B1
SAE,2
B,'
A = A'1
C2 = E 2 = E 2
C,'
1'
b2 = e 2 = C
e2= C1' h' 1 ' D,' hV
'
' = S'
1 a = a1e =Se
D2
AE
AE,1
cb
==
c1bh1S1'
1
A,''
DV,1
c2 = d 2 = d 2
' d=
E = E'1
h1d1
F,'
D
=
D
1 h
x12
1
C1

B1

π

b1
C

c1 h 1 B
ah11
D
hS1 V1
DV,1
D1
A
F h1
A1
h1
d1 e1 SAE,1
E1
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jako Editor, napřı́klad umožňuje dopočı́távat chybějı́cı́ průměty definovaných objektů, aby bylo možné zobrazit úplný model. Viewer ve skutečnosti čte pouze 3D model a všechny průměty počı́tá automaticky.
Podobně jako Editor, i Viewer umožňuje dva režimy pohledu – kolmý
pohled do zadané průmětny a 3D náhled na situaci v prostoru. Tyto
režimy jsou ukázány na obrázcı́ch 2 a 3. Program umožňuje mezi různými
promı́tánı́mi libovolně přepı́nat i měnit jejich parametry. Také umožňuje
v jednom okně zobrazit vı́ce podoken s různými pohledy. Je tak možné
názorně ukázat vztahy mezi jednotlivými promı́tánı́mi, či mezi prostorovou situacı́ a průmětem.
Program Lisa Viewer dále podporuje krokované animace, tedy postupné odkrývánı́ (a skrývánı́) jednotlivých objektů, dı́ky čemuž lze postupně ukazovat celý proces řešenı́ určitého přı́kladu.
V neposlednı́ řadě umožňuje aktuálnı́ pohled exportovat do několika
rastrových i vektorových formátů.

3 Závěr
V této práci byl prezentován systém Lisa, jenž se skládá z teorie, přı́kladů
a dvou programů. Program Lisa Editor je v současné době v rané fázi
implementace, jeho popis v tomto článku je tedy jen jeho návrhem a
předpokládanou podobou. Teorie, přı́klady i prvnı́ verze programu Lisa
Viewer jsou však již hotové a jsou dostupné na adrese:
http://eliska.bartosovi.com/lisa.
V rámci svého doktorského studia plánuji dokončit základnı́ funkce
programu Lisa Editoru, testovat ho při výuce a upravovat tak, aby co
nejlépe splňoval očekávánı́ a požadavky uživatelů.
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Abstract. In this paper, we focus on solving steady Navier-Stokes equation
with the help of the so-called isogeometric collocation method which is a new
method (see [9]) incorporating an idea of isogeometric analysis (see [4]) in
a well-known collocation method. We present fundamentals necessary for
application of this method to the Navier-Stokes equations, its discretization and
consequent matrix formulation. The method is demonstrated on a standard test
example – lid-driven cavity problem.
Keywords: Navier-Stokes equations, fluid flow simulation, isogeometric
collocation method, NURBS surfaces

1 Introduction
Isogeometric analysis was proposed recently in [6, 4] as a new concept for numerical solving of partial differential equations which bridges the gap between
classical methods like finite element method for solving complex engineering
problems and geometric modelling providing ability of exact representation of
complex shapes. Huge interest of researches has followed and isogeometric
analysis has been used for solving many complex problems described by partial
differential equations.
Recently, an isogeometric concept was applied to the other well-known
method for numerical solving of partial differential equations – a collocation
method (see [9]). The main purpose of the paper is to compare isogeometric
collocation method with isogeometric Galerkin method from different perspectives – computational complexity (assembling of matrices and solving associated
linear system) and accuracy (with respect to degrees of freedom and computational complexity). The authors focus on the standard test cases, mainly on
solving elliptic problems and the advection-diffusion equation. From more theoretical point of view, isogeometric collocation method is studied in [1] where
the authors explore different choices of collocation points and their impact on a
solution.
The first attempts to unite B-splines with collocation method dates back
to the beginning of the last decade, even before the introduction of an isogeometric concept. [2] applied collocation method with B-splines of maximal
continuity for solving incompressible Navier-Stokes equations. The paper [7]
then also studies collocation method with B-splines and introduces the so-called
Boundary Residual method to deal with the presence of the pressure terms in the
Navier-Stokes equations.
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The rest of the paper is organized as follows. In Section 2, we describe
steady Navier-Stokes equations, standard collocation method, its isogeometric
modification and how this method can be applied to Navier-Stokes equations.
Then, Section 3 presents application of the method to a standard benchmark
example – lid-driven cavity flow and discusses some observations related to LBB
condition and convergence speed. Finally, Section 4 concludes the paper.

2 Steady Navier-Stokes equations
In this section, we review the formulation of Navier-Stokes equations as one of
the fundamental models for fluid flow simulation and we apply isogeometric collocation method to discretize the given problem and to obtain the corresponding
matrix formulation of the problem.
2.1 Formulation of the problem
The fundamental model for fluid flow simulation of a viscous 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.
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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 Collocation method
The well-known collocation method is one of the standard approaches for numerical solving of (systems of) partial differential equations. In general, it belongs among the so-called methods of weighted residuals.
Let us suppose we are given a boundary value problem
L(u) = f v Ω ⊂ Rn ,

u = g na Γ = δΩ

and we look for an approximate solution ū(x) of the problem in the form
ū(x) = ug (x) +

m
X

αi Ni (x),

i=1

where ug (x) corresponds to the given Dirichlet boundary condition, Ni (x) are
basis functions of an approximation space, m is a finite number and we need
to find unknown constants αi such that an approximation error is minimized.
Consequently, this leads to solving a system of linear algebraic equations.
Let us denote RΩ = L(ū) − f and RΓ = ū − g. Then, a method of weighted
residuals requires the weighted residual integrals to vanish, i.e.,
Z

wΩ RΩ dΩ +

Ω

Z

wΓ RΓ dΓ = 0,

Γ

where wΩ , wΓ are chosen test functions.
As the collocation method always gives an exact solution on a Dirichlet part
of the boundary (i.e., the corresponding weighted residual integral always vanishes), it is enough to choose the test functions wΩ . For collocation method, the
test functions wΩ are chosen as Dirac δ-functions, i.e., in the form
wΩ =

k
X
i=1

Then we obtain
Z

Ω

wΩ RΩ dΩ =

k
X
i=1

α̂i

Z

Ω

α̂i δΩ (x − xi ).

δ(x − xi )RΩ (x)dΩ =

k
X

α̂i RΩ (xi ), i = 1, . . . , m.

i=1

Thus, we require the residuum to vanish at m collocation points xi ∈ Ω.
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2.3 Discretization with the help of isogeometric collocation method
Isogeometric collocation method combines an idea of isogeometric analysis (the
same spaces of functions are used for both the geometry description and the
approximate solution, see [4] for more details) with the standard collocation
method.
One of the main issues concerning the isogeometric collocation method (and
also the standard collocation method) is a suitable choice of collocation points.
In general, four different choices are used for isogeometric collocation method:
1. Gauss quadrature points,
2. maxima of B-spline basis functions,
3. Demko points (maxima of Tschebyshev spline functions),
4. Greville abscissae.
Despite the fact that Demko points seem to be the only always stable choice,
as available literature indicates, it is recommended to use Greville abscissae for
practical purpose because of their simplicity (see [1]). It is also known that they
provide stable method, except in very special cases.
Greville abscissae for a given knot vector U = (u1 , u2 , . . . , un+p+1 ) can be
found as
ûi =

ui+1 + · · · + ui+p
,
p

i = 1, . . . , n.

Then, we look for an approximate solution (in 2D) in the form
u

uh =

nd
X
i=1

u

>

(u1i , u2i )

Riu

+

nv
X

(u∗1i , u∗2i )> Riu ,
u
i=nd +1

p

ph =

n
X

pi Rip ,

i=1

where (u∗1i , u∗2i ), i = nud + 1, . . . , nuv are already known control points from
Dirichlet boundary condition and Riu , Rip are rational NURBS basis functions
(see e.g. [8]) for geometry and discretization spaces for the velocity and pressure, respectively, determined by knot vectors and weights of control points of a
NURBS description of a computational domain Ω.
Substituting uh , ph for u, p, respectively, in (1) and by direct application of
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the collocation method we arrive at
p

n
X

nu

d
X
∂Rip u
(xi ) − ν
pi
u1i ∆Riu (xui )
∂x
i=1
i=1
p

n
X

u

=

−

u∗1i ∆Riu (xui )

nv
X

u∗2i ∆Riu (xui )

u

=

f (xui )

u

nd
X
∂Riu p
∂Riu p
(xi ) +
(xi )
u2i
u1i
∂x
∂y
i=1
i=1

nv
X

i=nu
d +1

nu
d

X
∂Rip u
(xi ) − ν
u2i ∆Riu (xui )
pi
∂y
i=1
i=1
nd
X

u

f (xui )

−

i=nu
d +1

u

=

−

nv
X

u∗1i

i=nu
d +1
u

−

nv
X

u∗2i

i=nu
d +1

∂Riu p
(x )
∂x i

∂Riu p
(xi ),
∂y

(3)

where xui , i = 1, . . . , nud , xpi , i = 1, . . . , np , are images of Greville abscissae in
parametric domain, obtained from a computational domain NURBS descriptions
for the velocity and pressure, respectively.
This choice of collocation points is generally recommended for e.g. the
advection-diffcusion equation or for elliptic problems, as it consequently provides the same amount of linear equations as unknowns. However, this choice
is not suitable for fluid flow problems which are represented by “coupled” systems of equations. Numerical experiments show that if we require to satisfy any
equation of the system of equations in a collocation points, then all equations
of the system of equations must be satisfied in this collocation point. Moreover,
contrary to the case of the advection-diffusion equation or elliptic problems, it
is necessary to use collocation points also on the part of the boundary where
Dirichlet boundary condition is prescribed. Combining these facts with the necessity to satisfy LBB (Ladyženskaja-Babuška-Brezzi) condition (see e.g. [3])
also for (isogemetric) collocation method, i.e., it is generally not possible to
use the same discretization spaces for velocity and pressure, it leads to the observation that, in general, the collocation points xui , i = 1, . . . , nud , and xpi ,
i = 1, . . . , np are distinct. Thus, we have to introduce a new set of collocation
points as
nu +np

v
{xi }i=1

nu

p

v
∪ {xpi }ni=1 .
= {xui }i=1

Finally, before we set up a linear system of equations obtained with the help
of isogeometric collocation method, we have to deal with a non-linear term in
(1). One of the possible approaches is to use the so-called Picard iteration,
where we find a solution by iterative solving of linear system of equations. Applying this method we linearize a non-linear term such that we use the solution
obtained in the previous iteration step, i.e., we look for solutions uk+1 and pk+1
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such that
∇pk+1 + uk · ∇uk+1 − ν∆uk+1
∇ · uk+1

=

f,

(4)

=

0.

(5)

To initialize this iteration process a solution of the corresponding Stokes problem is typically used. One of the advantages of Picard iteration over Newton’s
method is that it does not require so precise initial guess of a solution.
Now, we are ready to describe a matrix formulation of the problem obtained
by combining (3) with (4). We arrive at

  k+1 
u1
A − N(uk )
0
−B1

=
0
A − N(uk ) −B2   uk+1
2
k+1
C1
C2
0
p

−(A∗ − N∗ (uk )) · u∗1
=  −(A∗ − N∗ (uk )) · u∗2  ,
C∗1 · u∗1 + C∗2 · u∗2
where

 
 
A
= Aij 1≤i≤nu +np ,1≤j≤nu , A∗ = Aij 1≤i≤nu +np ,nu +1≤j≤nu ,
v
v
v
d
d




N(u) = Nij 1≤i≤nu +np ,1≤j≤nu , N∗ (u)= Nij 1≤i≤nu +np ,nu +1≤j≤nu ,
v
v
v
d
d




Ck = Ckij 1≤i≤nu +np ,1≤j≤nu , C∗k = Ckij 1≤i≤nu +np ,nu +1≤j≤nu
v
v
v
d
d


Bk = Bkij 1≤i≤nu +np ,1≤j≤np
v

Aij = ν∆Rju (xi )
Nij (u) = u(xi )∇Rju (xi ) = u(xi )(∇Rju · J −1 )(ui )
∂Rjp
Bkij =
(xi ) = (∇Rjp · J −1 )(ui ) · ek
∂xku
∂Rj
Ckij =
(xi ) = (∇Rju · J −1 )(ui ) · ek
∂xk

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 solution via sequential solving of a linear
systems of equations.

3 Implementation
In this section, we present results for steady Navier-Stokes equations solved
by isogeometric collocation method for a standard benchmark example of fluid
flow simulation – lid-driven cavity problem. Then, we compare isogeometric
collocation method with isogeometric Galerkin method from the point of view
of convergence speed.
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Figure 1: Top row: Control net for pressure (left) and the corresponding NURBS
elements and the collocation points for pressure (right). Bottom: Control net
for velocity with nonzero Dirichlet boundary conditions u = (1, 0) (green)
and other walls are immovable u = (0, 0) (blue) (left) and the corresponding
NURBS elements and the collocation points for velocity (right).

3.1 Example
Lid-driven cavity flow is a classic test problem for fluid dynamics. It models
a flow in a square cavity with a lid moving from the 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 = 1; 0 6 x 6 1)|ux = 1}. Other velocity boundary conditions are
zero Dirichlet conditions (see Fig. 1 (bottom row)). In Fig. 1 (right column)
collocation points for pressure and velocity discretizations are shown. Fig. 2
then presents results for Navier-Stokes flow (streamlines and pressure plot) for
Reynolds number equal to 1000. 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 discretizations (i.e., and
also different number of the corresponding collocation points) is shown in Fig. 3.
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Figure 2: Results for Navier-Stokes flow in a lid-driven cavity – velocity streamlines (left) and pressure (right).

The isogeometric collocation method generally also requires the discretization spaces for velocity and pressure to fulfill the so-called LBB (LadyženskajaBabuška-Brezzi) condition. As far as we know there are currently no theoretical
results on the choice of discretization spaces for the velocity and pressure fulfilling LBB condition for isogeometric collocation method. From our numerical
experiments it follows that, in general, the following two choices fulfill LBB
condition:
• The discretization space for velocity is obtained by p-refinement (degree
elevation by 1 in all parametric directions) of a discretization space for
pressure (this choice is the same as for isogeometric Galerkin method, see
[3]).
• If p is odd then a pair of a discretization space for pressure of continuity
C p−1 and for velocity of continuity C p−2 both of the degree p and defined
on the same NURBS elements can be used.
On the other hand, similarly as in the case of isogeometric Galerkin method,
LBB condition is not fulfilled if both discretization spaces for pressure and velocity are exactly the same.
3.2 Convergence speed
In this section, we focus on a comparison of isogeometric collocation method
with isogeometric Galerkin method from the point of view of convergence speed.
It is well-known from the literature that isogeometric Galerkin method proved to
be very accurate for chosen discretizations, especially much more accurate the
standard Galerkin method (FEM).
As a test case we use lid-driven cavity flow presented in the previous section. We compare solutions obtained for different discretization spaces (with
respect to continuity and degree) for velocity and pressure for both methods. As
an exact solutions of the problem is not known, we take a solutions obtained by
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Figure 3: Comparion of results (Re = 1000) for different discretization (i.e., the
number of used collocation points). Top row: Velocity streamlines for 16 × 16
(left), 24 × 24 (middle) and 36 × 36 (right) NURBS elements. Bottom row:
Pressure for 16×16 (left), 24×24 (middle) and 36×36 (right) NURBS elements.

isogeometric Galerkin method for a very fine mesh of 192 × 192 elements as
a reference solutions. From the results (see Fig. 4) it follows that isogeometric
collocation compares very well with very accurate isogeometric Galerkin methods. The convergence speed for the similar degrees chosen for discretization
spaces for velocity and pressure behaves similarly as for isogeometric Galerkin
method.

4 Conclusion
In this paper, we presented a fundamental model for fluid flow simulation based
on Navier-Stokes equations and how it can be solved with the help of recently
proposed concept of isogeometric collocation method. We applied the presented
framework to lid-driven cavity flow. Our numerical experiments indicate that
generally more fine meshes have to be used than for isogeometric Galerkin
method and coarse meshes can even give wrong solution. We also investigated suitable pairs of discretization spaces for velocity and pressure and studied convergence speed of the method with comparison to isogeometric Galerkin
method.
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Figure 4: Comparison of convergence speed for different choices of discretization spaces for isogeometric collocation method and isogeometric Galerkin
method.
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Abstract. A surface in Euclidean 3-space is called ringed (or cyclic) if there
exists a one-parameter family of planes that intersect this surface in circles. This
paper focuses on modelling with rational ringed surfaces, mainly for blending
purposes. We will deal with the question of rationality of ringed surfaces and
discuss the usefulness of the so called P-curves for constructing rational n-way
ringed-surface-blends.
Keywords: Ringed surface; canal surface; rational parameterization; contour
curves; approximation; blending

1 Introduction
We will focus on modelling with the ringed (or cyclic) surfaces. They are generated by sweeping a circle with variable radius – which is contained in a plane
with a possibly non-constant normal vector – along a directrix curve, see [1].
The class of ringed surfaces contains a special subclass of canal surfaces that
are obtained as the envelopes of a one-parameter family of spheres, see e.g. [2].
The canal surfaces have been studied more thoroughly than the ringed surfaces and one can find many applications in CAD based on canal surfaces. Let
us recall, for instance, the operation of blending which is one of the most important operations in Computer-Aided (Geometric) Design. The main purpose
of this operation is to generate one or more surfaces that create a smooth joint
between the given shapes. Blending surfaces are necessary for rounding edges
and corners of mechanical parts, or for smooth connection of separated objects,
see e.g. [3, 4] and references therein. Canal surfaces are often used as blending
surfaces between two given surfaces [5, 6].
However not for all input shapes (ending with circular profiles), the canal
surfaces are suitable as blending primitives. We recall e.g. the case when oblique
cones shall be blended – then the ringed surfaces find their straightforward application. Our goal is to investigate the possibility to construct a smooth joint
between given shapes by parametric ringed surfaces. In addition, the designed
technique will enable us to construct also general n-way blends.
The remainder of this paper is organized as follows. The next section discusses the question of the rationality of ringed surfaces. The method of constructing blending surfaces by rational ringed surfaces is described in Section 3
and it is modified for constructing n-way blends between n ringed surfaces in
Section 4. Then we conclude the paper.
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Figure 1: A ringed surface (yellow) with the directrix (black), the vectors corresponding to the orientation function (blue) and the characteristic circles (blue).

2 Rational ringed surfaces
A ringed surface R is a surface generated by sweeping a circle with a varying
radius described by a radius function %(t) along a curve d(t) called directrix of
R (a curve composed of centers of a moving circle) and lying in the plane with
a prescribed normal vector n(t) – the so called orientation function of R, see
Fig 1. When n(t) = d0 (t) (the orientation function corresponds to the tangents
of the directrix) we speak about the so called normal ringed surfaces.
A special subclass of the ringed surfaces is constituted by the so called canal
surfaces. A canal surface is defined as the envelope of one parameter family of
spheres whose centers trace the so called spine curve m(t) and possess the radii
described by the radius function r(t), see Fig. 2. Canal surfaces with constant
radius function are called pipe surfaces. The defining equations for the canal
surface S are
F (t) : kx − m(t)k2 − r2 (t) = 0,
F 0 (t) : (x − m(t)) · m0 (t) − r(t)r0 (t) = 0,

(1)

where x = (x, y, z)> . Since canal surfaces contain one parameter families of
circles k(t) = F (t)∩F 0 (t) (the so called characteristic circles of canal surfaces)
every canal surface is a ringed surfaces with
d(t)
n(t)
%(t)

= m(t) −
= m0 (t);
s

= r(t)

r(t)r0 (t) 0
m (t);
km0 (t)k2

1−



r0 (t)
km0 (t)k

2

(2)

.

On the other hand a ringed surface is a canal surface if and only if
((n(t) · d0 (t)) d0 (t) + (%(t)%0 (t)) n0 (t)) × n(t) ≡ 0.

(3)
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Figure 2: A canal surface (yellow) with the spine curve (black) as the envelope
of 1-parameter family of spheres (blue) and corresponding characteristic circles
(blue).

The parameterization s(t, u) of the ringed surface R can be obtained by
rotating a curve c(t) on R around n(t), i.e.,
s(t, u) = d(t) +

(%(u) + n(t)) ? (c(t) − d(t)) ? (%(u) − n(t))
,
(%(u) + n(t)) ? (%(u) − n(t))

(4)

where %(u) is an arbitrary rational function, the sums %(u) ± n(t) of scalars
and vectors are considered as quaternions, and ? is the operation of quaternion
multiplication, see [7, 8] for more details about quaternions.
Thus, the problem of computing a rational parameterization of R is reduced
to the problem of finding a rational curve c(t) ⊂ R. All such curves (except
from the sweeping circles) can be written in the form
c(t) = d(t) + %(t)

n(t)⊥
,
kn(t)⊥ k

where n(t)⊥ ⊥ n(t).

(5)

Thus if we denote f (t) = n(t)⊥ /kn(t)⊥ k we want to find a curve f (t) associated
to n(t) (lying on the unit sphere S 2 ) whose parameterization f (t) satisfies the
conditions
n(t) · f (t) ≡ 0, f (t) · f (t) ≡ 1.
(6)
It is shown in [9] that equation (6) always possesses a solution, see the folowing theorem.
Theorem 2.1 Any ringed surface with a rational directrix, rational orientation
function and rational radius function is rational.
Moreover in [10] even stronger theorem is formulated and proved.
Theorem 2.2 Any ringed surface with a rational directrix, rational orientation
function and radius function equal to the square root of a non-negative rational
function is rational.
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This paper does not deal with the general parameterization method for the
ringed surfaces, we discuss only a special case which has a straightforward application potential in the blending process – see the next section.
Let us assume that the projection of n(t) to a plane going through the origin
and having the unit normal vector v, i.e.,
πv (n(t)) = n(t) − (n(t) · v) v,

(7)

is a planar Pythagorean curve (shortly P-curve), cf. [11]. So it holds
kπv (n(t)) k2 = kn(t)k2 − (n(t) · v)2 = σ 2 (t).
In this case we can chose
f (t) =

n(t) × v
σ(t)

(8)

(9)

since this choice ensures that f (t) · n(t) = 0 and moreover
kf (t)k2 =

kn(t)k2 − (n(t) · v)2
= 1.
σ 2 (t)

(10)

Proposition 2.3 Let be given a ringed surface R : (d, n, %) such that the projection πv (n) of the orientation function, see (7), is a planar P-curve. Consider
a spherical curve f associated to n in the form (9) and the corresponding curve
c on R in the form (5). Then the parameterization (4) is rational.

3 Blending by ringed surfaces
Consider two ringed surfaces R1 and R2 given by their directrices, radius functions and orientation functions, i.e.,
R1 : (d1 , n1 , %1 ) (t),

R2 : (d2 , n2 , %2 ) (t).

(11)

Without loss of generality, we can assume that both surfaces are defined for
t ∈ [0, 1]. Our goal is to construct a blending ringed surface B between R1 and
R2 . Such a blending surface shall smoothly join two given ringed surfaces R1
and R2 . When interpolating given Hermite data in R7
p0 = (d1 , n1 , %1 )> (1), v0 = (d01 , n01 , %01 )> (1)
p1 = (d2 , n2 , %2 )> (0), v1 = (d02 , n02 , %02 )> (0)

(12)

by a curve b(t) = (d, n, %)(t)> , t ∈ [0, 1], with C 1 /G1 continuity we obtain a
blending surface B which will join R1 and R2 with C 1 /G1 continuity, too.
As indicated in Proposition 2.3, using some special curves (when interpolating (12)) will make the computation of the parameterization of the blending
ringed surface very easy. Let us discuss this approach in more detail.
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It is enough to interpolate 2-dimensional data (sampled from the projection
of the orientation functions to a coordinate plane) by a planar P-curve. The
remaining coordinate of the orientation function together with the directrix and
the radius function will be obtained via the interpolation by some rational curve.
Thus, we will interpolate
1

2

p10 = (n11 , n21 )> (1), v01 = (n01 , n01 )> (1)
p11 = (n12 , n22 )> (0), v11 = (n02 1 , n02 2 )> (0)

(13)

by a suitable planar rational P-curve and
3

p20 = (d1 , n31 , %1 )> (1), v02 = (d01 , n01 , %01 )> (1)
3
p21 = (d2 , n32 , %2 )> (0), v12 = (d02 , n02 , %02 )> (0)

(14)

by a suitable rational curve (e.g. Ferguson’s cubic)
Now, we will show how the interpolation by planar P-curves can be computed. As in the case of planar PH curves we use a complex representation of
points/curves in the plane. Then the curve x(t) is a polynomial P-curve if and
only if it can be written as
x(t) = w2 (t),

t ∈ [0, 1],

(15)

where w(t) = w1 (t) + i w2 (t) is a polynomial with the complex coefficients.
This curve is described by the Bernstein-Bézier form as follows
w(t) =

n  
X
n
(1 − t)n−i ti wi ,
i
i=0

wi ∈ C.

(16)

Conditions for C 1 Hermite interpolation
x(0) = p0 ,

x0 (0) = v0 ,

x(1) = p1 ,

x0 (1) = v1 ,

(17)

yield four complex quadratic equations which have a solution for n ≥ 3. Hence,
for n = 3 (i.e., the corresponding P-curves are of degree six) we obtain two
distinct solutions:
w0 =

√

p0 ,

w1 =

6p0 + v0
,
√
6 p0

w2 = ±

6p1 − v1
,
√
6 p1

√
w3 = ± p1 . (18)

As in the case of interpolating by planar PH quintics it can be shown that the
“more suitable” interpolant is the one with + sign.
To sum up, the C 1 interpolation by planar P-curve is simple and straightforward since it is enough to substitute given Hermite data (in the form of the
complex representation of points in the plain) to (18) and obtain the solution. A
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main drawback of this approach is that the resulting P-curve has degree 6, which
could be for some applications considered as too high. However, the degree of
the interpolant can be reduced by using P-biarcs, see [10].
The whole method for the construction of a blending surface B between two
ringed surfaces, described above, is summarized in Alg. 1.
Algorithm 1 Blending by ringed surfaces
INPUT: Two ringed surfaces R1 and R2 given by directrices, orientation functions and radius functions, cf. (11).
1:

2:
3:
4:

Interpolate data (13) by a planar polynomial P-curve of degree six or by a
planar polynomial P-biarc of degree four – obtain curve g(t) = (g1 , g2 )>
with the norm equal to a polynomial σ(t);
Interpolate data (14) by a Ferguson’s cubic f (t) = (f1 , f2 , f3 , f4 , f5 )> ;
>

Construct a curve c(t) = (f1 , f2 , f3 )> + f5 (g2 ,−gσ1 ,0) on B;

Using the curve c(t) and formula (4) compute a rational parameterization of
the blending surface B;

OUTPUT: The parameterization s(t, u) of the blending surface B between the
given ringed surfaces R1 and R2 .

4 Blending three or more ringed surfaces
In this section, we will deal with the problem of constructing a blending surface
between three or more ringed surfaces. The method is based on choosing an auxiliary sphere and separately constructing blending ringed surfaces between the
given surfaces and the sphere by the method discussed in the previous section.
Consider the (parts of the) n ringed surfaces Ri , i = 1, . . . , n given by
Ri : (di , ni , %i )(t),

t ∈ [0, 1].

(19)

Firstly, we choose an auxiliary sphere S in a suitable position “between” Ri
simultaneously not intersecting them – e.g., we can choose the center s of S
on the line going through the center of the inscribed circle of the corresponding
polygon di (1), i = 1, . . . , n. The radius r of S has to be chosen so that S does
not intersect any of Ri , i.e.


r ∈ 0, min {kdi (1) − sk} .
(20)
i=1,...,n

Next, for each ringed surface Ri we consider the sphere S as a ringed surface
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Figure 3: A demonstration of the method of constructing an n-way blend between n ringed surfaces.

Si given by
n∗i

=

d∗i

=

ri∗

=

di (1) − s
,
kdi (1) − sk
s − rn∗i + t(2rn∗i ),
q
p
r2 − kd∗i − sk2 = 2r t(1 − t).

(21)

For each i ∈ {1, . . . , n}, this enables to describe the sphere S as a family of
circles (denoted by Si ) set coherently with the end circles of a particular Ri
Now, for each i ∈ {1, . . . , n} we compute a classical blending surface Bi
between Ri and Si such that we interpolate Hermite data
pi = (di , ni , %i )> (1),
vi = (d0i , n0i , %0i )> (1)
0
0
0 >
p∗i = (d∗i , n∗i , %∗i )> (λi ), vi∗ = (d∗i ) , (n∗i ) , (%∗i )
(λi ),

(22)

where λi ∈ (0, 1) corresponds to a particular selected circle ci ∈ Si at which Bi
joins Si . Parameters λi have to be chosen so that the circles ci , i = 1, . . . , n,
do not intersect each other. The whole process of constructing an n-way blend
between n ringed surfaces is summarized in Alg. 2 and demonstrated in Fig. 3.
Remark 4.1 Let us note that in the construction of the multiple blends the position and the radius of the auxiliary sphere (and even the circles on the sphere at
which the blend surfaces join it) can be chosen freely (only some natural criteria
must be satisfied). Hence the multiple blends can be easily modified according
to further prescribed requirements reflecting additional modelling conditions.
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Algorithm 2 Blending n ringed surfaces
INPUT: n (n > 2) ringed surfaces Ri , i = 1, . . . , n, given by directrices,
orientation functions and radius functions, cf. (19).
1:
2:
3:

Choose an auxiliary sphere S with center at a point s and radius r;
For each Ri consider the sphere S as a ringed surface Si defined by (21);
Construct a blending ring surface between Si and Ri , see Alg. 1;

OUTPUT: The parameterization (composed of n + 1 parts) of the blending
surface B between the given n ringed surfaces Ri , i = 1, . . . , n.
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Analytická geometrie s pomocí GeoGebry
Šárka Gergelitsová
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Abstrakt. Prostředí GeoGebry nabízí využití programu při výkladu
a cvičení v tematickém celku Analytická geometrie zcela intuitivně.
V nových verzích programu přibývají další příkazy a funkce, které práci
s programem usnadňují, obohacují a výsledné applety posouvají ke stále
větší názornosti a dokonalosti.
Program nabízí i funkce, které mohou pomoci buď základní kurs analytické geometrie rozšířit, či – spíše – pomohou rychle, názorně a pro
žáky uspokojivě odpovědět na otázky, které vyplynou ze studovaných
témat, ale odpovědi na ně už součástí učiva základního kurzu nejsou.
Klíčová slova: Analytická geometrie, souřadnice, rovnice, kuželosečky.

1 Úvod
Využití programu GeoGebra při výuce analytické geometrie se nabízí již
od prvního pohledu na prostředí programu. Připravené nastavení okna
nazvaného Algebra, které zobrazuje „hodnotyÿ objektů – tedy pro body,
vektory, přímky a křivky jejich kartézské souřadnice a rovnice – není třeba
komentovat, vše je zcela intuitivní.
Při podrobnějším seznámení s možnostmi programu, zejména v posledních verzích, pak objevíme další funkce a nástroje, které jsou velmi cenné
a činí z Geogebry opravdu univerzální nástroj pro demonstraci a procvičování problémů a výpočtů využívajících metodu souřadnic.
O nových možnostech, které přináší dlouho připravovaná verze programu – GeoGebra 5 – disponující reprezentací 3D objektů, která v době
psaní tohoto textu prožívá ve své „ostréÿ verzi teprve prvé dny, se zatím podrobněji nezmíníme. Je zřejmé, že nám umožní rozšířit vyjádření
objektů metodou souřadnic na trojrozměrné objekty. Pro úvodní témata
– bez rozšiřování učiva – tak využijeme například možnost sestrojit vektorový součin daných vektorů a demonstrovat jeho vlastnosti, a dále vyjádřit
přímku, rovinu a příslušné vektory v prostoru.
Nástroje a funkce GeoGebry pokrývají širší rozsah, než vyžaduje základní kurs středoškolské analytické geometrie. To můžeme využít dvojím
způsobem – jednak můžeme standardní rozsah učiva rozšířit, což může být
přínosem ve skupinách zvláště nadaných studentů, jednak můžeme tyto
nástroje využít k odpovědím na otázky, které z problémů řešených v základním kurzu vyvstanou, aniž bychom žáky zatěžovali příliš zevrubným
rozšiřujícím výkladem.
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2 Souřadnice a rovnice objektů a jejich zobrazení
Jedna z vlastností, kterou zkušenější uživatel brzy objeví, je možnost volby
způsobu analytického vyjádření objektu. Po stisknutí pravého tlačítka
myši se nabízí nad objektem v kontextovém menu a můžeme ji také měnit
v okně Vlastnosti objektu. To vyvoláme mnoha způsoby – z kontextového
menu vyvolaného pravým tlačítkem myši, zkratkou Ctrl+E, výběrem z položky Úpravy v Hlavním menu. . . Pokud chceme vložit textové vyjádření
souřadnic či rovnice objektu přímo do Nákresny, můžeme je tam přetáhnout z Algebraického okna myší (pokud se smíříme s tím, že vyjádření
někdy graﬁcky neodpovídá úmluvám o značení dodržovaným v učebnicích matematiky), nebo využijeme objekt Text, kam požadované údaje
vložíme v žádaném tvaru.
2.1 Objekt Text
Chceme-li, aby text obsahoval dynamické hodnoty (tj. hodnoty, které se
budou při změně polohy objektu aktualizovat), vložíme je jako jako hodnoty vybraného objektu ze speciálního menu v dialogovém okně pro volbu
vlastností objektu Text, případně na objekt „kliknemeÿ myší do Nákresny
nebo Algebraického okna. Do rámečku s názvem objektu pak můžeme doplňovat libovolné (platné) výrazy či příkazy GeoGebry a připravené konstrukce a symboly (závorky, zlomky, odmocniny. . . ). Kombinovaný obrázek 1 ukazuje možnosti úpravy popisků objektů a užití objektu Text jako
popisku.

Obrázek 1: Možnosti úpravy popisků objektů a objekt Text
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• Popisky (v obrázku 1 pro body A, B) ve fontech LATEX získáme volbou Popisek, pokud do takto označeného pole zapíšeme požadovaný
text mezi znaky $.
Příkaz %n vloží na danou pozici v textu popisku název popisovaného objektu. Příkazy %x, %y (a případně %z) vloží na danou pozici
příslušnou souřadnici.
• Pokud místo popisku využijeme objekt Text (pro bod S), zvolíme
jeho umístění do příslušného bodu (S). Bude se pak pohybovat spolu
s bodem.
• Do editačního pole objektu Text vkládáme požadovaný text či hodnoty popisovaného objektu. Využijeme k tomu nástrojů, které jsou
v editačním okně k dispozici. Nabídka symbolů a struktur pro LATEX
se v jednotlivých verzích programu může lišit.
• Chceme-li hodnotu objektu využít k výpočtu, zapíšeme do pole pro
vložení dynamické hodnoty libovolný (syntakticky správný) výraz.
Například x-souřadnici bodu S zapisujeme x(S).
2.2 Textové funkce a příkazy ovlivňující zobrazení hodnot
Ve výše uvedeném příkladu jsme zobrazovali hodnoty, u nichž nevadilo, že
jsou zobrazeny ve zvoleném zaokrouhlení. Při výpočtu souřadnic průsečíku
přímek či při určení délky úsečky nám však takový zápis nebude vyhovovat. Raději bychom zobrazili souřadnice jako zlomky a délku přesně,
tedy – pokud hodnota není racionální – jako výraz obsahující odmocninu.
Po jistém úsilí bychom sice takový výraz dokázali sestavit výpočtem odmocňované hodnoty (či hodnot čitatele a jmenovatele zlomku) a zápisem
příslušné struktury přímo v prostředí pro editaci Textu, ale od verze 4.2
to GeoGebra umožňuje přímými příkazy. Kombinovaný obrázek 2 ukazuje
přímý zápis zlomku pro vyjádření souřadnic bodu na přímce a odmocniny
pro vyjádření délky úsečky.
• Hodnotu ve tvaru zlomku získáme příkazem ZlomekText[ ]. Tomuto příkazu můžeme jako parametr dát nejen jednotlivé souřadnice, ale dokonce i bod.
• Příkaz IracionalniText[ ] zobrazí – pokud je dokáže z dané hodnoty rozpoznat – hodnoty ve tvaru iracionálních výrazů, tedy výrazů
obsahujících odmocniny, π. . . Napovědět mu můžeme seznamem iracionálních výrazů, pomocí nichž chceme hodnotu vyjádřit. Seznam
je volitelným druhým parametrem příkazu. Také tomuto příkazu
můžeme jako parametr dát nejen číslo (tedy jednotlivé souřadnice),
ale i bod.
Musíme ale počítat s tím, že výsledek příkazu nemusí vždy odpovídat našim představám.
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Obrázek 2: Přesné vyjádření hodnoty ve tvaru zlomku a odmocniny

3 Kuželosečky
3.1 Obecná rovnice, kvadratické útvary
V úvodu textu jsme upozornili na možnost zobrazit rovnici kuželosečky
v obecném i ve středovém tvaru. Stejně tak může být užitečný applet,
v němž zadáváme například kružnici graﬁcky – měníme polohu středu
a bodu na kružnici – a zároveň sledujeme tvar rovnice. Připomeňme
zde možnost nastavit režim přichytávání bodů na celočíselné (nebo jiné
vhodné) hodnoty souřadnic. Toto nastavení najdeme v položce Nastavení
v Hlavním menu. Ve výběru položky Přichytnout body zvolíme Zaﬁxovat
souřadnicovou síť. Při manipulaci pak budou objekty „doskakovatÿ do
uzlových bodů mřížky (bez ohledu na to, zda je zobrazena). Vzdálenost
přímek mřížky nastavíme na kartě Mřížka ve Vlastnostech Nákresny.
Možnosti GeoGebry dovolují demonstrovat vztahy a poznatky, které
doplňují standardně probírané učivo o nový pohled nebo ho rozšiřují. Aniž
bychom museli zatěžovat žáky další teorií, samotná demonstrace těchto
rozšiřujících vztahů může pomoci lépe pochopit učivo základní.
Kuželosečky zkoumané metodami analytické geometrie umisťujeme
v běžném kurzu vždy tak, aby jejich osy byly rovnoběžné se souřadnicovými osami. V praktických aplikacích však takové umístění nemusí
být vhodné. Naskytne se tedy přirozená otázka, jak takovou kuželosečku
popsat. Zvolíme-li obecnou rovnici, snadno rozdíl v otočení kuželosečky
(kterou zadáme nějak graﬁcky – třeba ohnisky a bodem) poznáme. Nepovažuji za nutné ani příliš přínosné hledat pro takto danou kuželosečku
její střed, osy. . . (osobní názor autorky textu), ale můžeme tak dobře ukázat vyjádření singulárních kuželoseček, a tak přispět k pochopení toho, co
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popisuje rovnice s kvadratickými členy v x, y.
Obrázek 3 ukazuje dvojí vyjádření kružnice dané středem a bodem.
V appletu jsme sestrojili dvě stejně deﬁnované (tedy shodné) kružnice
a pro každou z nich jsme zvolili zobrazení jiného typu rovnice.

Obrázek 3: Různé rovnice kružnice
3.2 Parametrické vyjádření křivek
Parametrické vyjádření umožní vnést do kurzu analytické geometrie představu o vyjádření pohybu. V důsledku tak možná přispějeme k lepšímu pochopení významu parametrického vyjádření přímky. Navíc, tím, že v příkazu Krivka[ ] necháme počáteční a koncovou hodnotu parametru ovlivňovat posuvníky, vyjádříme libovolný oblouk křivky. Obrázek 4 ukazuje
parametrické vyjádření elipsy a souřadnice jejího bodu a vyjádření oblouku elipsy.
• Elipsu a jsme vytvořili příkazem
Krivka[ x(S) + x(u) ∗ cos(t) + x(v) ∗ sin(t),
y(S) + y(u) ∗ cos(t) + y(v) ∗ sin(t), t, 0, 2 ∗ pi ],
kde pro daný střed S a dva různé body A, B elipsy jsou u, v vektory
A − S, B − S tzv. sdružených průměrů elipsy (přesněji poloměrů).
Pro parametr příkazu proměnnou (t) nezakládáme.
• Bod M na elipse a jsme vytvořili určením jeho souřadnic:
M = (x(S) + x(u) ∗ cos(p) + x(v) ∗ sin(p),
y(S) + y(u) ∗ cos(p) + y(v) ∗ sin(p)).
Předpis je podobný jako předpis elipsy a, polohu bodu M určuje
hodnota posuvníku p, který musíme samostatně vytvořit (nebo nám
ho GeoGebra vytvoří sama).
• Barevně odlišený oblouk b jsme vytvořili týmž příkazem jako elipsu a,
ale meze pro parametr t jsme určili posuvníky t0 , t1 . Pro meze musí
platit t0 < t1 , jinak se křivka nevykreslí.
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Obrázek 4: Elipsa zadaná parametrickým předpisem
Poznámka 1
Přímku vyjádříme v parametrickém tvaru přímo volbou typu vyjádření
z kontextového menu. Přínosné ale může být vyjádřit bod na přímce či
úsečce AB vyjádřením jeho souřadnic pomocí souřadnic bodů A, B a posuvníku – parametru – a sledovat polohu bodu v závislosti na hodnotě
parametru pro různá parametrická vyjádření.
Poznámka 2
Předpis y = x2 (například v Příkazovém poli ) je považován za rovnici
kuželosečky (paraboly), nikoliv za předpis funkce. Výsledek tedy není graf
funkce a nemá smysl ptát se například na NuloveBody nebo Extrem,
ale je to kuželosečka, u níž můžeme hledat Osy, Ohnisko. . .
Poznámka 3
Připomeňme, že můžeme také využít „symbolickýchÿ zápisů. Například
bod úsečky AB můžeme vyjádřit M = A + t ∗ (B − A) či ekvivalentně
M = A ∗ (1 − t) + B ∗ t, kde proměnná (posuvník) t nabývá hodnot od 0
do 1.
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4 Symbolické výrazy, odvození rovnic a vztahů, CAS
4.1 Množiny bodů dané vlastnosti
Od verze 4.2 přibyla do GeoGebry také možnost získat rovnici množiny
bodů dané vlastnosti – příkaz RovniceMnozinyBodu[ ]. Zatím funguje
jen pro některé případy a vyžaduje, aby množina nebyla sestrojena pomocí
posuvníku.
4.2 Symbolické výpočty v okně CAS
V okně CAS můžeme – mimo jiné – provádět symbolické úpravy výrazů. To znamená, že můžeme například nechat upravit-roznásobit výraz
(a + b)2 , aniž bychom měli deﬁnovány proměnné a, b. Výsledkem je výraz
a2 + 2ab + b2 . Takové úpravy nejsou možné prostřednictvím Příkazového
řádku, zde je možné upravovat pouze výrazy v proměnné x (případně
v proměnných y, z).

Obrázek 5: Symbolické výpočty v okně CAS
Podobně můžeme v okně CAS upravovat výrazy, které obsahují geometrické příkazy. Obrázek 5 ukazuje užití příkazu Vzdalenost[ ] a různé
výsledky, které dává příkaz OsaUsecky[ ] v závislosti na tom, jsou-li jeho
parametry symbolické nebo konkrétní dříve deﬁnované objekty. Všimněme
si, že přímku, která je konkrétním výsledkem v řádku 2, je možno zobrazit
v Nákresně.
Aktuální seznam geometrických příkazů, které můžeme v okně CAS
použít, najdeme na webu GeoGebra Wiki, konkrétně
http://wiki.geogebra.org/en/CAS View.
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Obrázek 6: Ukázka základních oken v GeoGebře 5

5 Závěr
V článku jsme ukázali možnosti, které program GeoGebra nabízí pro zkoumání rovinných útvarů metodou souřadnic. Nové možnosti nabízí nejnovější verze programu, která umožňuje vyjádřit útvary v trojrozměrném
prostoru. Analytická geometrie v prostoru už sice není zařazena mezi základní povinné učivo, na mnoha školách však součástí kurzu zůstává. Některé zde zmíněné funkce programu využijeme i v rozšíření do prostoru
(viz obr. 6), jiné ve 3D okně zatím fungují omezeně. Novým speciálním
možnostem programu jsme se v tomto článku nevěnovali.
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Abstrakt. To, že důkazy jsou dnes často opomíjenou částí středoškolské matematiky, má mnoho příčin. Jednou z nich je to, že při důkazu
nesnadného tvrzení bývá obtíž už v pochopení samotného tvrzení, při
důkazu zřejmého tvrzení zase žáci obtížně chápou, proč dokazovat něco,
co „ je vidět, že platíÿ. Přínosem proto mohou být tvrzení, u nichž není
jasné, proč by měla platit, a přitom jejich důkaz není příliš umělý a komplikovaný. Takovými tvrzeními mohou být důkazy konstrukcí, jimiž sestrojíme bod, který dělí úsečku v určitém poměru. Tvrzení o geometrických konstrukcich mají navíc tu výhodu, že stále vidíme, co dokazujeme,
nejsou tedy příliš abstraktní.
V příspěvku ukážeme konstrukce několika takových bodů (některé
z nich jsou známy dlouho, jiné jsme našli a dosud nám známy nebyly)
a pro tyto konstrukce ukážeme pro středoškoláka snadné důkazy, že
sestrojený bod opravdu dělí úsečku v daném poměru.
Klíčová slova: Planimetrie, důkazy, konstrukce pravítkem a kružítkem,
dělení úsečky.

1 Úvod
Planimetrické důkazy bývají ve škole omezeny na ověření množin bodů
dané vlastnosti. Většinou jde ale o snadná tvrzení, nad jejichž pravdivostí nikdo neváhá. Navíc se důkazů provádí málo. Ani nadaní studenti
tak nezískají v provádění důkazů potřebnou zběhlost a ty méně nadané
nepřesvědčíme o významu provedení důkazu.
Přitom tvrzení, která jsou něčím překvapivá, mohou upoutat pozornost studentů a pokud jejich důkaz není příliš obtížný, dlouhý a neobsahuje
triky, má jeho provedení velký didaktický význam.

2 Motivace – úlohy z historie
S jednoduchými tvrzeními a konstrukcemi se setkáme v úlohách známých
z historie. Omezení sady konstrukčních nástrojů na pouhé kružítko nás
nutí hledat nové konstrukce. Tyto konstrukce jsou známy jako MohrMascheroniho. Kromě teoretického přínosu pro teorii sestrojitelnosti objektů, jsou zajímavé samy o sobě. Patří mezi ně také tzv. Napoleonův
problém. Ze dvou úloh, kterým je přisuzován tento název, jsme vybrali
konstrukci středu narýsované kružnice.
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Obrázek 1: Konstrukce středu kružnice
Mascheroniho konstrukce středu narýsované kružnice
Zadání. Je narýsovaná kružnice k. Pouze pomocí kružítka sestrojte její
střed.
Konstrukce (viz obr. 1).
1. Na kružnici k zvolíme bod A a sestrojíme kružnici a, která protne
danou kružnici k v bodech B1 , B2 .
2. Sestrojíme kružnice b1 , b2 se středy po řadě v bodech B1 , B2 procházející bodem A. Druhý průsečík kružnic označíme C.
3. Sestrojíme kružnici c se středem C procházející bodem A. Ta protne
kružnici a v bodech D1 , D2 .
4. Sestrojíme kružnice d1 , d2 procházející bodem A se středy po řadě
v bodech D1 , D2 . Druhý průsečík kružnic je hledaný střed S dané
kružnice k.
Na prvý pohled jistě není zřejmé, proč by sestrojený bod měl být
hledaným středem dané kružnice. Konstrukce je ukázkou tvrzení, které je
zjevně třeba dokázat.
Důkaz.
V literatuře můžeme najít různé důkazy této konstrukce. Zmiňuje se o nich
i M. Gardner v [1], kde uvádí i prvý krok půvabného důkazu, který zde
předvedeme.
V konstrukci nepoužíváme pravítko, pro účely důkazu však můžeme
do obrázku doplnit přímku o = AC, která je osou souměrnosti konstrukce.
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Obrázek 2: Konstrukce středu kružnice
K provedení důkazu stačí dvakrát využít podobnosti rovnoramenných
trojúhelníků s jedním společným úhlem (viz obr. 2). Druhý průsečík kružnic d1 , d2 (na obrázku 2 kružnice d1 a přímky o) v konstrukci označíme P
(a pak dokážeme, že P = S).
• Rovnoramenné trojúhelníky △CD1 A, △D1 AP mají při základně
(D1 A v trojúhelníku △CD1 A, AP v trojúhelníku △D1 AP ) společný úhel α, mají tedy shodné úhly, jsou tudíž podobné. Proto
|D1 A|
|AP |
=
.
|AC|
|D1 A|
• Protože |D1 A| = |B1 A|, platí
|AP |
|B1 A|
=
.
|AC|
|B1 A|
• Trojúhelníky △CB1 A, △AP B1 mají společný úhel β a stejný poměr
délek stran na jeho ramenech, mají tedy shodné úhly, jsou tudíž
podobné.
• Trojúhelník △CB1 A je rovnoramenný, |CB1 | = |B1 A|, proto je rovnoramenný také trojúhelník △AP B1 , |AP | = |B1 P | a bod P = S
je středem dané kružnice k.
Zbývá poznamenat, že volba poloměru kružnice a v prvém kroku konstrukce není úplně libovolná. Poloměr musí být dostatečně velký, aby se
kružnice a, c protínaly. K odvození, že stačí zvolit poloměr větší než 41
poloměru dané kružnice k (který ovšem neznáme), opět stačí podobnost
trojúhelníků.
Dalším zdrojem konstrukcí, které se ve škole snadno dokazují, mohou
být konstrukce bodu, který dělí danou úsečku v daném poměru.
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3 Konstrukce dělicího bodu úsečky
Tyto konstrukce jsou svou jednoduchostí také vhodné pro cvičení ve středoškolské planimetrii. Jednak některé z nich můžeme se žáky postupně
objevovat, jednak lze mnohé pro jejich jednoduchost využít jako snadné
cvičení důkazů.
3.1 Zadání úlohy a určení délky konstrukce
Při hledání takových konstrukcí nás může zajímat jejich délka. Tu můžeme
určovat různě, je to počet kroků konstrukce, přičemž v tomto textu budeme (ve shodě s autory podobných textů) krokem rozumět konstrukci
jedné čáry (tedy přímky nebo kružnice). Konstrukce jejích (potřebných)
průsečíků s dalšími čarami za samostatný krok nepovažujeme.
Upřesněme, že nám půjde o konstrukce provedené pouze pravítkem
a kružítkem, jiné nástroje a rýsovací pomůcky nebudeme používat. Takže
například vedení rovnoběžky k dané přímce nelze považovat za jeden krok,
protože tato konstrukce vyžaduje při daném omezení konstrukčních nástrojů sestrojení několika čar.
V začátku konstrukce budou dány pouze dva krajní body A, B úsečky,
která však není narýsovaná. Pokud ji (nebo přímku AB) potřebujeme, je
její narýsování jedním krokem konstrukce.
V obrázcích budeme sestrojené čáry pojmenovávat p – přímka a k
– kružnice. Názvy opatříme dolním indexem, který určuje pořadí čáry
v němž byla v konstrukci sestrojena. Každá kružnice má střed v narýsovaném bodě a prochází dalším narýsovaným bodem, přímka je určena
narýsovanými body. Ušetříme si tak zápis postupu konstrukce, bude-li
z obrázku intuitivně čitelný.

Obrázek 3: Konstrukce bodu v jedné čtvrtině

D·kazy v planimetrii a d¥lení úse£ky

109

3.2 Polovina, třetina a čtvrtina – snadné konstrukce
Sestrojit pomocí pravítka a kružítka bod, který je středem dané úsečky,
je snadné a žáci to dokáží pomocí čtyř čar.
Jak sestrojíme bod P v jedné čtvrtině úsečky (tj. bod úsečky AB, pro
který platí |AP | = 14 |AB| )? Mohli bychom dvakrát provést konstrukci
středu úsečky a na to bychom potřebovali sedm čar. Možná bychom ale
dokázali najít kratší konstrukci – viz obrázek 3.
Vidíme, že k sestrojení bodu v jedné čtvrtině úsečky stačí 5 čar.

Obrázek 4: Důkaz konstrukce bodu v jedné čtvrtině
Důkaz konstrukce ilustruje obrázek 4. Důkaz provedené konstrukce je při
znalosti vlastností středových a obvodových úhlů velmi snadný.
• Úhly ∢AF E, ∢ADE na obrázku 4 jsou obvodové úhly příslušící téže
tětivě AE kružnice k4 , jsou proto shodné, jejich velikost jsme označili α.
• Trojúhelníky △AP F, △AED jsou pravoúhlé s dalším shodným vnitřním úhlem α, jsou proto podobné a platí
|AE|
1
|AP |
=
, tedy |AP | = .
|AF |
|AD|
4
Obrázek 5 ukazuje konstrukci bodu v jedné třetině úsečky, i zde stačí
5 čar.
Z obrázku 5 je navíc zřejmé, že sestrojíme-li v pátém kroku konstrukce
míto kružnice k5 přímku p5 = EF , protne přímku p1 = AB v bodě, který
leží v jedné šestině úsečky AB.
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Obrázek 5: Konstrukce bodu v jedné třetině

Obrázek 6: Důkaz konstrukce bodu v jedné třetině
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Důkaz konstrukce ilustruje obrázek 6. V důkazu využijeme podobnosti
rovnoramenných trojúhelníků podobně jako při důkazu prvé konstrukce
tohoto článku.
• Rovnoramenné trojúhelníky △AEP, △ECA mají při základně (AP
v trojúhelníku △AEP , EA v trojúhelníku △ECA) společný úhel,
mají tedy shodné úhly, jsou tudíž podobné. Proto
|AP |
|AE|
1
=
, tedy |AP | = .
|AE|
|AC|
3

Obrázek 7: Důkaz konstrukce bodu v jedné k-tině úsečky AB, vlevo pro
liché k, vpravo pro sudé k.
Uvedené konstrukce je možné zobecnit, pro liché k zobecníme konstrukci jedné třetiny, pro sudé k zobecníme konstrukci jedné čtvrtiny, viz
obrázek 7. Důkazy konstrukcí jsou totožné s výše uvedenými důkazy pro
jednu třetinu a jednu čtvrtinu.
3.3 Jiné konstrukce
Výše uvedené konstrukce dělicího bodu úsečky jsou jistě elegantní. Nejsou
však jediné možné, a už vůbec nemusí být nejkratší, jak se občas – zejména
v různých studentských fórech – mylně uvádí.
Ukážeme si dva příklady a pro oba provedeme důkaz. Jeden čistě planimetrický, druhý – jako ukázku využití metody souřadnic – s využitím
algebraického přístupu.
Konstrukce jedné pětiny
Konstrukce. Obrázek 8 ukazuje konstrukci bodu v jedné pětině úsečky,
stačí 6 čar.

112

Gergelitsová árka, Holan Tomá²

Obrázek 8: Konstrukce bodu v jedné pětině
Důkaz konstrukce ilustruje obrázek 9. V důkazu využijeme znalost vlastností rovnostranného trojúhelníku, podobnosti pravoúhlých trojúhelníků,
případně přímo větu o výšce.

Obrázek 9: Důkaz konstrukce bodu v jedné pětině
V obrázku 9 jsme do konstrukce doplnili přímku F E, která je souměrná
s přímkou p5 = HG v souměrnosti se středem B, a střed I úsečky AB.
• Ze souměrnosti se středem B plyne, že F G je průměr kružnice k3 .
Proto jsou úhly ∢GHF, ∢HF E pravé, a tedy trojúhelník △P F E je
pravoúhlý.
• Trojúhelníky
△P F E, △P IF, △F IE jsou pravoúhlé podobné.
√
|IF | = 23 · |AB|, |IE| = 52 · |AB|.
• Z uvedené podobnosti či rovnou užitím věty o výšce v trojúhelníku
△P F E dostáváme pro |AB| = 1
|IF |2 =

5
3
2
1
3
= |P I|·|IE| = |P I|· , odkud |P I| =
, |AP | =
= .
4
2
10
10
5
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Konstrukce jedné patnáctiny
Konstrukce. Obrázek 10 ukazuje konstrukci bodu v jedné patnáctině úsečky.
K sestrojení dělicího bodu stačí 6 čar.
V obrázku 10 jsme pro srozumitelnost barevně vyznačili kružnici k5 :
jejím středem je bod E a prochází bodem F . Přímka p6 je určena průsečíky
G, H kružnic k3 , k5 a protíná přímku p1 v hledaném dělicím bodě P .

Obrázek 10: Konstrukce bodu v jedné patnáctině
Důkaz konstrukce provedeme pomocí metody souřadnic. V obrázku 11
jsme zvolili soustavu souřadnic tak, že dané body mají souřadnice A[0, 0],
B[1, 0].
Všimneme si „obrácenéÿ konstrukce, kterou jsme již ukázali výše:
přímka EF protíná přímku p1 = AB v jedné šestině úsečky AC, tedy
v bodě o souřadnicích [− 61 , 0]. Odtud již snadno spočteme souřadnice
středu E kružnice k5 i její poloměr.
• Body E, F leží na kružnici k2 s rovnicí x2 +y 2 = 1. Ze znalosti jejich
souřadnice x nebo z toho, že jsou to průsečíky s kružnicí k4 , která
má rovnici (x + 3)2 + y 2 = 9, dostáváme
"
√
√ #
√ #
35
35
35
1
1
, F − ,
, r=
.
E − ,−
6
6
6 6
3
"

• Proto
k5 :

x+


1 2
6
2


+ y+

√

35
6

k3 : (x + 1) + y 2 = 4 .

2

=

35
9
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Obrázek 11: Důkaz konstrukce bodu v jedné patnáctině
Přímka určená průsečíky těchto kružnic je chordálou obou kružnic
a její rovnici získáme odečtením rovnic. Souřadnice průsečíků G, H
tedy počítat nepotřebujeme.
√
• Protože (po vhodném vynásobení rovnice) p6 : 15x − 3 35 · y = 1
a pro hledaný dělicí bod P je y(P ) = 0, dosazením y = 0 do rovnice
1
přímky p6 ihned dostáváme x(P ) = 15
.
3.4 Najděte další konstrukce
V textu jsme uvedli pouze několik možných konstrukcí bodu úsečky, který
leží v její k-tině, a to pouze pro několik k. Jak už jsme uvedli, pro každou
dílčí úlohu můžeme nalézt různé postupy a můžeme mezi nimi hledat ty,
které jsou co nejkratší. Zkuste nějaké takové najít. Pro k < 20 by vám
mělo stačit 6 čar.

4 Závěr
V článku jsme ukázali úlohy (konstrukce), jejichž důkazy můžeme snadno
provést v hodinách planimetrie a které jsou svou náročností dostupné pro
většinu studentů i pro samostatné zkoumání.
V článku uvádíme několik eukleidovských konstrukcí dělicího bodu
úsečky včetně jejich důkazů. Některé z nich jsme dosud neznali. Pro čtenáře uvádíme i inspiraci ke hledání dalších konstrukcí.
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Použití počítačové grafiky při řešení pokrytí
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Abstrakt. Zdravotnická záchranná služba jako součást integrovaného záchranného
systému poskytuje přednemocniční péči na zásahovém území daného regionu.
Pokrytí zásahového území je ovlivněno především počtem a rozmístěním
výjezdových středisek, požadovaným dojezdovým časem a typem použitého
transportního prostředku. V případě letecké záchranné služby je pokrytí definováno
kruhovou doletovou oblastí. Příspěvek prezentuje využití metod počítačové grafiky
při hodnocení pokrytí území a optimalizaci rozmístění základen.
Klíčová slova: GPU, LZS, pokrytí území, lokační úloha

1 Úvod
Letecká záchranná služba (LZS) v České republice je již několik let nedílnou
součástí systému přednemocniční neodkladné péče. Mezi hlavní přednosti LZS
patří rychlost dosažení požadovaného místa, schopnost poskytnutí resuscitační
nebo intenzivní péče i v málo přístupném terénu, šetrnost transportu
postiženého a rychlá doprava pacienta do cílového specializovaného
zdravotnického zařízení. Mezi jeho základní nevýhody patří ekonomická
náročnost ve srovnání s pozemními posádkami zdravotnické záchranné služby a
omezené využití v případě nepříznivých meteorologických podmínek.
Aby systém LZS mohl správně fungovat, je třeba pokrýt území sítí
základen, ze kterých budou všechna místa potenciálního zásahu dostupná
v požadovaném čase. V obecném případě se jedná o tzv. planar geometric
covering problém, tj. nalezení optimálního pokrytí bodů rovinné plochy
geometrickými objekty, například kruhy. Tento problém patří do skupiny
NP-úplných problémů [1], jejichž řešení lze ověřit v polynomiálním čase, ale
nevíme, zda lze v polynomiálním čase řešení nalézt. V případě pokrytí roviny
kruhy o známém poloměru lze využít rozmístění středů v pravidelné
hexagonální síti [2]. Pro omezenou množinu bodů v rovině existují hladové
algoritmy hledající lokální minimum [3,4,5], výsledné řešení však nemusí být
optimální. V článku popsaný algoritmus nalezne optimální pokrytí na základě
hrobosilového přístup s využitím vysokého výpočetního výkonu současných
programovatelných grafických karet.
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2 Pokrytí
Plochu území pokrytou z jedné základny LZS můžeme definovat jako
kruhovou oblast, jejíž poloměr je určen maximálním požadovaným doletovým
časem, typem vrtulníku a povětrnostními podmínkami. Doletový čas určuje
dobu od vzletu do přistání na místě zásahu a zahrnuje jak čas vlastního letu, tak
čas aktivace posádky i vzletu vrtulníku. Na základě stávajícího zákonem
stanoveného 20 minutového limitu lze při kalkulované průměrné letové
rychlosti 240 km/h a vzletovém času stanoveném na 2,5 min určit poloměr
kruhové oblasti na 70 km. U dříve platného 15 minutového limitu, tj. 12,5
minut letu, byl uvažován poloměr 50 km. Stávající pokrytí území ČR
s vyznačením doletu z jednotlivých základen v 20 i 15 minutovém limitu je
znázorněn na obrázku (Obr. 1). Definovaný okruh ale neznamená, že všechna
místa ležící uvnitř oblasti budou vždy a za všech okolností dosažitelná do
daného limitu. Skutečný dolet může být v reálném případě ovlivněn aktuální
situací, například povětrnostními podmínkami.

Obr. 1: Současné rozmístění základen LZS v České republice se
znázorněním 70 km (20 min) a původním 50 km (15 min) kruhovým
dosahem.

2.1

Složitost problému

Při hledání optimálního pokrytí území LZS je cílem nalézt takové rozmístění
základen, při kterém bude výsledná plocha všech částí území České republiky
ležících mimo všechny kruhové doletové oblast nejmenší. Jedná se o výběr
k základen z celkového počtu n možných umístění s maximální celkovou

Pouºití po£íta£ové graky p°i °e²ení pokrytí zásahového území . . .
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pokrytou plochou. Algoritmy využívající tzv. hrubosilové řešení vycházejí
z testování všech variant, které splňují zadané podmínky, a vybírají tu, která
nejlépe vyhovuje optimalizačním kritériím. Počet všech možných variant lze
určit jako počet kombinací bez opakování, což odpovídá hodnotě
kombinačního čísla
𝑛𝑛!
𝑛𝑛
� �=
𝑘𝑘
𝑘𝑘! (𝑛𝑛 − 𝑘𝑘)!
kde hodnota k určuje počet základen, které mají být rozmístěny na daném
území, a číslo n určuje počet možných umístění. V současnosti je pro ČR k=10,
ale je snaha pomocí optimalizace počet základen snížit na k=9. Počet možných
umístění základen je v obecném případě nekonečně mnoho. V praxi se ale
můžeme omezit na umístění základen pouze ve vybraných místech, například
v jednotlivých obcích, kterých mohou být řádově desítky až tisíce v závislosti
na dalších parametrech, nebo v pravidelném rastru, například 10 x 10 km, což
odpovídá řádově tisíci takových míst. V obou případech se ale stále jedná
o velký počet kombinací a i při výpočetním výkonu dnešních počítačů by byla
doba výpočtu příliš dlouhá.
Rozmístění základen LZS je v praxi vázáno jednak na podmínky spojené
s technickým provozem vrtulníku, například přítomnost letiště, ale především
na blízkost odpovídajícího zdravotnického zařízení. V opačném případě by
docházelo ke zbytečnému zvyšování počtu letových hodin při návratu
prázdného vrtulníku ze zdravotnického zařízení zpět na základnu. Proto byly
jako potenciální místa základen uvažovány pouze obce s počtem obyvatel nad
50 tisíc a obce, na jejichž území je nemocnice s traumacentrem. Celkový počet
možných umístění byl tak snížen na n=21 a počet kombinací pro k=9 na 293
tisíc a pro k=10 na 352 tisíc.

2.2

Návrh algoritmu

Doba výpočtu, tj. v našem případě doba hledání optimálního rozmístění
základen LZS, je ovlivněna výpočetní složitostí použitého algoritmu a zároveň
rychlostí výpočtu jednoho řešení. Výpočet velikosti pokryté plochy definované
jako sjednocení jednotlivých kruhových oblastí, prováděný na základě výpočtu
geometrie kruhu může být pro větší počet různě rozmístěných kružnic časově
náročný. Bylo testováno řešení v systému ArcGIS implementované pomocí
scriptu v jazyce Python a výpočet pro jedno konkrétní rozmístění trval řádově
jednotky sekund, což pro uvažovaný počet základen a možných umístění může
trvat i několik dnů.
Navržené řešení využívá vysoký výpočetní výkon programovatelných
grafických karet (GPU), které umožňují paralelizaci výpočtu a poskytují tak
teoretický výpočetní výkon řádově v tisících GFLOPS (miliard operací
v plovoucí řádové čárce za sekundu). Pokud bude úloha výpočtu převedena na
grafickou úlohu, která je na GPU zpracovatelná, lze docílit daleko kratší doby
výpočtu.
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GPU umožňuje programování v rámci tzv. vizualizačního řetězce na úrovni
jednotlivých vrcholů zpracovávané geometrie a na úrovni pixelů již
rozrastrovaného grafického primitiva, například trojúhelníku. Programy jsou
zpracovávány v tzv. vertexových a fragmentových shaderovacích jednotkách,
jejichž kód je prováděn paralelně na mnoha jádrech grafického procesoru
zároveň.
Vlastní algoritmus spočívá ve vykreslení mapy České republiky jako
jednoho obdélníku a provedení kontroly pro všechny možné kombinace
rozmístění a pro každý rozrastrovaný pixel. Pokud se pixel nachází uvnitř
kruhové oblasti, což je určeno na základě vzdálenosti k základně, nebude ve
výsledném zobrazení vykreslen. Zobrazí se tedy pouze části plochy ČR, které
nejsou pro danou kombinaci rozmístění dostupné v daném limitu ze žádné
základny. Velikost nepokryté plochy, tj. počet zobrazených pixelů, lze
jednoduše zjistit přímým dotazem na grafickou kartu. Pokud bude algoritmus
spuštěn pro všechny možné kombinace, lze nalézt variantu, kdy velikost všech
nepokrytých ploch je minimální, tzn. dochází k maximálnímu pokrytí celého
území. Při rychlosti překreslování v řádu stovek snímků za sekundu může být
optimální řešení nalezeno velmi rychle.

2.3

Příprava dat

Pro správnou funkci algoritmu je třeba rastrový obraz s vyznačenou plochou
České republiky mapovat na obdélník vykreslovaný přes celou průmětnu,
tj. celou plochu výsledného obrazu. Dále je nutné předat informaci GPU
o aktuální testované kombinaci rozmístění základen. Tu je možné vzhledem
k omezenému počtu potenciálních umístění základen zakódovat do binární
podoby běžného čtyřbytového celočíselného typu int. Každá pozice nultého až
jednatřicátého bitu odpovídá jedné možné poloze základny a její bitová hodnota
určuje, zda bude v dané kombinaci se základnou počítáno či nikoli. K projití
všech možných kombinací bez opakování lze použít potřebný počet vnořených
cyklů nebo řešení zobecnit pro libovolný počet základen pomocí
jednorozměrného pole pro ukládání všech indexů s postupnou inkrementací
nejnižšího indexu a testování přetečení do vyššího řádu. Určená kombinace je
zakódována do bitové posloupnost a prostřednictvím jedné proměnné předána
před vykreslením mapy do GPU.

2.4

Výpočet na GPU

Výpočet na GPU probíhá výhradně na pixelové úrovni ve fragment shaderu. Při
správném nastavení velikosti vykreslovaného obdélníku není třeba ve vertex
shaderu provádět žádnou transformaci a výpočetní výkon GPU je prakticky
celý použit pouze pro zpracování pixelů. Ve fragment shaderu je každý pixel
mapy analyzován na základě své barvy a vzdálenosti ke všem potenciálním
základnám určeným aktuální kombinací. Pokud je pixel obarven barvou pozadí,
neleží uvnitř definované plochy ČR a nebude proto dále zpracován ani
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vykreslen. V opačném případě je postupně vypočtena vzdálenost ke všem
vybraným základnám, a pokud alespoň v jednom případě leží do definované
limitní vzdálenosti, opět nedojde k jeho vykreslení. V obou případech je
vykreslování pixelu na GPU ve fragment shaderu přerušeno pomocí příkazu
discard. Ve výsledku budou zobrazeny pouze pixely ležící v ploše území ČR,
které nejsou pokryty ze žádné základny. Po rasterizaci celého obdélníku
s mapou je položen dotaz na GPU, kolik pixelů bylo skutečně vykresleno.
Hodnota v počtech pixelů je zaznamenána společně s kódem odpovídající
kombinace rozmístění základen pro hledání minima. Následně je obraz smazán
a vykreslen znovu pro další vybranou kombinaci. Po vykreslení všech
kombinací získáme tu kombinaci, pro kterou je počet pixelů nejnižší.

2.5

Přesnost a použitelnost navrženého řešení

Uvedený algoritmus řeší pokrytí území diskretizací úlohy na elementární
čtvercové plošky reprezentované jednotlivými pixely. Proto je třeba se zabývat
otázkou, jaké přesnosti lze při výpočtu dosáhnout. Běžná velikost průmětny,
tedy okna, do kterého se vykresluje výsledný obraz, se pohybuje v řádech
stovek pixelů. Tomu bude odpovídat i velikost obrazu mapovaného na
vykreslovaný obdélník. Velikost České republiky od západu na východ je cca
500 km a uvažujeme-li šířku rastru 512 pixelů, odpovídá jednomu pixelu
přibližně velikost plochy čtverce o hraně 1 km. To je pro danou úlohu
dostatečná přesnost. Při polovičním rastru bude velikost hrany čtverce
dvojnásobná.
Druhé omezení je dáno charakterem pokrývané oblasti. Ve skutečnosti
nejde o rovinnou oblast, ale část zemského povrchu. Používané mapy jsou
pouze projekcí části kulové plochy do roviny. Správně by měla být úloha
pokrytí území řešena jako trojrozměrná. Pro malé oblasti o velikosti stovek
kilometrů je ale zkreslení zanedbatelné.
Poslední omezení je důležité především pro velmi členité případně nespojité
oblasti. V takové situaci nelze pro výpočet vzdálenosti konkrétní pozice od
nejbližší základny využít prosté euklidovské vzdálenosti. Nejkratší trasa by
mohla vést nad územím cizího státu, což je v praxi nepřípustné. Tento problém
může nastat i při řešení pokrytí území České republiky, především
v pohraničních oblastech. Jednoduchá úprava algoritmu tak, aby celá trasa
vedla nad územím analyzované oblasti, není možná. Vzhledem k tomu, že se
ale jedná většinou o malé a často velmi málo obydlené oblasti, nebudou tyto
případy dále uvažovány.

3 Výsledky
Algoritmus byl implementován s využitím grafické knihovny OpenGL a její
implementace JOGL pro jazyk Java. Testování proběhlo na přenosném počítači
s grafickou kartou nVidia GeForce 630M. Při velikosti rastru 256x256 pixelů
bylo dosaženo průměrného počtu vykreslovaných snímků za sekundu (FPS)

120

Jeºek Bruno, Van¥k Jan, Procházka Miroslav, Petránek Karel

více jak 600. Pro 9 základen vybraných z 21 možných umístění trval výpočet 8
minut, pro 10 základen přibližně 9,5 minuty. Pro srovnání, původní odhad doby
výpočtu s využitím GIS byl čtyři dny.
Nalezené optimální řešení pro 9 základen odpovídá situaci, kdy je počet
základen LZS snížen o jednu základnu oproti současnému stavu. Algoritmus
nalezl nejlepší pokrytí území při umístění základen v obcích Brno, Plzeň,
Hradec Králové, Zlín, Kladno, Opava, České Budějovice, Jihlava a Děčín
(Obr. 2). V této variantě bylo pokryto 92,4 % plochy území ČR.

Obr. 2: Nalezené řešení pro 9 základen LZS pokrývající 92,4 % území ČR
(modré body označují umístění vybraných základen, červené body
analyzovaná umístění, zeleně obarvené plochy znázorňují doletového
území v daném limitu)
Řešení pro 10 základen lze porovnat se stávajícím rozmístěním základen.
Nalezené řešení se shoduje v šesti případech Praha, Brno, Plzeň, Hradec
Králové, České Budějovice a Jihlava a ve čtyřech případech byla vybrána nová
umístění zakladen a to v obcích Opava, Zlín, Karlovy Vary, Děčín oproti
stávajícím Ostrava, Olomouc, Liberec a Ústí nad Labem (Obr. 3). Hodnotu
pokrytí 96,5 % plochy území ČR pro optimální variantu můžeme porovnat
s hodnotou pokrytí 92,9 % pro stávající rozmístění při zachování stejného počtu
základen. Z uvedených hodnot procentuálního pokrytí je vidět, že vhodným
rozmístěním základen lze nalézt srovnatelného pokrytí území České republiky
s menším počtem základen LZS (Tab. 1).
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Varianta
Počet základen
Pokrytí území [%]
Vypočtená
9
92,4
Vypočtená
10
96,5
Stávající, skutečná
10
92,9
Tab. 1: Srovnání pokrytí nalezených variant se se stávajícím rozmístěním

Obr. 3: Nalezené řešení pro 10 základen LZS pokrývající 96,5% území
ČR (modré body označují umístění vybraných základen, červené body
analyzovaná umístění, zeleně obarvené plochy znázorňují doletového
území v daném limitu)

4 Závěr
Navržený algoritmus a jeho implementace na GPU umožnily nalézt řešení
pro konkrétní zadanou úlohu pokrytí území leteckou záchrannou službou.
Původní časově velmi náročné řešení bylo urychleno využitím vysokého
výkonu běžně dostupných programovatelných grafických karet. Použitá
implementace zrychlila výpočet zhruba tisíckrát a na výkonějších kartách by
mohlo dojít i k většímu urychlení. Při splnění omezujících podmínek bylo
nalezeno optimální řešení pro devět základen LZS pokrývající 92,4 %, což je
pouze o 0,5 % míně než současné rozmístění s deseti základnami. Nalezené
optimální řešení pro deset základen pokrývá o 3,6 % více z celkové plochy
České republiky.
Možným rozšířením algoritmu je hledání více přípustných řešení, ne pouze
jediného s maximálním pokrytím. V praxi je třeba při výběru vhodného
rozmístění zahrnout i další informace protože rozhodování pouze na základě
jednoho kritéria nemusí být vždy správné. Při následném reálném využití
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optimalizace sítě LZS by bylo také vhodné ve výpočtu uvažovat i další metriky
založené například na hustotě osídlení, silniční síti nebo pravděpodobnosti
zásahu.
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Abstrakt. Príspevok naväzuje na [4,5]. Analyzujeme pravidelné delenia priestoru
z pohľadu hustoty guľového vyplnenia a výsledné hodnoty konfrontujeme
s najhustejším pokrytím.
Klíčová slova: voxelová reprezentácia, rozklad na štvorsteny, Goldbergov rozklad,
hustota guľového vyplnenia.

1

Motivácia

Kvalita diskretizácie priestorovej domény na štvorsteny sa spravidla
charakterizuje uhlovými kritériami. Najznámejšia stratégia výberu takej
triangulácie, ktorá maximalizuje minimálny uhol cez všetky trojuholníky
možných triangulácií, vedie k Delaunayovskej triangulácii. Inou alternatívou je
minimalizácia maximálneho uhlu. Tento koncept, v porovnaní s Delaunayovskou trianguláciou, viac odpovedá potrebám interpolácie hodnôt z vrcholov
triangulácie do priestoru [3], no je výpočtovo náročnejší.
Vzhľadom na to, že v 3D je situácia zložitejšia, a napr. vyššie uvedená
vlastnosť Delaunayovského delenia neplatí, má zmysel uvažovať i iné kritériá.
V príspevku nalyzujeme kvalitu rozkladu z hľadiska hustoty guľového pokrytia
(Circle Packing Problem – CPP). Úloha je pôvodne sformulovaná ako určiť
maximálne zaplnenie priestoru zhodnými guľami. Historický kontext tejto
úlohy je možno nájsť v [2]. Zo súčasných internetových zdrojov je možné
doporučiť [7-10]. V podstate táto charakteristika nie je priamo spojená
s diskretizáciou priestoru na štvorsteny, ale len s rozmiestnením bodov (stredov
gulí) v priestore. Keďže nás zaujímajú pravidelné delenia priestoru [4,5] úlohu
možno sformulovať ako hľadanie optimálneho tvaru štvorstenu, ktorým možno
vyplniť 3D priestor, z pohľadu CPP.

2

Hustota guľového pokrytia štvorstenu

Guľovým pokrytím štvorstenu ABCD nazývame nasledujúcu konštrukciu. Do
každého vrcholu štvorstenu umiestníme stred gule, polomer ktorej je
r=

min ( AB , AC , AD , BC , BD , CD ) .

(1)

2

Hustotou tohto pokrytia je pomer objemov prieniku týchto gulí so štvorstenom
k objemu štvorstenu, čo vedie k výslednému vzťahu
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 r3


2 2∑ α i − 4π r 3
 2∑ α i − 4π 
3
 i

 i

=
r=
det (B − A, C − A, D − A) det (B − A, C − A, D − A)
6

(2)

kde αi sú uhly medzi stenami štvorstenu.

V špeciálnom prípade, keď štvorsten generuje pokrytie celého 3D priestoru
a zároveň jeho vrchly sú v rámci ortogonálnej mriežky buď vrcholy tejto
mriežky, alebo stredy jej hránej, alebo stredy jej stien alebo stred bunky tejto
mriežky, hustotu spočítame podľa vzťahu
r=

a a a 
4πr 3 
 a0 + 1 + 2 + 3 
3d1d 2 d 3 
2 4 8

(3)

kde r vyhovuje vzťahu (1), d1, d2, d3 sú vzdialenosti susedných vrcholov
uvažovanej ortogonálnej mriežky a ai je počet vrcholov vztiahnutých odpovedajúcemu objektu bunky ortogonálnej mriežky. Napr. situácii, keď gule
rozmiestnime len do vrcholov mriežky odpovedajú hodnoty sú a0=a1=a2=0,
a3=8. V prípade d1=d2=d3=d je r=d/2 a výsledná hustota je
4π 1 π
⋅ = = 0,5236
ρ0 =
3 8

6

Pokrytie s úplne najväčšou hustotou (Keplerovo pokrytie) je charakterizované
hodnotami
a0 = 1, a1 = a 2 = 0, a3 = 8, d1 = d 2 = 1, d 3 = 2 , r = 0,5 ,
a jeho hustota je
ρK =

3

4π 1  8  π
= 0,7405
⋅ 1 +  =
18
3 2 8 8

Sommervillovské delenia

Zo štvorstenov navrhnutých Sommervillom má zmysel uvažovať štvorsteny
z obr. 1 [4,6], kde vrchol C je stred steny, vrchol D je stred kocky a F je stred
susednej kocky.

I.

II.

III.

Obr. 1: Štvorsteny, každým z ktorých je možné pokryť 3D priestor [7]
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Tab. 1 a 2 uvádzajú dĺžky hrán a uhly ktoré zvierajú steny na príslušných
hranách.
I.

XYZW
ABDC

XY
2

XZ
3

II. ABDE

2

3

III. ABDF

2

3

XW

2
2

3

YZ
3

YW

3

2 2
3

2

3

ZW
1

3
2

Tab. 1: Dĺžky hrán pre štvorsteny z Obr.1.
XY

XZ

XW

YZ

YW

ZW

π

π

π

π

π

π

4

3

2

3

2

2

II. ABDE

π

π

π

π

π

4

2π
3

4

3

2

3

III. ABDF

π

π

π

π

π

π

2

3

3

3

3

2

I.

XYZW
ABDC

Tab. 2: Uhly, ktoré zviera dvojica stien na príslušnej hrane pre štvorsteny
z Obr.1.
V Tab. 3 sú koeficienty pre (3) pre štvorsteny z Obr. 1 a ich výsledná hustota.
ρ

I. ABDC

a0
1

a1
6

a2
0

a3
8

R
0,25

II. ABDE

1

0

0

8

3
2

3π
= 0,6802
8

III. ABDF

1

0

0

8

3
2

3π
= 0,6802
8

5π
= 0,3272
48

Tab. 3: Koeficienty pre výpočet hustoty a výsledná hustota pre štvorsteny
z Obr.1.

4

Goldbergovské delenia

Pre Goldbergovské delenia, ktoré dosaneme nasledujúcou konštrukciou – obr.2:
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.
Determinujúcim parametrom pre výsledný štvorsten je h/e, tj. „strmosť
navíjania“ hrán na generujúci trojboký hranol [5].
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a)

b)

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)
Štruktúru dĺžiek hrán a uhlov Goldbergovského štvorstenu dáva Tab. 4, kde
a = 1 + h 2 , b = 1 + 4h 2 , c = 3h .
cos α1 =

hrana
uhol

AB
a
α1

AC
b
π/2

3h

2

1 + 4h 2

AD
c
π/3

, cos α 2 =

BC
a
α2

1 − 2h

2

1 + 4h 2

BD
b
π/2

(4)

.

(5)

CD
a
α1

Tab. 4: Dĺžky hrán a veľkosti uhlov medzi stenami pre štvorsten z obr.2b
Pre objem vytýčený trojhranami pri
s polomerom r dostávame výsledný vzťah:
V1 =

vrcholoch

štvorstenu

2 3
πr , kde r = min (a, b, c ) ,
9
2

a guľami
(6)

ktorý má vzhľadom k (4) výsledný tvar

 3πh 3

 4
V1 = 
3
π
2
 36 1 + h 2


)

(

h≤

1

h>

1

8

.

(7)

8

Keďže objem V2 Goldbergovského štvorstenu je
V2 =

3h
4

,

výsledná hustota CPP Goldbergovského štvorstenu je

8)
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2
 3πh
ρG = 
2
2
π 1 + h 1 + h

9 3h

(

)

1
8
1
h>
8

h≤
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(9)

Vzhľadom na priebeh funkcií v (9) vidíme – obr. 3, že max. hustota pokrytia sa
dosahuje pre h =

1

, tj. v prípade pravidelného Goldbergovského štvorstenu,

8

kde hodnoty  = c =

9
, b=
8

3
, 1 =  2 = 60  .
2

Výsledná hustota je totožná

s hustotami pre Sommervillovské delenie II. a III.,
3π .
ρG _ max =
8

Obr. 3. Hustota guľového pokrytia v závislosti na strmosti špirály h

5

Pravidelný rozklad s vyššiou hustotou

Uvažujme rovnobežnosten, steny ktorého sú kosoštvorce s jednotkovou dĺžkou
a s uhlami 60o, 120o, 60o, 120o. Každú stenu delíme kratšou uhlopriečkou, tj.
povrch rovnobežnostenu tak rozložíme na dvanásť rovnostranných trojuholníkov – obr. 4.

Obr. 4. Rozklad s rovnostrannými trojuholníkami
Toto povrchové delenie indukuje rozklad na dva pravidelné štvorsteny ABDE
a HGFC a na štyri rovnaké štvorsteny, v závislosti na výbere telesovej
uhlopriečky z možností BH, CE, DF. Vzhľadom na zvolenú geometriu je
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ľahko dokázať, že všetky tri majú rovnakú dĺžku l = 2 . Napr. pre
uhlopriečku BH dostávame štvoricu rovnakých štvorstenov BHEF, HBCF,
BHDE, HBCD. Analyzujme napr. štvorsten BHEF. Príslušné dĺžky hrán
a veľkosti priľahlých uhlov sú v Tab. 5. Pritom
1
 1
, β = arccos − .
3
 3

a = arccos

BHEF
hrana

BH

uhol

π/2

2

BE

BF

HE

HF

EF

1

1

1

1

1

α

α

α

α

β

(10)

Tab. 4: Dĺžky hrán a veľkosti uhlov medzi stenami pre štvorsten z obr.2b.
Pre alternatívny výber telesovej uhlopriečky dostaneme to isté riešenie.
Hustota guľového pokrytia pre pravidelný štvorsten
Vzhľadom na to, že uhol pri hrane pravidelného štvorstena má hodnotu
1
γ = arccos = 70,5288a ,
3
a objem pravidelného štvorstenu je
Vr =

hustota guľového pokrytia je v tomto prípade


1

 1  1  3 12

r regular = 4 3 arccos  − π   
3 2
3


2
12



2

,

(11)

(12)

1


=  3 arccos − π  2 = 0,7796 .
3



Hustota guľového pokrytia pre ostatné štvorsteny
Dosadením uhlov z Tab. 4 do (2) a vzhľadom na to, že objem je daný vzťahom
(10), dostaneme hustotu
 
1 1
π
 2 4α + β + 2  − 4π  3 8 (8α + 2β − 3π ) .



=
ρ2 = 
2
2 2
12

Keďže pre, α, β, γ (10), (11) platí
2α = β , β + γ = π ,
r2 =

β −γ
6 β − 3π
3 
 1
 1 
=3
=
 arccos −  − arccos   = 0,7209
3
2 2
2 2 2 2


 3 

Celková hustota pokrytia je vážený priemer uvedených hustôt

(13)

Pravidelné delenia priestoru z poh©adu hustoty gu©ových pokrytí

ρ=

2 ρ ρegulaρ + 4 ρ 2
6
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= 0,7405

čo odpovedá Gaussovmu výsledku [9]. Uvedená konštrukcia ukazuje ďalšiu
formu pravidelnej mriežky k známym fcc a hpc –[10].

6

Záver

V príspevku sme analyzovali pravidelné rozklady 3D priestoru na štvorsteny
z pohľadu hustoty guľového pokrytia. Našli sme hustotu pre Sommervillovské
štvorsteny a pre Goldbergovskú triedu štvorstenov. Ukázali sme ďalšiu formu
pravidelnej mriežky, ktorá je blízka kartézskej, a ktorá vedie ku guľovému
pokrytiu s maximálnou hustotou.
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Abstrakt. Sestrojení elipsy bodovou konstrukcí využívající afinní
vztah mezi kružnicí a elipsou, která se liší od příčkové konstrukce a
není uvedena v běžné literatuře. Odvození rovnoběžníkové konstrukce
elipsy nejprve přímým důkazem, a poté jako speciální případ příčkové
konstrukce.
Klíčová slova: Elipsa, afinita, konstrukce elipsy.

1 O čem se v článku dočtete
V tomto příspěvku bych vás chtěla nejprve seznámit s netradiční bodovou
konstrukcí elipsy, která je založená na afinitě mezi kružnicí a elipsou. Tato
konstrukce není v běžných učebnicích geometrie ani na internetu uvedena,
její důkaz je přitom pěkným cvičením ze středoškolské planimetrie a mohl
by najít uplatnění třeba jako příklad matematické olympiády.
Druhou část příspěvku pak věnuji rovnoběžníkové konstrukci elipsy,
která také není příliš známá. Tuto konstrukci lze odvodit buďto přímo,
nebo ji lze chápat jako speciální případ příčkové konstrukce elipsy.

2 Bodová konstrukce elipsy
Mějme dány dva sdružené průměry elipsy KL a M N , které se protínají
v jejím středu S. Rozdělme úsečky SM a KM na stejný počet dílků. Dělicí
body na úsečce SM označme po řadě P10 , P20 , P30 , . . ., přičemž bod P10
nechť je nejblíže středu S. Podobně označme Q01 , Q02 , Q03 , . . . dělicí body
na úsečce KM s tím, že Q01 je nejblíže bodu K.
Na obrázku 1 vidíme, že se polopřímky LP10 a N Q01 , resp. LP20 a N Q02 ,
resp. LP30 a N Q03 , . . . protínají v bodech X10 , X20 , X30 , . . . elipsy.

Obrázek 1: Konstrukce bodů elipsy
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2.1 Přímý důkaz užitím znalostí z planimetrie
Platnost tohoto tvrzení ukážeme tak, že najdeme vhodné geometrické
vztahy na kružnici.
Uvažujme tedy kružnici k se středem S, která má dva kolmé průměry
AB a CD. Úsečky SC a AC rozdělme na stejný počet dílků. Dělicí body
na úsečce SC označme P1 , P2 , P3 , . . ., dělicí body na úsečce AC označme
Q1 , Q2 , Q3 , . . .
Nyní dokážeme, že se polopřímky BP1 a DQ1 , resp. BP2 a DQ2 , resp.
BP3 a DQ3 , . . . protínají v bodech X1 , X2 , X3 , . . . kružnice k (obr. 2).

Obrázek 2: Body kružnice
Ze stejnolehlosti se středem v bodě C plyne, že úsečky P1 Q1 , P2 Q2 ,
P3 Q3 , . . . jsou vzájemně rovnoběžné a jsou také rovnoběžné s úsečkou SA.
V souladu s obrázkem 2 si zvolme bod P2 ve středu úsečky SC, bod Q2
je pak středem úsečky AC. Průsečík polopřímek BP2 a DQ2 je označen
jako bod X2 . Chceme dokázat, že bod X2 leží na kružnici k.
Označme α = |6 SBP2 |. Z rovnoběžnosti úseček SB a P2 Q2 plyne, že
také |6 Q2 P2 X2 | = α.
V pravoúhlém 4Q2 P2 D nechť je β = |6 P2 DQ2 |. Pak je |6 DQ2 P2 | =
90◦ − β.
Nyní se podívejme na 4P2 Q2 X2 . Velikost 6 P2 Q2 X2 je rovna 90◦ + β
a zbývající třetí 6 P2 X2 Q2 má tudíž velikost 180◦ − α − (90◦ + β) =
90◦ − α − β.
Následně si prohlédněme dva trojúhelníky, a to 4BSP2 a 4DAQ2 ,
které jsou navzájem podobné, protože:
1. 4BSP2 má pravý úhel při vrcholu S,
4DAQ2 má pravý úhel při vrcholu A (jedná se o bod na Thaletově
kružnici nad průměrem CD),
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2. v 4BSP2 je |BS| = r (poloměr
kružnice
√
√ k),
v 4DAQ2 je |DA| = x = r2 + r2 = r 2,

3. v 4BSP2 je |SP2 | = 12 r (obecně k · r, kde k ∈ (0, 1)),
v 4DAQ2 je |AQ2 | = 12 x (obecně k · x).
Proto bude platit, že |6 SBP2 | = |6 ADQ2 | = α.
Jelikož je |6 ADC| součtem |6 ADQ2 | a |6 Q2 DC|, jenž je totožný
6
s | Q2 DP2 | = β, vychází, že |6 ADC| = α + β = 45◦ , neboť 4CAD
je pravoúhlý a rovnoramenný s vnitřními úhly 45◦ , 90◦ , 45◦ .
Když se nyní vrátíme zpátky k 4P2 Q2 X2 , můžeme říci, že velikost
6 P2 X2 Q2 , který splývá s 6 BX2 D, je 90◦ − α − β = 90◦ − 45◦ = 45◦ .
_

Závěrem uvažujem oblouk BD kružnice k. Středový úhel (tj. 6 BSD),
který přísluší tomuto oblouku, má velikost 90◦ . Současně každý obvodový
úhel musí mít velikost 45◦ . Protože je |6 BX2 D| = 45◦ , jedná se tedy
_

o obvodový úhel patřící k oblouku BD kružnice k. Proto můžeme s jistotou
tvrdit, že bod X2 leží na kružnici k.

Obrázek 3: Afinita mezi kružnicí a elipsou
Nakonec provedeme afinní transformaci kružnice k do elipsy e (obr. 3).
Víme, že afinita mezi kružnicí a elipsou zachovává
• incidenci,
• rovnoběžnost,

• dělicí poměr.
Body X1 , X2 , X3 , . . . ležící na kružnici k se zobrazí do bodů X10 , X20 ,
X30 , . . . elipsy e.
2.2 Důkaz konstrukce užitím projektivní geometrie
Uvažujme dvě přímé řady bodové na nositelkách p = ↔ SM a q = ↔ KM ,
kde KL a M N jsou opět sdružené průměry elipsy se středem S. Dělicí
body P1 , P2 , P3 , . . . ∈ SM a dělicí body Q1 , Q2 , Q3 , . . . ∈ KM mají
vlastnost, že P1 Q1 k P2 Q2 k P3 Q3 , . . . (obr. 4).
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Obrázek 4: Body elipsy jako průsečíky projektivních svazků přímek
Proto jsou přímé řady bodové p(P1 , P2 , P3 , . . .) a q(Q1 , Q2 , Q3 , . . .)
vzájemně perspektivní, což symbolicky zapisujeme
p(P1 , P2 , P3 , . . .) :: q(Q1 , Q2 , Q3 , . . .).
Přímou řadu bodovou na nositelce p nyní promítněme svazkem přímek
se středem v bodě L a stejně tak přímou řadu bodovou na nositelce q
promítněme svazkem přímek se středem N . Tím získáme vztahy
• L(p1 , p2 , p3 , . . .) :: p(P1 , P2 , P3 , . . .),

• N (q1 , q2 , q3 , . . .) :: q(Q1 , Q2 , Q3 , . . .).
Protože složením perspetivností vzniká projektivnost, bude
L(p1 , p2 , p3 , . . .) ::: N (q1 , q2 , q3 , . . .).
V knize [1] je jedním z nejdůležitějších tvrzení, že se body na kuželosečce promítají ze dvou jejích libovolných bodů projektivními svazky přímek.
Proto můžeme tvrdit, že průsečíky X1 = p1 ∩ q1 , X2 = p2 ∩ q2 , X3 =
p3 ∩ q3 , . . . jsou body elipsy e.

3 Rovnoběžníková konstrukce elipsy

Obrázek 5: Konstrukce bodů elipsy
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Tuto konstrukci lze najít na internetu na stránce [2], kde je bez důkazu
popsán zajímavý způsob, jakým lze elipsu sestrojit. Běžné české učebnice
geometrie přitom tuto konstrukci elipsy neuvádějí.
Mějme dán čtverec, jehož střední příčky jsou úsečky AB a CD, jeho
vrcholy označme E a H (obr. 5). Rozdělme úsečku BE na určitý počet
dílků, úsečku EH (dvojnásobné délky) rozdělme na dvojnásobný počet
dílků. Velikost jednoho dílku na úsečce BE i EH je tedy stejná.
Označme jako bod F k-tý dílek na na úsečce BE a jako bod G 2k-tý
dílek na úsečce EH. Položíme-li |BF | = d, bude |EG| = 2d.
Dále ukážeme platnost tvrzení, že bod K, který je průsečíkem polopřímek AF a BG, leží na elipse e s hlavní osou AB a vedlejší osou, jejíž
délka je rovna polovině délky úsečky CD.
3.1 Přímý důkaz užitím znalostí z planimetrie

Obrázek 6: Body na kružnici
Nad průměrem AB sestrojme kružnici k. Zvolme bod F na úsečce
BE a označme |BF | = 2d. Dále na úsečku EC položme bod G tak, aby
|EG| = d. Potom platí, že bod K, který je průsečíkem polopřímek AF
a BG, leží na kružnici k.
Vznikly nám dva podobné pravoúhlé trojúhelníky s koeficientem podobnosti k = 21 , a to 4ABF a 4BEG, neboť
• pro 4ABF platí:
|AB| = 2r, |6 ABF | = 90◦ , |BF | = 2d,
•

pro 4BEG platí:
|BE| = r, |6 BEG| = 90◦ , |EG| = d.
Potom je |6 BAF | = |6 EBG| = α, a tedy |6 ABG| = 90◦ − α.
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V 4AKB má úhel při vrcholu K velikost 90◦ , bod K proto leží na
kružnici sestrojené nad průměrem AB.
Dále uvažujme afinitu, která převede kružnici k do elipsy e. Osou afinity je ↔ AB, směr afinity je na ni kolmý. Nechť tato afinita převede
poloměr SC kružnice k do vedlejší poloosy elipsy SC o délce b = 2r .
Charakteristika afinity má tedy hodnotu k = 12 (obr. 7).

Obrázek 7: Afinita mezi kružnicí a elipsou
Bod K[x, y] kružnice k se zobrazí do bodu K[x, y2 ] elipsy e, což pro
úplnost můžeme ověřit výpočtem.
Bod K splňuje vztah x2 + y 2 = r2 , bod K by měl vyhovovat rovnici
2
2
elipsy ve tvaru xa2 + yb2 = 1. Dosadíme-li do levé strany rovnice souřadnice
bodu K a dále vztahy a = r a b =
r2
r2

r
2,

vyjde nám

x2
r2

+

y 2 /4
r 2 /4

=

x2 +y 2
r2

=

= 1.
Nyní zaveďme následující označení těchto pěti bodů:
• bod L nechť je kolmým průmětem bodu K, resp. bodu K, na stranu
AB,
• bod N nechť je kolmým průmětem bodu K na stranu BE,
• bod M nechť je průsečíkem polopřímek BK a N K,
• bod F nechť je průsečíkem polopřímek AK a BE,

• bod G nechť je průsečíkem polopřímek BK a EC.
Vidíme, že úsečky LK a BF jsou vzájemně rovnoběžné, přičemž je
|LK| = 12 |LK|. Ve stejnolehlosti se středem v bodě A proto bude také
|BF | = 12 |BF |, což znamená, že |BF | = d.
Z rovnoběžnosti úseček LK a BF také plyne, že |LB| = |KN |.
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Dále vidíme, že 4KLB ∼
= 4KKM , neboť oba mají stejný úhel při
vrcholu K, jsou pravoúhlé a |KL| = |KK|. Proto je |LB| = |KM |, a tedy
|KN | = |KM |. Neboli |N K| = 12 |N M |.
Protože jsou úsečky N M a EG vzájemmě rovnoběžné, užitím stejnolehlosti se středem v bodě B získáme vztah |EG| = 12 |EG|. Odtud je pak
|EG| = 2d.
Vidíme tedy, že bod K elipsy lze získat tímto postupem:
1. na úsečku BE vyneseme od bodu B zvolenou délku d ≤ |BE|, čímž
získáme bod F ,
2. na polopřímku EC vyneseme od bodu E délku 2d, získáme bod G,
3. průsečíkem polopřímek AF a BG je bod elipsy K.
Tím jsme ovšem popsali konstrukci uvedenou na začátku tohoto odstavce.
3.2 Důkaz konstrukce užitím projektivní geometrie

Obrázek 8: Vytvoření elipsy dvěma projektivními svazky přímek
Opět uvažujme čtverec se střední příčkou AB, jehož dva vrcholy označíme E a H. Úsečky BE a EH rozdělme na stejný počet dílků. Dělicí body
na úsečce BE označme T1 , T2 , T3 , . . ., přičemž T1 je nejblíže bodu B. Podobně na úsečce EH označme dělicí body R1 , R2 , R3 , . . . s tím, že R1 je
nejblíže bodu E. Velikost jednoho dílku na úsečce EH je tedy dvojnásobkem velikosti jednoho dílku na úsečce BE (obr. 8).
Za předpokladu, že bodu Ti na přímce t = ↔ BE odpovídá bod Ri na
přímce r = ↔ EH, i = 1, 2, 3, . . ., bude platit, že se dvojpoměry čtyř bodů
na přímkách t a r rovnají.
Můžeme proto říci, že dvě přímé řady bodové t(T1 , T1 , T3 , . . .)
a r(R1 , R2 , R3 , . . .) jsou vzájemně projektivní.
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Nyní promítneme přímou řadu bodovou na nositelce t svazkem přímek
se středem v bodě A a podobně přímou řadu bodovou na nositelce r
promítneme svazkem přímek se středem B. Tím získáme vztahy
• A(t1 , t2 , t3 , . . .) :: t(T1 , T2 , T3 , . . .),

• B(r1 , r2 , r3 , . . .) :: r(R1 , R2 , R3 , . . .).
Svazky přímek A(t1 , t2 , t3 , . . .) a B(r1 , r2 , r3 , . . .) jsou tedy vzájemně projektivní, přičemž jejich středy A a B jsou body na elipse. Odpovídající
si přímky obou svazků se proto musí protínat v dalších bodech X1 , X2 ,
X3 , . . . elipsy e.
Tím jsme ovšem opět získali rovnoběžníkovou konstrukci elipsy.
3.3 Vztah rovnoběžníkové a příčkové konstrukce elipsy
Ukážeme si, že rovnoběžníkovou konstrukci elipsy lze chápat jako speciální
případ příčkové konstrukce elipsy.

Obrázek 9: Vztah mezi rovnoběžníkovou a příčkovou konstrukcí
Mějme dánu elipsu e, jejíž hlavní osa AB má dvojnásobnou délku než
je délka vedlejší osy CD. Uvažujme čtverec se střední příčkou AB, jeho
vrcholy označme E a H. Úsečky BE a EH rozdělme na stejný počet
k dílků, takže velikost jednoho dílku na úsečce EH bude dvojnásobná než
je velikost jednoho dílku na úsečce BE. Pokud délku jednoho dílku na
BE označíme jako 2d, bude velikost jednoho dílku na EH rovna 4d.
Nechť T1 , T2 , T3 , . . . jsou dělicí body na BE a R1 , R2 , R3 , . . . jsou
dělicí body na EH. Rovnoběžníková konstrukce elipsy nám říká, že se
polopřímky AT1 a BR1 , resp. AT2 a BR2 , resp. AT3 a BR3 , . . . protínají
v bodech X1 , X2 , X3 , . . . elipsy e (obr. 9).
Ve stejnolehlosti se středem v bodě A a koeficientem 12 se dělicí body
T1 , T2 , T3 , . . . na BE promítnou do dělicích bodů P1 , P2 , P3 , . . . na úsečce
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SC, neboť je SC k BE a |SC| = 21 |BE|. Úsečka SC je tedy rozdělena
také na k dílků. (Velikost jednoho dílku na SC bude rovna d.)
Dále elipsu e vepišme do obdélníka, jeho středními příčkami jsou osy
AB a CD elipsy. Vrchol obdélníka, který leží na BE, označme jako bod K.
Bude tedy platit, že |BK| = 12 |BE|.
Ve stejnolehlosti se středem v bodě B a koeficientem 21 se promítnou
dělicí body R1 , R2 , R3 , . . . na EH do dělicích bodů Q1 , Q2 , Q3 , . . . na
úsečce KC, protože je KC k EH a zároveň |KC| = 12 |EH|. Tím se
úsečka KC rozdělí rovněž na k dílků. (Velikost jednoho dílku na KC
bude rovna 2d.)
Body X1 , X2 , X3 , . . . elipsy e jsou zároveň průsečíky polopřímek AP1
a BQ1 , resp. AP2 a BQ2 , resp. AP3 a BQ3 , . . ..
Protože jsou kolmé průměry AB a CD elipsy současně jejími sdruženými průměry a protože jsme úsečky SC a KC rozdělili na stejný počet
dílků, jsou body X1 , X2 , X3 , . . . na elipse vlastně zkonstuovány užitím
příčkové konstrukce elipsy.

4 Pár slov na závěr
Inspirací k vytvoření tohoto článku mi byl výkres jednoho studenta, který
měl za úkol narýsovat elipsu užitím známé příčkové konstrukce. Ačkoliv
však příčkovou konstrukci evidentně nepoužil, elipsa mu také vyšla. Začala
jsem tedy zkoumat, jaké že body to spojil a které přímky proťal, čímž jsem
dostala výše zmíněnou bodovou konstrukci. Pak jsem se snažila zdůvodnit
její správnost, což se mi nakonec podařilo. Takto jsem dospěla k pěkné
konstrukci elipsy, kterou jsem nikdy předtím neviděla. Je tedy vidět, že
pokud máme otevřenou mysl, může nás geometrie stále ještě překvapit
něčím novým, co se vymyká běžné každodenní praxi.
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Abstrakt. Kresby na chodnících, které z určitého místa vypadají jako skutečné
trojrozměrné objekty, se staly v posledních letech velice populární po celém světě.
V pozadí této iluze je geometrická úloha středového promítání prostoru na rovinu.
V příspěvku bude popsáno, jak probíhal experiment s chodníkovými anamorfózami
na PřF UHK.
Klíčová slova: Středové promítání, anamorfóza, didaktika geometrie

1

Úvod

Již několik let se na internetu objevují fotografie a videa chodníkových iluzí.
Nejčastěji je jejich autorem britský umělec Julian Beever (*1960). [12]

Obr. 1: Saranče jako živé Obr. 2: Saranče jako skvrna
V čem spočívá trik, že malíř pokresluje rovnou plochu a ona se „vztyčí“?
Stručná odpověď zní: Za virtuální vidinou jsou vlastnosti lidského vidění
a vnímání tvarů [2]. Kresba sama vzniká ve středovém promítání [3].
Pokusme se toto nové geometricko výtvarné umění založené na zobrazování
prostoru přiblížit. Nejprve uveďme stručnou charakteristiku potřebných pojmů.

2

Typy promítání prostoru

Ve školní geometrii se nejčastěji setkáváme s rovnoběžným promítáním
prostoru, které je dáno průmětnou (rovinou) a směrem, který není s průmětnou
rovnoběžný. Průmět bodu pak najdeme tak, že jím vedeme promítací přímku
daného směru a určíme její průsečík s průmětnou.
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V praxi se často využívá středové promítání prostoru, které je dáno
průmětnou (např. rovinou) a bodem (středem promítání), který v průmětně
neleží. Středový průmět bodu opět najdeme jako průsečík promítacího paprsku
s průmětnou. Ve středovém promítání se však obecně nezachovává
rovnoběžnost a dělicí poměr, zachovává se incidence a dvojpoměr.
Na dvojici obrázků (obr. 3 a obr. 4) lze pohlížet také jako na středové
průměty krychle, která se však nachází v zorném kuželi pozorovatele.

Obr. 3: Perspektiva krychle

Obr. 4: Anamorfóza krychle

Obr. 3 znázorňuje perspektivu krychle. Slovo perspektiva vzniklo
z latinského perspicere – jasně vidím. Perspektiva je chápána jako věda
o sestrojování obrazů útvarů na libovolné ploše tak, aby se co nejvíce podobaly
tomu, co vidíme. Pokud se přímka (linea) zobrazí opět jako přímka, nazývá se
perspektiva lineární (v opačném případě křivočará).
Nejvýznamnější vliv na rozvoj lineární perspektivy od počátků až po období
renesance mělo Eukleidovo teoretické pojednání Optica, sepsané přibližně 300
let př. n. l. Eukleides v něm zkoumal proces vidění pomocí geometrických
zákonů a zavedl pojem zorných paprsků, které tvoří zorný kužel s vrcholem
v oku.
Právě v takovém zorném kuželi, kdy oko – střed promítání – se ztotožní
s vrcholem kužele a průmětna se nachází minimálně 20 cm od oka, nejlépe
v trojnásobné vzdálenosti, než jaký je největší rozměr zobrazovaného
prostorového útvaru, se musí nacházet útvar zobrazovaný v perspektivě.
Středem promítání S je tedy oko pozorovatele, perspektivní průmětna µ je ve
vhodné vzdálenosti d – distanci od oka. Nezobrazujeme tedy celý prostor, ale,
jak již bylo řečeno, část omezenou zornou kuželovou plochou s osou kolmou
k µ a s vrcholovým úhlem 40° – 50°.
Návod, jak dobře kreslit v perspektivě, dal Leonardo da Vinci pravidlem
č. 32. Úvah o malířství. Čteme zde, jak správně nakreslit pohled na krajinu:
„Vezmi sklo veliké asi jako kreslicí papír, a to upevni dobře před svýma
očima, t. j. mezi očima a věcí, kterou chceš kresliti, a pak si sedni na 2/3 lokte
před tímto sklem a upni hlavu nějakým zařízením tak, aby se nemohla nikterak
pohnouti. Pak zavři i zakryj jedno oko a potom štětcem nebo tužkou vyznač na
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skle, co se tam jeví z prostoru, a pak to okopíruj a přenes na dobrý papír,
vymaluj to, libo-li ti, dělaje tak dobře vzdušnou perspektivu.“ [5]
(Základní vlastnosti lineární perspektivy byly uvedeny m. j. v MFI
v příspěvku Má být perspektiva složkou všeobecného vzdělání?. [4])
Na obr. 4 je znázorněna anamorfóza krychle. Anamorfózou rozumíme
středový průmět prostorového útvaru na rovinu, kdy střed promítání je blízko
průmětny a osa zorného kužele svírá s průmětnou ostrý úhel (více viz např.
[6]). Výsledkem anamorfózy je značné zkreslení původní podoby vzoru, jako
tomu je na obr. 2. Chceme-li spatřit „správnou“ podobu prostorového útvaru,
musíme své oko umístit do konstrukčního středu promítání – pouze odtud bude
kresba opět dávat smysl (obr. 1).

3 Z historie anamorfóz
Jednou z nejslavnějších anamorfóz je olejomalba Hanse Holbeina mladšího
(1497–1543). Plátno rozměrné 4m2 Velvyslanci (1553) se nyní nachází
v průčelí jednoho z výstavních sálů Národní galerie v Londýně.
Na Holbeinově obraze je podivná eliptická skvrna, která v přímém pohledu
nedává smysl, teprve v pohledu z místa asi dva metry napravo od okraje
obrazu, v rovině obrazu, ve výšce očí obou velvyslanců, se objeví plastická
lebka. Přitom až do roku 1873 neexistuje zmínka o tom, že se jedná
o anamorfózu. [1]
Technika anamorfní perspektivy vzkvétala až do období baroka a rokoka;
Andrea del Pozzo, 1642 – 1709, italský malíř. [2] Kdoví, jaký by byl její osud,
kdyby pomyslný štafetový kolík nepřevzal současný umělec: Toto dokonalé
freskové umění s výtvarnými iluzemi, divácky přístupné ze stěn a stropů
evropských kostelů, zaujalo amerického umělce Kurta Wennera [10] natolik, že
se pustil do jeho studia. Dnes jeho illusionistic art obdivuje celý svět.
Wenner začal svoji kariéru jako vědecký ilustrátor pro americkou
vesmírnou agenturu NASA. Před více jak 30 lety vynalézal konceptuální malbu
budoucích vesmírných projektů a mimozemských krajin. Rozhodl se však tuto
práci opustit, odešel do Itálie a studoval zde umění iluze. Navštívil desítky
chrámů, studoval v knihovnách. Ptal se sám sebe, proč současný umělec
nesvede tak dokonalé dílo. A také, jak by bylo možné zprostředkovat
geometrické principy iluzí umělcům. Napadlo ho nahradit nedostupný strop
podlahou, ulicí, parkovištěm, chodníkem a fresku křídovou kresbou. Nejprve
kreslil propadliště, pak začal kreslit objekty vystupující nad chodník. Dnes
z praktických důvodů nahradil křídu kvalitním pastelem nebo barvami.
O historii chodníkových a anamorfních maleb je možno se dočíst na
webových stránkách umělkyně jménem Thaneeya McArdle (*1979). Jak uvádí,
dnešní chodníkové malby navazují na zapomenutou historii, kdy v 16. století
italští umělci, známí jako madonnari, cestovali od města k městu a vytvářeli
křídové obrazy Madony. V polovině 19. století tato tradice vymizela, ale
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k jejímu vzkříšení pomohlo zahájení pravidelných festivalů konaných od roku
1972 v severní Itálii, v malém městečku Grazie di Curtatone. [11]
Právě Kurt Wenner zde třikrát zvítězil v soutěži festivalu. Pro papeže Jana
Pavla II. připravil dar: Vymyslel originální kompozici Posledního soudu. Na
ploše 15` x 17` ji v Mantově vytvářelo třicet nejlepších street art umělců 10
dní. Poslední den papež malbu podepsal, a tak tomuto novému druhu umění
požehnal. [10]
Od roku 1980 se díky Wennerovi konají 3-D Chalk festivaly také po celé
Americe, jedním z nejznámějších je Sarasota Chalk festival.

4 Anamorfózy na chodníku v Hradci Králové
V červnu 2012 jsme na Přírodovědecké fakultě UHK připravili malý
chodníkový experiment a vyhlásili jsme akci Dělejme si iluze!. Byl to prvotní
počin, proto byly zvolené zobrazované objekty konstrukčně jednoduché:
kvádry, válce, pravidelný čtyřboký jehlan. Ve virtuální realitě pak jakási kašna,
vodotrysk, domečky, rozbitá dlažba (obr. 9).
Nejprve byli studenti na seminářích a přednáškách seznámeni se základními
vlastnostmi a konstrukcemi v lineární perspektivě.[7] Konstrukce iluze je
metodicky a prakticky popsána v publikaci Základní úlohy deskriptivní
geometrie v modelech. [3] Zde je možno nalézt princip čtyř navazujících
lineárních perspektiv v papírovém kukátku, z toho tři perspektivní obrazy jsou
anamorfní.
Vytvářeli jsme chodníkovou anamorfózu (perspectival anamorphosis,
sidewalk chalk drawing, pavement art, sidewalk art, street painting, 3-D chalk
art, 3-D pavement art, anamorphic street painting).

Obr. 5

Obr. 6

Anamorfózu krychle na chodníku sestrojíme snadno podle obr. 5 a obr. 6:
V terénu ztotožníme průmětnu µ se základní vodorovnou rovinou. Úběžník
svislých přímek je bod 1H, který se nachází pod stativem připraveného
fotoaparátu. Tudy prochází i horizont. Distance d je tedy výškou oka. Pro střed
S promítání platí S1(S) = d. Sklopíme promítací rovinu přímky SA.
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A' = ↔ S1A1 ∩ ↔ (S)(A). Stopník A' polopřímky SA je hledanou
perspektivou vrcholu A krychle. Při našem experimentu v rozpracované
konstrukci vyšel bod A' mimo nákresnu na parkovací místo pro invalidy, proto
jsme operativně místo krychle zobrazili kvádr (obr. 6). Ze správného místa se
na něj díval fotoaparát na stativu (na obr. 6 vzadu). Ten jej pak zachytil
snímkem (obr. 9), na kterém je vidět náš dokončený nízký kvádr vlevo vzadu.

Obr. 7

Obr. 8

Anamorfózu válce s podstavou ve vodorovné rovině lze vytvořit podle obr.
7 a obr. 8. Perspektivní obrazy obou podstavných kruhových hran jsou
stejnolehlé kružnice, střed stejnolehlosti je bod 1H. Výška zobrazovaného válce
je O1(O). Pomocí pomůcky pro konstrukci pravého úhlu a pomocí provazu
určíme stopník O' polopřímky SO.
Konstrukce si vyžádaly dva dny práce, přesněji 2 x 12 hodin, v úmorném
vedru. Největším nepřítelem sidewalk chalk drawing však byl silný vítr, který
křídu znovu a znovu odnášel. Každou čáru bylo třeba nanést alespoň pětkrát.
Třetí den pršelo, a měli jsme po iluzích.
Na YouTube je možno zhlédnout video o této akci pod názvem Let's create
our own illusions. [8]

Obr. 9: Výsledná anamorfóza – kašna a domečky

146

5

Kup£áková Marie

Závěr

Kreslení na chodníku je dobrou příležitostí, jak probudit zájem studentů
o geometrii. Našimi pomůckami byly lano, křída, důvtip a základní
planimetrické vědomosti; že přímka je určená dvěma body, jak sestrojit pomocí
provazu kružnici danou středem a poloměrem či trojicí různých nekolineárních
bodů, jak sestrojit pravý úhel pomocí uzlíků na provaze, jak najít pravidelný 24
úhelník, dělit úsečku na daný počet shodných dílů ap.
Thaneeya McArdle na webu píše, že „sidewalk chalk festivals“ spojují
tvůrce s diváky, ti vidí umělce při práci a mohou se ptát nebo „showering the
artists with praise“. [11]

Obr. 10 – celkový pohled
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Variété des points proches: od definice
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Abstrakt. Cílem článku je upozornit na významnou roli Weilových
bandlů v geometrii a v aplikacích a zejména se pak vrátit k původnímu
Weilovu pojetí a srovnat ho se současným přístupem.
Klíčová slova: Weilova algebra, Weilův bandl.

1 Úvod
Uvažujeme-li tečnu ke kulové ploše, ihned vidíme, že libovolný bod ležící
na této tečně kromě samého bodu dotyku leží mimo tuto kulovou plochu.
To nám v jistém smyslu ztěžuje uvažovat o kulové ploše jako takové, potřebujeme i prostor okolo ní. Stejný jev nastane, vezmeme-li tečnou rovinu ke
kulové ploše. O dimenzi výš můžeme tyto úvahy transformovat na model
vesmíru: pro případ třírozměrné kompaktní variety vzniká otázka, kde,
pro daný bod této variety, „žijíÿ tečné vektory v tomto bodě. Naivním
řešením je vzít (obvykle plochý) nadprostor dostatečné dimenze (nabízí
se sice nejdřív nejbližší dimenze 4, ale tak jako křivku nevložíme vždy
do roviny, tak i této varietě nemusí R4 stačit) a do něho vkládat tečné
nadroviny. Je to ale velmi nepraktické, uvědomme si: nebudujeme-li model
vesmíru jako plochý — a u fyziků dnes převládá názor, že plochý model
spíš neodpovídá současnému poznání — a chceme-li z určitého místa byť
jen o maličko pohnout, „svéztÿ po tečně (nikoliv po geodetice), octneme
se mimo vesmír sám a abychom si odpověděli, kde, musíme zavést nadvesmír. Pokud ho nezavedeme plochý, problém se zopakuje. Tyto otázky
jsou úzce spojeny též s mechanikou. Tečné vektory nejsou pro pohyb po
nějaké dráze na varietě nic jiného než vektory rychlostí. Uvažujeme-li dále
zrychlení, máme podobně k bodům variety asociovány kvadratické oskulační objekty, atd. Na otázku, jak všechny tyto objekty zavést, aniž bychom
museli uvažovat o vnějším prostoru, existuje elegantní odpověď: pomocí
jetů. Obecný model přinášejí tzv. Weilovy bandly.
V tomto článku bychom chtěli připomenout původní Weilovy definice a
srovnat je se současným poněkud „zrychlenýmÿ přístupem zavedení Weilova bandlu, který nicméně je názorný a pro aplikace vhodný.
Vrátíme se tedy nejprve k definici Weilova bandlu tak, jak ji původně
André Weil formuloval: bylo to v roce 1953 ve slavném článku Théorie
des points proches sur les variétés différentiables ([4], možno také najít
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v druhém díle sebraných článků [3]), nebylo to pochopitelně pod názvem
Weilův bandl, Weil hovoří o varietě tvořené points proches, „sousednímiÿ, „blízkýmiÿ („nekonečně blízkýmiÿ) body. Po úvaze se nepokoušíme
z možných překladů francouzského názvu jeden preferovat a ponecháváme
tedy název původní.

2 Připomenutí pojmů z komutativní algebry
Definice 2.1 Uvažujme dva komutativní okruhy s jedničkou:
R = (R, +, ×, 0R , 1R ) a R = (R, +, ×, 0R , 1R ). Zobrazení ϕ : R → R nazveme okruhový homomorfismus, jestliže splňuje pro všechna a, b ∈ R:
ϕ(a + b) = ϕ(a)+ϕ(b)
ϕ(a × b) = ϕ(a)×ϕ(b)
ϕ(1R ) = 1R
Definice 2.2 Pro okruhový homomorfismus ϕ : R → R a a ∈ R, a ∈ R
definujeme dále operaci · jako zobrazení z R × R do R
a · a = ϕ(a)×a.
Řekneme pak, že R je R-algebra.
Poznámka 2.3 Tímto zavedením operace ·, „násobení skaláremÿ, vlastně
z R vytváříme R-modul 1 , který je v případě, že R je pole, vektorovým prostorem nad tímto polem. Protože nadále budeme sledovat případ R = R,
poznamenáváme zejména, že R-algebra je tedy reálný vektorový prostor 2 .
Je zřejmé, že základním příkladem R-algebry je samotné R.
Definice 2.4 Uvažujme okruh S a dvě S-algebry R, R. Tzn. máme okruhové homomorfismy
ψ: S → R

ψ : S → R.

Nechť dále ϕ : R → R je okruhový homomorfismus. Řekneme, že ϕ je
S-algebrový homomorfismus, jestliže platí
ϕ ◦ ψ = ψ.
Množinu všech S-algebrových homomorfismů z R do R značíme HomS (R, R).
1 uvažujeme

zde komutativní okruhy: nerozlišujeme tedy levý či pravý R-modul
také postupovat obráceně: algebry jsou vektorové prostory či obecněji moduly,
na nichž je definován bilineární součin prvků
2 lze
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Nyní uvedeme tři důležité příklady Ralgeber.
Příklad 2.5 Okruh R[X1 , . . . , Xn ] polynomů n neurčitých je R-algebra. Okruhový
homomorfismus ϕ : R → R[X1 , . . . , Xn ] definujeme
ϕ : a 7→ a,

tzn. prvku a ∈ R přiřadíme konstantní
polynom a ∈ R[X1 , . . . , Xn ]. Násobení ·
pak je obvyklým násobením polynomu skalárem a R[X1 , . . . , Xn ] je reálným vektorovým prostorem nekonečné dimenze, bázi
můžeme vytvořit monomy 1, x1 , . . . , xn ,
x21 , x1 x2 , . . . : každý okruhový homomorfisObrázek 1: André Weil mus z R[X1 , . . . , Xn ] do R[X1 , . . . , Xn ] zav Paříži v roce 1953 (pře- chovává 1 (a je tedy pak popsán obrazy monomů x1 , . . . xn ) a v důsledku toho zachovzato z [3])
vává i konstantní člen každého polynomu, z
čehož plyne, že ϕ je R-algebrový homomorfismus.
Příklad 2.6 Nechť M je hladká varieta. Označme C ∞ M nebo podrobněji
C ∞ (M, R) množinu všech hladkých (nekonečně diferencovatelných) funkcí
z M do R. Pak C ∞ M je komutativním okruhem s jedničkou (sčítání a
násobení definujeme „po bodechÿ) a je i R-algebrou: okruhový homomorfismus ϕ : R → C ∞ M
ϕ : a 7→ a,

přiřadí a ∈ R konstantní funkci a ∈ C ∞ M a násobení · je obvyklé násobení
funkce skalárem; C ∞ M je reálný vektorový prostor nekonečné dimenze a
stejně jako v předchozím příkladě zdůvodníme, že ϕ je R-algebrový homomorfismus.
Příklad 2.7 Také třetí příklad bude podstatný pro další výklad teorie.
Nechť A je faktorovou R-algebrou algebry R[X1 , . . . , Xn ], která má jako
reálný vektorový prostor konečnou nenulovou dimenzi. Takovou R-algebru
A budeme nazývat Weilova algebra.3
Maximální ideál R-algebry A je roven ideálu nilpotentních prvků v A:
značíme ho nA . Máme kanonický epimorfismus κ : A → A/nA = R.
Definice 2.8 R-algebrový homomorfismus ξ : C ∞ M → A nazveme point
proche bodu x ∈ M vzhledem k algebře A, jestliže pro všechny funkce
f ∈ C ∞ M platí
κ ◦ ξ(f ) = f (x).
3 tato

jednoduchá, ale nepříliš obvyklá definice je založena na teorému 35.5 v [1]
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Definice 2.9 Množinu všech points proches bodu x ∈ M vzhledem k algebře A značíme MxA .
Dále vezmeme
[
MA =
MxA .
x∈M

A

Množina M je varietou dimenze dim M · dimR A, která je fibrovanou
varietou nad bází M . Nazveme ji variété des points proches.
Poznámka 2.10 Vidíme, že M A = HomR (C ∞ M, A).
Poznámka 2.11 Místo M A se vyskytuje i značení TA M a T A M

4

.

Příklad 2.12 Vezměme M = S (kružnice) a A = D = R[X]/hX i (algebra duálních čísel).
Lokálně jsou funkce z C ∞ (S 1 , R) funkcemi jedné proměnné; často se
používá identifikace těchto funkcí s hladkými periodickými funkcemi reálné proměnné (perioda L je 2π-násobkem poloměru R kružnice).
Pro konkrétní bod x ∈ S 1 jsou points proches představovány homomorfismy
ξr : f 7→ f (x) + rX; r ∈ R
1

2

3 Jety
Jety jsou jisté třídy ekvivalence hladkých zobrazení mezi varietami, které
lze reprezentovat pomocí Taylorových polynomů. Precizujme nejdříve tuto
definici.
Definice 3.1 Uvažujme variety M a N . Pak dvě zobrazení
f : M → N,

g: M → N

určují týž r–jet v x ∈ M , jestliže pro každou křivku
γ : R → M with γ(0) = x

mají křivky
f ◦ γ and g ◦ γ

dotyk r–tého řádu v 0 ∈ R. Pak píšeme

jxr f = jxr g

a odpovídající třídu ekvivalence (skutečně, určovat týž r–jet je relace ekvivalence) nazýváme r–jet z M do N . Množina všech r–jetů z M do N se
značí J r (M, N ).
4 je třeba přiznat, že teorie Weilových bandlů, pokud jde o značení, nedospěla k
jednotnému jazyku: původní Weilovo značení M A zůstává dosud například v pracech
španělských matematiků; v monografii I. Koláře, P. W. Michora a J. Slováka [1], která
byla první, v níž je systematický výklad teorie, je užito TA M , které však bylo postupně
nahrazeno dnes převládajícím značením T A M ; viz ale alternativní definici T A M dále

Variété des points proches: od denice Weilova bandlu . . .
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Je-li počátek r–jetu v x ∈ M a konec tohoto
jetu je x̄ = f (x) ∈ N , pak
α : jxr f 7→ x and β : jxr f 7→ x̄
jsou projekce fibrovaných variet
α : J r (M, N ) → M,

β : J r (M, N ) → N.

Dále,
Jxr (M, N ) or J r (M, N )x̄
znamená množinu všech r–jetů z M do N s počátkem x ∈ M , respektive koncem x̄ ∈ N , a píšeme
Jxr (M, N )x̄ = Jxr (M, N ) ∩ J r (M, N )x̄ .

Obrázek 2: Vizualizace příkladu funkce
z C ∞ (S 1 , R).

Protože dotyk r–tého řádu zobrazení je při skládání zobrazení zachován, definujeme skládání r–jetů jako r–jet složeného
zobrazení. Koncept jetů nevyžaduje uvažovat o jakémkoliv „vnějšímÿ prostoru.
Nyní vezměme jety z reálného prostoru do libovolné variety určené
Weilovou algebrou A, tedy zobecněme známý koncept rychlostí.
Definice 3.2 Nechť M je hladká varieta, A Weilova algebra, o dvou zobrazeních g, h : Rk → M říkáme, že určují touž A-rychlost j A g = j A h,
jestliže pro každou hladkou funkci φ : M → R platí
πA (j0r (φ ◦ g)) = πA (j0r (φ ◦ h)).
(Zde jsou r-jety s počátkem 0 ∈ Rk značeny j0r a epimorfismus z R-algebry
Drk = J0r (Rk , R) do algebry A je značen πA .) Množina T A M všech Arychlostí na varietě M je fibrovanou varietou s bází M a nazývá se Weilův
bandl.
Poznámka 3.3 Funktor T A z kategorie hladkých variet do kategorie fibrovaných variet zachovává součin, navíc, každý součin zachovávající funktor je tohoto typu. To znamená, že součin zachovávající funktory z kategorie hladkých variet do kategorie fibrovaných variet jsou ve vzájemně jednoznačné korespondeci s Weilovými algebrami; přirozené transformace mezi
nimi jsou potom ve vzájemně jednoznačné korespondeci s homomorfismy
Weilových algeber. To samozřejmě podtrhává význam těchto funktorů.

152

Kure² Miroslav

4 Co nabízí syntetická diferenciální geometrie
Vrátíme-li se k úvahám z úvodu tohoto článku, korespondují do značné
míry s myšlenkami z úvodu monografie [2] R. Lavendhomma; volně je
zde ocitujeme. Současní diferenciální geometři upřednostňují intuici před
rigorózností zejména v těchto otázkách:
• uvažují-li o tečném vektoru k varietě v nějakém bodě, identifikují jej
s krátkým obloukem křivky na varietě, k níž je tento vektor tečný
• uvažují-li o vektorovém poli, nahlížejí jej jako „infinitesimální transformaciÿ indukující ke každému bodu směr pohybu, potažmo opět
krátké oblouky křivek na varietě, po nichž se body přemístí za infinitesimálně krátký časový úsek
• uvažují-li o Lieově závorce vektorových polí, chápou ji jako komutátor zmíněných infinitesimálních transformací.
Řešení má poskytnout právě syntetická diferenciální geometrie. Již
zmíněný příklad algebry duálnich čísel D = R[X]/hX 2 i poskytuje způsob, jak manipulovat s infinitesimálními prvky, zde tedy takovými, jejichž
druhá mocnina je rovna nule. Weilovy algebry jsou pak obecným konceptem prostorů takových infinitesimálů.

Poděkování
Práce byla podpořena projektem NETME+ kofinancovaným MŠMT jako
LO1202 Národní program udržitelnosti I.

Reference
[1] Kolář, I., Michor, P. W. and Slovák, J., Natural Operations in Differential Geometry, Springer Verlag 1993
[2] Lavendhomme, R., Basic Concepts of Synthetic Differential Geometry, Kluwer Academic Publishers 1996
[3] Weil, A., Œuvres Scientifiques. Collected Papers. Volume II (19511964), Springer 1979, reprint 2009
[4] Weil, A., Théorie des points proches sur les variétés différentiables,
Colloque de Géometrie Différentielle, C.N.R.S., 1953, 111–117

Geometry and Graphics 2014

153

On one particular example of PSN pencils
Miroslav Lávička a,b,1 and Jan Vršek b,2
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Abstract.
When the rational-offset (or Pythagorean-normal, shortly PN)
property is not satisfied globally but only along some special curves we speak
about curves providing Pythagorean surface normals (shortly PSN curves).
The PSN curves can occur also on non-PN surfaces, and conversely on PN
surfaces one can find curves which are non-PSN. A special role is played by
rational surfaces possessing pencils of PSN curves. As special cases the ruled
surfaces and ringed surfaces (both very imported classes of surfaces applicable
in technical practise) can be studied from this point of view. In this short
contribution, we show how the theory of PSN pencils can be used also for
answering questions which were not answered before.
Keywords: Offset surfaces, Pythagorean surface normals, PSN curves, PSN
pencils, canal surfaces, numerical-control machining

1 Introduction
One of the fundamental operations in Computer-Aided Design (CAD) and related technical applications is offsetting. Because of their high applicability,
investigating surface offsets has become a popular research field in recent years
and many interesting and challenging problems have been thoroughly studied,
see e.g. [1, 2, 15, 16, 18].
The notion of rational surfaces with rational offsets, the so called
Pythagorean Normal vector (PN) surfaces, was introduced in [17] as the surface counterpart to the theory of Pythagorean Hodograph (PH) curves, which
are planar curves possessing rational offset curves introduced in [10]. More details about PN surfaces can be found e.g. in [13, 14, 19]. For a survey of shapes
with Pythagorean normals property (i.e., possessing rational offsets) see [9].
In [20], an investigation of rational offsets to surfaces from a new point of
view was started. The study was motivated by the fact that during the machining process the milling cutter does not follow the whole offset surface continuously but only some chosen (suitable) trajectories on it. So it is not necessary
to assume that the PN property is satisfied globally but only along some special curves. Of course, it is necessary that the surface possess “enough” and
“suitably” distributed curves (trajectories of the milling cutter) along which the
unit normals of the surface are rational (this trajectories are called PSN curves).
A most remarkable class of such surfaces are those with pencils of PSN curves
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Tool

Tool paths

Workpiece

Figure 1: Paths on the workpiece generated by the milling cutter moving
along the prescribed discrete trajectories.

2 PSN curves and PSN pencils
Let X ⊂ A3C be a rational algebraic surface and C ⊂ X be a rational curve given
by the parameterization c : A1C 99K C. Since X is rational then by Castelnuovo’s
theorem there exists its proper parameterization x(u, v), i.e., the birational mapping x : A2C 99K X . Hence we can write c(t) = x(u(t), v(t)) for some rational
functions u(t) an v(t). The normal vector field of the surface along C is expressed as
nx,c (t) = xu (u(t), v(t)) × xv (u(t), v(t)).
(1)

With this notation we can define the two-sided δ-offset Oδ (X , C) of the curve C
with respect to the surface X by
x(u(t), v(t)) ± δ

nx,c (u(t), v(t))
,
|nx,c (u(t), v(t))|

(2)

see Fig. 2 for illustration of an offset curve. We can also speak about the offset
of the given surface along its curve. Although (2) defines an algebraic curve
this curve is not rational, in general. Indeed the formula gives a rational mapping if and only if there exists a rational function σ(t) such that the following
(Pythagorean) condition is satisfied
2

[xu (u(t), v(t)) × xv (u(t), v(t))] = σ 2 (t).

(3)

Then we say that the parameterization x(u(t), v(t)) fulfilling (3) admits
Pythagorean surface normals with respect to X , or it is shortly called a PSN parameterization. A curve C ⊂ X admitting a PSN parameterization will be then
called a PSN curve. For more details about the theory of PSN curves see [20].
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Figure 2: The one-sided (or one branch of the two-sided) offset
Oδ (X , C) (magenta) of the curve C (cyan) with respect to the surface
X (yellow). The black segments illustrate the normals of X along C.

It is not surprising that statements analogous to the surface offsets hold also
for the offsets along the curves, see [20]
Theorem 2.1 Let C ⊂ X be a rational curve on a rational surface. Its offset
Oδ (X , C) may consist of at most two components.

1. If Oδ (X , C) is reducible then both components are rational and every parameterization is PSN. For this reason we call C a proper PSN curve.

2. If Oδ (X , C) is irreducible then it is not rational in general. Nonetheless,
it is rational if and only if there exists a PSN parameterization of C (which
is always non-proper). Then we call C a non-proper PSN curve.

We recall that also in case of PN surfaces we speak about proper PN surfaces
(any parameterization of the surface is PN) or non-proper PN surfaces (there
exists a PN parameterization of the surface but not all of them are PN).
For later application, we consider a normal double cover, see [7, 12], equivalent to the offset of the algebraic surface. Let
x(u, v) =



x1 (u, v) x2 (u, v) x3 (u, v)
,
,
x0 (u, v) x0 (u, v) x0 (u, v)



(4)

be a proper parameterization of the surface X . Then we can write
|xu (u, v) × xv (u, v)|2 =

Q2 (u, v)P (u, v)
R2 (u, v)

(5)
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for some polynomials Q, R and a reduced polynomial P such that the coefficient of the leading term of P with respect to some fixed ordering (e.g. the
lexicographic ordering) is one. We associate to x(u, v) the normal double cover
Λx : w2 − P (u, v) = 0,

(6)

branched along the reduced curve P (u, v) = 0. It holds, see [20]
Proposition 2.2 A rational surface X is a proper PN surface if and only if Λx
is reducible, i.e., it has the defining equation w2 − 1 = 0.
Proposition 2.3 A rational surface X is a non-proper PN surface if and only if
Λx is irreducible and rational.
Next, we recall that a pencil in projective geometry is a one-parametric family of geometric objects with a common property (e.g. the set of lines that pass
through a given point in a projective plane). More generally, a pencil is the
special case of a linear system of divisors (a generalization of codimension one
subvarieties of algebraic varieties) in which the parameter space is a projective
line. Here, we define a PSN pencil as a rational mapping µ : X 99K A1C such that
its generic fiber is an irreducible PSN curve, i.e., there exists a Zariski open set
on the surface covered by a one-parametric family of PSN curves Ct = µ−1 (t).
Definition 2.4 If the parameterization x(u, v) of X possesses the property that
x(u0 , v) is a PSN parameterization for a generic u0 then x(u, v) is called a
parameterization respecting PSN pencil.
We recall one the main theorems from [20] describing the properties of the
normal field of the surfaces with PSN pencils.
Theorem 2.5 (i) Let X be a surface with a PSN pencil µ : X 99K A1C such
that a generic curve in the pencil is a non-proper PSN curve. Then Oδ (X ) is
irreducible and rational, i.e., X is a non-proper PN surface.
(ii) Let X be a surface with a PSN pencil µ : X 99K A1C such that a generic
curve in the pencil is a proper PSN curve. Then there exists a parameterization
x(u, v) such that Λx has the equation
w2 − P (u) = 0,

(7)

where P (u) is a square-free univariete polynomial. Moreover, the reducibility
and the rationality of the offset surface depend on the degree of the polynomial
P (u) as follows
deg P (u)
0
1, 2
>3

Oδ (X ) reducible?
YES
NO
NO

PN surface?
YES, proper
YES, non-proper
NO
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It can be proved that each ruled surface is a PSN pencil with the rulings as
the PSN curves. Moreover, the generic line is a proper PSN curve if and only if
the surface is developable. In addition, non-developable rational ruled surfaces
are non-proper PN surfaces.

3 Canal surfaces obtained from two skew lines revisited
Another class of surfaces carrying PSN pencil are the so-called canal surfaces
( [8]), shapes especially important in CAGD – e.g. for the operation of blending,
see [3, 5]. They can be generated by the family of the characteristic circles
and thus they belong among ringed surfaces, see [6, 11]. The offset curve of the
characteristic circles consists of the two circles, i.e., these are proper PSN curves.
A typical property of rational canal surfaces is being non-PN – in particular, they
are proper PN only for rational medial axis transforms. Thus, considering the
PSN pencils extends understanding of rational offsets for canal surfaces, as well.
We document it on one particular case.
We recall one example from [4, Section 7]. Consider the canal surface X
which is given by the two skew lines lying on it
`1 = (u, 0, 0),

`2 = (au, bu, 1 + cu),

(8)

corresponding in parameter. Note that b 6= 0 since the lines are skew. Applying
the algorithm formulated in [4] we find the rational parameterization x(u, v) of
the canal surface X , where one family of the parameter lines are circles (i.e., X
is a pencil of proper PSN curves). In [4, Proposition 2] is given a classification of
obtained parameterizations. Using our approach we show that one case remained
omitted.
We compute the associated double cover in the form
Λx : w2 − P (u) = w2 −
p4
p3
p2

=
=
=

p1
p0

=
=

4
X

pi (u),

where

i=0

(b2 + c2 )(a2 + b2 + c2 − 1)2 ,
4c(a2 + b2 + c2 − a)(a2 + b2 + c2 − 1),
4a4 + 6a2 b2 + 10a2 c2 + 2b4 + 8b2 c2 + 6c4 − 8a3 − 8ab2 − 8ac2 +
+4a2 + 2b2 − 2c2 ,
4c(a2 + b2 + c2 − a),
b 2 + c2 .

Analyzing the polynomial P (u, v) and using Theorem 2.5 (ii)we can immediately distinguish (depending on the choice of a, b, c) the following classes:
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Condition(s)
a2 + b 2 + c2 = 1
a2 + b2 + c2 6= 1
∧
a = 1 ∨ (a2 + b2 − a = 0 ∧ c = 0)
a2 + b2 + c2 6= 1
∧
a 6= 1 ∧ (a2 + b2 − a 6= 0 ∨ c 6= 0)
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deg P (u)
2

X
non-proper PN surface

0

proper PN surface

4

non-PN surface

The first case is a one-sheeted hyperboloid, the second one is a parabolic
Dupin cyclide, and surfaces from the third class are general parabolic Darboux
cyclides. We would like to stress out that the case a2 + b2 − a = 0 ∧ c = 0 (a
PN Dupin cyclide) was not identified in [4, Proposition 2].
Moreover, for the case of the quadratic P (u) (one-sheeted hyperboloid being a non-proper PN canal surface) described by the non-PN parameterization
obtained by the above mentioned algorithm we can use the reparameterization
√
a2 + c2 − 1 1 + s2
c
u=
·
+
, v=t
(9)
2
2(a − 1)
1−s
2(a − 1)
which gives a non-proper parameterization of X satisfying the PN property.

4 Summary
Rational surfaces possessing PSN pencils, recently introduced in [20], are a class
of surfaces generating the well-known PN surfaces. In this paper we presented
one particular example of surfaces with PSN pencils. It was shown that the new
theory can help to answer also questions which remained unanswered before.
More details about surfaces possessing families of PSN curves can be found
in [20].
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[14] L ÁVI ČKA , M., AND BASTL , B. PN surfaces and their convolutions with
rational surfaces. Computer Aided Geometric Design 25 (2008), 763–774.
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Steinerovo odvození Descartesovy věty o kružnicích
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Abstrakt. Descartesova věta o kružnicích uvádí vztah mezi poloměry čtyř kružnic,
z nichž každá se vně dotýká zbývajících tří. Článek seznamuje s jeho prvním
známým odvozením, jež pochází z roku 1826 od Jakoba Steinera a úzce souvisí
s Pappovou větou o kružnicích vepsaných do arbelu. Pappos Alexanrijský odvodil
při důkazu věty o arbelu vztahy, jejichž geometrický význam odhalil až v 19. století
Steiner a tím přispěl k rozvoji elementární geometrie.
Klíčová slova: Historie matematiky, planimetrie, Descartesova věta o kružnicích,
Soddyho kružnice.

1 Úvod
Uvažujme tři kružnice, k1 (O1, r1 ), k2 (O2, r2 ) a k3 (O3, r3 ), které se navzájem vně
dotýkají. Jejich poloměry mohou být libovolné. Poloměr r4 kružnice, jež se dotýká prvních tří (buď k4 nebo k4′ na obr. 1), je již určen poloměry r1 , r2 a r3 .

k4
k3
k1

k´4

k´4
k4

k2

k3

k2

k1

Obr. 1: Vzájemný dotyk kružnic
Vztah mezi poloměry čtyř vzájemně se dotýkajících kružnic nazveme
Descartesova věta o kružnicích, neboť jej bez důkazu poprvé uvedl René
Descartes dne 21.11. 1643 v dopise Alžbětě Falcké:

r12 r22 r32 + r12 r22 r42 + r12 r32 r42 + r22 r32 r42 =
= 2 ( r1r2 r32 r42 + r1r22 r32 r4 + r1r22 r3 r42 + r12 r2 r32 r4 + r12 r2 r3 r42 + r12 r22 r3 r4 ) .
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Dnes je znám ve tvaru
2

2

1  4 1
2∑   =  ∑  ,
(1)
i =1 r
 i   i =1 ri 
v němž jej v roce 1936 uveřejnil (rovněž bez důkazu) F. Soddy v časopise
Nature formou básně. Ze symetrie vztahu je zřejmé, že platí pro libovolnou
čtveřici navzájem se dotýkajících kružnic. Aby byl splněn pro všechny situace,
je nutno přiřadit záporné znaménko poloměru kružnice, jež má se svými sousedy vnitřní dotyk.
Seznámíme se s prvním známým důkazem Descartesovy věty, který pochází
od Jakoba Steinera.
4

2 Steinerovo odvození věty o kružnicích a co mu předcházelo
Švýcarský geometr Jakob Steiner (1796 - 1893) pocházel z chudé farmářské
rodiny. Školu začal navštěvovat až v 18 letech jen díky podpoře J. H.
Pestalozziho, jehož ústav poskytl Steinerovi skvělé matematické vzdělání.
V roce 1826 vydal svou první monografii [4], významnou pro další rozvoj
syntetické geometrie. Z ní budeme vycházet, ale nejprve uvedeme jak Steinera
ovlivnilo dílo Pappa Alexandrijského.

2.1 Jak Pappos inspiroval Steinera
Pappos Alexandrijský (4. stol. n.
l.) dokázal ve 4. dílu Sbírky [3]
tzv. starodávné tvrzení (dřívější
hypotézu), že pro kružnice
k1 (O1 , r1 ), k2 (O2 , r2 ), … vepsané
do arbelu (útvaru ohraničeného
půlkružnicemi podle obr. 2) a
vzdálenosti h1 , h2 … jejich středů
od přímky AB platí

h 1 = 2d1 , h2 = 2d 2 , … ,

k2

k1
m
h1

h2
n
A

k0
h0=0

C
Obr. 2: Věta o arbelu

B

(2)

kde d1 , d 2 , … jsou průměry kružnic.
Neomezil se pouze na důkaz vztahu (2). Vyšetřoval tři konfigurace
dotýkajících se kružnic. V první z nich mají výchozí kružnice m a n vnitřní
dotyk, lze mezi ně snadno vepsat kružnici k0 s jakýmkoliv průměrem

d 0 ≤ BC . Do útvarů ohraničených kružnicemi pak postupně vepisujeme
kružnice k1 , k2 , … , resp. k−1 , k−2 , … , jak znázorňuje obr. 3 (speciálním případem je arbelos). Druhá a třetí konfigurace vzniká analogicky, když mají
základní kružnice m, n v bodě A vnější dotyk (obr. 4 a 5).
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k1

k1

m
k3

k0

k2

h1
O

A

k-3

k-2

k-1

Obr. 3: První konfigurace

h0

m

B
C

n

k0

h0

n
B

A
C

Obr. 4: Druhá konfigurace

Pappos dokázal pro první a druhou konfiguraci, resp. pro třetí konfiguraci
rekurentní vztah, který má po Steinerově úpravě tvar

hi +1 hi
h
h
= + 2, resp. i +1 = − i + 2.
ri +1 ri
ri +1
ri
S jeho pomocí již nebylo těžké vztah (2)
dokázat. Vzhledem k rozsahu nelze celý
důkaz, jehož studium přivedlo Steinera
k novým geometrickým objevům, uvést.
Zmíníme proto jen dvě pozoruhodné části.
V jedné Pappos vycházel ze situace na
obr. 6. Z podobnosti trojúhelníků HAB,
KAT a ZAL, CAG odvodil vztahy

(3)

m
A

k1
C

h0

h1
n

B
k0

AB ⋅ AK = AT ⋅ AH a AZ ⋅ AG = AC ⋅ AL,
a ze známé věty, kterou bychom dnes
označili jako mocnost bodu A ke kružnici
k, vztah AG ⋅ AZ = AT ⋅ AH . Ze všech tří
Obr. 5: Třetí konfigurace
vztahů usoudil, že AB ⋅ AK = AC ⋅ AL.
Pozoruhodné je, že první dvě pomocné rovnosti byly odvozeny jinak, než
třetí, třebaže obě strany všech vztahů mají tvar součinu délek dvou úseček, jež
mají bod A jako jeden z krajních bodů. Domnívám se, že Steiner veden snahou
o jednotné zdůvodnění všech tří rovností dokreslil do obrázku kružnice nad
průměry BT a ZC (označme je u a v jak znázorňuje obr. 7). To jej mohlo
inspirovat k zavedení pojmu mocnost bodu ke kružnici, vyšetřování množin bo-
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dů se stejnou mocností k několika kružnicím a množin kružnic se stejnou
mocností k určitým bodům.1
H
T

Z

k

m

Z

T

G

n

u

H

k

M

G
A

K

PC

v

B

L

A

Obr. 6: K Pappově úvaze

B
K
L
C
Obr. 7: Doplnění kružnic u a v

Za druhé Pappos dokázal, že pro situaci z obr. 8 platí
EU ⋅ EV = ET 2 .

Z
D

N

k(M,r)
T

U

k

z

k´(N,r´)
E

(4)

m

M

E A'

V

H
Obr. 8: Ke vztahu (4)

k'
O'

G

B'
T

O
B
H

A

Obr. 9: Společná mocnost

Vztah (4) Steiner nazval společná mocnost kružnic k a k ′ k jejich vnějšímu
středu podobnosti E a zobecnil jej pro každé dvě kružnice s vnějším středem
stejnolehlosti. Při označení podle obr. 9 platí
EA ⋅ EA′ = EB ⋅ EB ′ = ET 2 .

(5)

Analogické vztahy splňuje i vnitřní střed stejnolehlosti kružnic. Byl si
vědom, že rovnost (5) lze interpretovat dvojím způsobem:
1. Bod E má stejnou mocnost ke všem kružnicím, které mají s oběma
kružnicemi k a k ′ buď vnější dotyk, nebo dotyk vnitřní.
2. Vztah (5) představuje rovnici bijekce, jež zobrazuje kružnici k na kružnici
k ′. Steiner to v práci [4] chápal jako geometrickou příbuznost kružnic k a
k ′ vzhledem k bodu E, jejíž vlastnosti přesně popsal. Dnes hovoříme o kruhové

inverzi se základní kružnicí z ( E , ET ) .
1

Z dnešního i Steinerova pohledu jsou přímky HT a ZG na obr. 7 chordály kružnic u, k a k, v, bod
A je potenčním středem všech tří kružnic a tak platí (3).
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2.2 Steinerovo zjednodušení Papova důkazu věty o arbelu
Když Steiner zavedl mocnost, chordálu a společnou mocnost, zestručnil
Pappovův důkaz vztahů (3): V situaci na obr. 10 leží vnější střed E stejnolehlosti kružnic k, k ′ na přímce
OO′ a zároveň (podle vlastností
společné mocnosti) na chordále
t kružnic m, n (tečně v bodě T
jejich dotyku). Bod T je mezní
situací kružnice, která se dotýká
k i k ′. Z (5) plyne EA2 = ET 2
a odtud EA = ET . Označme
P, P ′ kolmé průměty bodů
O, O′ na přímku AB a V , V ′
průsečíky kružnic k,
k′
s polopřímkou opačnou k OP
Obr. 10: K odvození vztahu (3)
a s úsečkou O ′P′. Z podobnosti
rovnoramenných trojúhelníků
ATE, V ′TO ′ a VTO plyne, že jsou body A, V ′, T a V kolineární. Užitím
vlastností rovnoběžného promítání a stejnolehlosti kružnic k, k ′ nakonec zjistil

h′ − r ′ P ′V ′ AP ′ EO ′ r ′
h′ h
=
=
=
= a odtud
= + 2.
h+r
PV
AP EO r
r′ r
Druhý ze vztahů (3) získáme analogicky. Postupnou aplikací vztahu (3) na
kružnice k0 , k1 , k2 , … lze již snadno dokázat starobylou větu o arbelu.

2.3 Steinerovo odvození Descartesovy věty o kružnicích
Mějme dány vně se dotýkající kružnice k1 (O1 , r1 ), k2 (O2 , r2 ), k3 (O3 , r3 ) a hledejme poloměr kružnice k (O, r ) mezi ně vepsané (obr. 11). Pro tuto druhou Pap-

1 2
p1
= r  + .
h1
 r1 h1 
Sečtením tohoto vztahu s jeho analogiemi pro vzdálenosti h2 a p2 (resp. h3

povu konfiguraci platí vztah (3) ve tvaru

p1 h1
= + 2, z nějž
r
r1

a p3 ) bodů O2 a O (resp. O3 a O ) od přímky O3O1 (resp. O1O2 ) dostaneme
1 2
pi
p
= r ∑  +  . Navíc je ∑ i = 1, jak si může čtenář odvodit z podmínky
hi
r
h
h
i 
i
 i
obsahů SO2O3O + SO3O1O + SO1O2 O = SO1O2 O3 .

∑
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1 2
1
= ∑ +  .
r
 ri hi 
Steiner dále z dvojího vyjádření obsahu
trojúhelníka O1O2 O3 určil
Dostáváme

tedy

2 h1 = (r2 + r3 )

k1
O1

r1r2 r3 (r1 + r2 + r3 )

a po dosazení spolu s analogickými
vztahy získanými cyklickou záměnou
indexů obdržel rovnost
r +r +r
1 1 1 1
= + + + 1 2 3 , z níž po
r r1 r2 r3
r1r2 r3
substituci r = r4 , osamostatnění odmocniny a umocnění plyne vztah ekvivalentní
s (1):
2

k(O,r)
r1

r1

k3

h1
r2
O2

r3
p1

O3
r3

r2

Obr. 11: K důkazu vztahu (6)

4  1 
 1
1
1
1
1
1
+
+
+
+
+
∑   = 2
i =1 r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
r
 i
 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 r4


.


(6)

Analogický vztah odvodil i pro 3. konfiguraci. Aby "vynikla symetrie,"
položil κ i = 1 ri (veličina se dnes nazývá křivost kružnice) a přepsal (6) na tvar
2
∑ κ i = 2 (κ1κ 2 + κ1κ 3 + κ1κ 4 + κ 2κ 3 + κ 2κ 4 + κ 3κ 4 ) .
4

i =1

3 Závěr
Pappos učinil při analýze konfigurací kružnic ve [3] závažné objevy, které
přímo vybízely k zavedení nových geometrických pojmů a zkoumání jejich
vlastností. Neuvědomil si jejich význam, protože k nim dospěl spíše
algebraickými úpravami. Teprve Steiner o 1500 let později Pappovy úvahy
geometricky zviditelnil a významně přispěl k rozvoji elementární geometrie.
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Množiny bodů v reálných situacích
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Abstrakt. S množinami bodů dané vlastnosti se žáci středních škol seznamují pro
potřeby řešení konstrukčních úloh trojúhelníků, čtyřúhelníků a kružnic,
s kuželosečkami pracují v řádných hodinách pouze analyticky. Zpravidla se učí
definici a postup vlastní konstrukce bodové množiny, aniž přesně chápou její
praktický význam. Příspěvek obsahuje příklady s reálnými aplikacemi
i netradičních množin bodů. Využíváme geometrický dynamický program
GeoGebra, který poslouží jako prostředek pro tvorbu modelu, ušetří čas potřebný
ke konstrukcím, a jak se ukázalo, zatraktivní výuku geometrie.
Klíčová slova: Množiny bodů dané vlastnosti, vzdálenost, Voroného diagram,
GeoGebra

1

Úvod

Rámcové vzdělávací programy pro střední školy řadí téma množin bodů dané
vlastnosti do části geometrie v rovině se záměrem jejich užití při řešení
konstrukčních úloh. S kuželosečkami se středoškoláci seznamují v hodinách
matematiky pro potřeby jejich analytického vyjádření. Planimetrické
konstrukční úlohy o kuželosečkách se obvykle učí ve volitelném předmětu
deskriptivní geometrie za účelem konstrukce řezů rotačních těles rovinou.
Konstrukční geometrie patří z pohledu žáků k méně oblíbeným tématům
matematiky. Pokusme se společně zamyslet nad příčinami. Zkušenosti ukazují,
že se žáci učí sestrojit danou množinu bodů algoritmicky, bez hlubšího
porozumění jejího významu. Aplikaci množin bodů dané vlastnosti vnímají
pouze na teoretické úrovni, jen pro potřebu řešení konstrukčních úloh. Většině
žáků schází trpělivost, nejsou ochotni zabývat se problémem delší čas. I to je
jeden z důvodů, proč se na střední škole málo rýsuje. Vliv na žáka má
samozřejmě také učitel. V posledních letech často slýcháme, jak učitelé
matematiky bývají vzhledem k objemu učiva v časové tísni. Dobře si
uvědomují, že při různém plošném prověřování znalostí žáků z matematiky
(testy SCIO, Národní srovnávací zkoušky, státní maturita apod.) se konstrukční
geometrické dovednosti téměř neprověřují. I proto někteří z nich geometrii tak
trochu „šidí“ a stává se v jejích očích také méně oblíbenou. Ubývá učitelů
středních škol, kteří rýsují na tabuli, případně s pomocí specializovaného
softwaru. V hodinách často schází ukázky příkladů ze života.
Jaké jsou důsledky? Výuka geometrie na mnoha středních školách probíhá
v minimálním rozsahu, často je přesouvána na konec školního roku. Žáci
(někdy po vzoru učitele) do sešitu nerýsují, jen črtají. Je podceňována fáze
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upevnění učiva, žáci tak nabývají dojmu, že je geometrie těžká. Žákům schází
schopnost propojit geometrii s realitou.
Jak z toho ven? Existuje cesta ke zlepšení situace? Nabízíme několik
námětů s vírou, že aspoň jeden čtenáře osloví. V první řadě je třeba motivovat
k vytvoření pozitivního vztahu ke geometrii samotné učitele např. dalším
vzděláváním učitelů, přípravou vhodných aktuálních učebních materiálů
a pomůcek, výměnou zkušeností. Napomoci může také užití specializovaného
počítačového programu dynamické geometrie, který provádí přesné a kvalitní
konstrukce, umožní aktivní práci s chybami, krokování postupu, poskytuje
prostor pro experimentování, urychlí práci a tím ušetří čas. V rámci většího
propojení geometrie s realitou by učitel neměl šetřit názornými ukázkami obrázky, modely, maketami apod. Ke správné motivaci žáků přispěje
zdůraznění aplikace, střídání metod a forem výuky, vypozorování námětů
a aplikací, které žáky zaujaly.

2

Množiny bodů s počítačem

V této části článku seznámíme čtenáře s několika konkrétními příklady množin
bodů řešenými užitím dynamického programu GeoGebra. Jmenovaný software
je volně dostupný z www.geogebra.org, kde najdeme například nápovědu, jak
pracovat s programem, a také velké množství již připravených výukových
materiálů. Při řešení našich ukázkových úloh vystačíme většinou s intuitivním
ovládáním programu a užitím nástroje posuvník. Neobejdeme se však bez
znalostí definic základních množin bodů, jako jsou kružnice, osa úsečky,
ekvidistanta přímky.

2.1

Příklad 1

Část A
Jak vypadá množina všech bodů v rovině, které mají stejnou vzdálenost
(nejkratší možnou) od dané úsečky?
Žáci mohou samostatně sestrojit v nákresně programu GeoGebra
úsečku AB, zvolit libovolný jiný bod M, nastavit zobrazení jeho stopy a např.
s využitím nástroje vzdálenost bodů experimentálně zjišťovat podobu hledané
množiny. Pod vedením učitele pak společně vytvoří dynamický obrázek
modelu tvaru množiny v závislosti na hodnotě vzdálenosti určené posuvníkem
a. Pak by měla následovat otázka, zda se s takovým tvarem setkáme někde
v reálném životě? Žáci zpravidla reagují dobře, jmenují kupříkladu půdorys
stolu, zahradního bazénu a atletického oválu. Na obr. 1 je zobrazen půdorys
atletického oválu ztotožněný změnou hodnoty posuvníku s původním
dynamickým obrázkem hledané množiny. Na atletický ovál je také zaměřena
druhá část příkladu.
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Obr. 1: Atletický ovál jako množina bodů
Část B
Vnitřní dráha atletického oválu má délku 400 m a skládá se ze dvou
rovných úseků dlouhých 100 m a dvou kruhových oblouků s délkou každého
také 100 m. Na oválu je 8 drah, přičemž šíře každé z nich bývá 1,22 m.
Vypočtěte poloměr zatáčky atletického oválu.
V tuto chvíli předpokládáme, že žáci pracují samostatně bez užití počítače,
následuje společná kontrola.

2.2

Příklad 2

Sestrojte množinu všech bodů roviny, které mají stejnou vzdálenost (nejkratší
možnou) od hranice čtverce (příp. jiného mnohoúhelníku). Setkáme se
s takovou množinou v praxi?
Na základě zkušenosti z předcházejícího příkladu žáci sami odhalí tvar
požadované množiny, a pokud mají také zkušenosti s užitím programu
GeoGebra, nedělá jim problém tvorba interaktivního obrázku. Důležitá je
rovněž druhá část příkladu. Pomocí počítače můžeme demonstrovat, že tvar
zjištěných množin nás obklopuje v běžném životě, např. v podobě dopravních
značek, obr. 2.

Obr. 2: Dopravní značky jako množiny bodů
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Řídicími pravoúhelníky jsou zelené čtyřúhelníky ABCD, sestrojená množina
bodů je červená. Obrázek vznikl tak, že do nákresny programu GeoGebra byl
nejdříve vložen obrázek značky, jehož poloha a velikost je ovládána manipulací
s body M, P. Pak byl sestrojen dynamický model hledané množiny. Úlohu je
vhodné doplnit výpočtem, např. obsahu vnitřní oblasti množiny, a také diskusí
o tom, proč mají značky zaoblené rohy.

2.3

Příklad 3

V Rakousku jsou umístěny stanice letecké záchranné služby ve městech Wien,
Linz, Salzburg, Innsbruck a Graz. Jak vypadají oblasti jejich nasazení,
uvažujeme-li, že vzdálenost stanice od místa neštěstí musí být co nejkratší? Ze
které stanice bude pravděpodobně vyslán záchranný vrtulník, dojde-li k nehodě
ve městě Admont? (Autoři námětu této úlohy jsou rakouští kolegové H. a P.
Pöchtrager.)
Předložíme žákům předem připravený obrázek v programu GeoGebra
s vloženou mapou Rakouska a s uvedenými městy vyznačenými jako body.
V nákresně je také umístěn volně pohyblivý bod M, s jehož pomocí mohou žáci
experimentovat a měřit potřebnou vzdálenost od jednotlivých měst. Problém
vyřešíme nejdříve pro tři města: Salzburg, Linz, Wien. Pro výsledné oblasti je
důležitá osa spojnice každých dvou měst. Všechny tři jsou sestrojeny na
obrázku 3 a protínají se v bodě E. Je na místě se žáků zeptat, zda se musí vždy
protnout v jednom bodě? Připomeneme jim kružnici trojúhelníku opsanou.

Obr. 3: Zásahové oblasti vrtulníků I
Pro případ zakreslování oblastí nasazení záchranných vrtulníků s větším
počtem stanic je vhodné definovat Voroného diagram a využít příkazu
„Voronoi“ programu GeoGebra k jeho sestrojení, obr. 4.
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Obr. 4: Zásahové oblasti vrtulníků II – Voroného diagram
Najdeme na mapě město Admont, na obr. 5 je zvýrazněn umístěním bodu M
a můžeme ověřit správnost našeho odhadu.
Úlohu je vhodné opět doplnit nějakým výpočtem. Např. jak dlouho poletí
vrtulník na místo zásahu, předpokládáme-li průměrnou rychlost 200 km za
hodinu? Potřebnou vzdušnou vzdálenost lze zjistit např. na www.luftlinie.org.

Obr. 5: Umístění Admontu v zásahové oblasti stanice Linz
S Voroného diagramy se setkáváme také v přírodě, jak ilustruje obrázek 6, a
zřejmě souvisejí s optimalizací určitého jevu nebo vlastnosti. Stejně tak řeší
nejpříhodnější postavení hráčů trenér fotbalového mužstva. Dynamický model
ukáže změnu tvaru oblasti při změně postavení hráčů. To umožňuje dobře
analyzovat celou situaci, obr. 7.
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Obr. 6: Voroného diagramy v přírodě

Obr. 7: Modely oblastí hrací plochy fotbalových hráčů

3

Závěr

Pokusili jsme se nabídnout několik netradičních příkladů, které mohou přispět
k uvědomění si významu geometrie pro praktický život a možná přimějí žáky
k jinému způsobu pozorování věcí a objektů kolem sebe. Všechny
prezentované úlohy byly pilotovány na školách a ukázalo se, že dokázaly žáky
zaujmout. Nebylo potřeba učivu věnovat více času, než je standardně
plánováno. Není ale v silách českého učitele, aby připravoval na každou hodinu
takové úlohy. O to více je cennější společné sdílení vyzkoušených materiálů na
internetu. Vzhledem k trvalému nárůstu jejich počtu je potřeba použít vhodné
webové prostředí s kategorizovaným filtrem, který urychlí vlastní výběr.
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Abstrakt. V různých oborech je potřeba pokrývat část roviny
nebo plochy souborem náhodných bodových vzorků. Obvykle se
požaduje, aby vzorky pokrývaly oblast nahodile, ale rovnoměrně (či
s předem danou hustotou pravděpodobnosti), aby nebyly v souboru
na prvnı́ pohled patrné žádné pravidelnosti či vzory. Přı́spěvek se
zabývá nejdůležitějšı́mi aspekty náhodného vzorkovánı́, představuje
nejznámějšı́ algoritmy, metodiku jejich porovnávánı́ a hodnocenı́
výsledků (diskrepance, spektrálnı́ analýza). Z aplikacı́ bude zmı́něno
vzorkovánı́ pro Monte-Carlo integraci, rozmist’ovánı́ objektů v interaktivnı́ch aplikacı́ch, hrách nebo simulacı́ch, algoritmy pro tečkovánı́
(tupovánı́) a půltónovánı́ v tiskařstvı́.
Klı́čová slova: vzorkovánı́, náhodné rozmist’ovánı́, jittering, Poissonovo
diskové vzorkovánı́, tupovánı́, půltónovánı́, Monte-Carlo integrace,
diskrepance, periodogram, Haltonova sekvence, Hammersley sekvence,
Lloydův algoritmus, Mitchellův algoritmus, kapacitně omezené vzorkovánı́.

1 Úvod
V mnoha oblastech počı́tačové grafiky a aplikované geometrie se setkáváme
s potřebou umı́stit do nějaké oblasti množinu bodů nebo malých objektů
tak, aby soubor pokrýval celou oblast, ale současně nesmı́ být patrné žádné
rušivé pravidelnosti (viz obrázek 1). Při Monte-Carlo kvadratuře v oboru
syntézy obrazu (tzv. rendering“) či v jiných oblastech numerické ma”
tematiky mohou být kladeny podobné požadavky na soubor bodových
vzorků, zde je hlavnı́ podmı́nkou rovnoměrnost pokrytı́ dané oblasti.

Obrázek 1: Přı́liš divoké“, přı́liš pravidelné a uspokojivé rozloženı́.
”
V tomto přı́spěvku budeme studovat vlastnosti mnoha známých rozmist’ovacı́ch (vzorkovacı́ch) metod, zavedeme některá objektivnı́ kritéria
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pro posuzovánı́ kvality souboru vzorků a pomocı́ vlastnı́ch implementacı́
provedeme měřenı́ a závěrečné porovnánı́.

2 Motivace a aplikace
V této kapitole ještě podrobněji rozebereme podmı́nky a požadavky kladené na rozmist’ovacı́ algoritmy. V některých oblastech se požaduje, aby
bylo rozloženı́ vzorků řı́zeno nějakou hustotou pravděpodobnosti (vzorky
nejsou rozloženy rovnoměrně ve smyslu běžné uniformnı́ metriky), viz
ukázky na obrázku 2. Přı́klady takových aplikacı́:
• simulace malı́řské techniky tupovánı́ ( stippling“), viz např. [1]
”
• půltónovacı́ techniky v tiskařstvı́, viz např. [2] nebo [3]
• vzorkovánı́ podle důležitosti ( importance sampling“) v Monte-Carlo
”
metodách syntézy obrazu, viz např. [4] nebo [5]

Obrázek 2: Konstantnı́ hustota, hustota daná vzorcem nebo obrázkem.
Výčet několika dalšı́ch aplikačnı́ch oblastı́, kde může nebo nemusı́ hrát
roli neuniformnı́ hustota vzorkovánı́:
• simulace přı́rodnı́ch jevů – růst kolonie buněk, rozmist’ovánı́ stromů
a keřů, apod.
• obecněji – napodobenı́ výsledků složitých fyzikálnı́ch procesů, kde
hraje roli vzdálenost sousednı́ch vzorků, viz třeba obrázek 3
• vizuálně přı́jemné rozmist’ovánı́ objektů v architektuře, videohrách,
apod.
• generovánı́ sı́tı́ pro metody konečných prvků (FEM)

Pro Monte-Carlo kvadraturu je důležité, aby každý bod domény měl
šanci být vybrán, pokud v něm samozřejmě má hustota pravděpodobnosti
kladnou hodnotu. Z toho potom plyne nestrannost odhadu integrálu ( un”
biased estimation“). Některé metody vzorkovánı́ se tedy pro numerickou integraci nehodı́, zejména musı́me být opatrnı́ při použitı́ deterministických postupů.
Budeme-li se zabývat estetickými aspekty vzorkovánı́, v prvnı́ řadě
musı́me vyloučit všechny rušivé prvky jako třeba výskyt nějakého vzoru
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Obrázek 3: Povrchové napětı́ vody ovlivňuje cı́lové rozmı́stěnı́ kapek.
nebo opakovánı́. Často je nežádoucı́, aby vzorky tvořily shluky, to se dokonce v některých aplikačnı́ch oblastech chápe jako nepřı́pustné (napřı́klad
při rozmist’ovánı́ objektů nenulové velikosti se žádné dva objekty nesmějı́
překrývat). Přı́klady přı́jemně vypadajı́cı́ch rozloženı́ najdete např. na obrázku 2.
Je obtı́žné matematicky definovat estetická kritéria, přesto se v přı́spěvku budeme snažit uvést několik nejpoužı́vanějšı́ch pravidel a metod
vyhodnocovánı́ kvality vzorkovacı́ch algoritmů. Některá hodnotı́cı́ kritéria
budou do jisté mı́ry odrážet i estetickou stránku věci. Podrobnosti obsahuje následujı́cı́ kapitola.
Zatı́m tedy bez dalšı́ho upřesněnı́ přehled požadovaných vlastnosti
náhodného rozloženı́:
• úplné pokrytı́ zdrojové oblasti – každý bod má šanci“
”
• rovnoměrné pokrytı́ zdrojové oblasti (přı́padně dle dané hustoty
pravděpodobnosti)
• absence pravidelnostı́, viditelného systému nebo opakovánı́
• dalšı́ podmı́nky – estetika, minimálnı́ vzdálenost vzorků, apod.

3 Hodnocenı́ kvality vzorkovánı́
Kapitola popisuje některé přı́stupy, jak objektivně posoudit kvalitu vzorkovacı́ho (rozmist’ovacı́ho) algoritmu. Pro jednoduchost se budeme zabývat
pouze konstantnı́ hustotou pravděpodobnosti, tj. rovnoměrným vzorkovánı́m. Metody se celkem snadno dajı́ modifikovat i pro nerovnoměrnou
hustotu pravděpodobnosti.
3.1 Diskrepance
Rovnoměrnost pokrytı́ zdrojové oblasti množinou vzorků je velmi důležitá
ve většině aplikacı́ vzorkovánı́, intenzivně se zkoumala předevšı́m v numerické matematice zabývajı́cı́ se Monte-Carlo integracı́ [6]. V počı́tačové
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grafice provedl P. Shirley prvnı́ serióznı́ analýzy a ukázal přı́mou souvislost nı́zké diskrepance vzorkovánı́ s kvalitou (malým podı́lem šumu)
počı́tačově vytvářených obrázků [7].
Pojem diskrepance zavedl S. K. Zaremba jako mı́ru nerovnoměrnosti
pokrytı́ jednotkového čtverce [0, 1]2 množinou bodových vzorků. Počet
vzorků ležı́cı́ch uvnitř obdélnı́ka [0, a] × [0, b] označı́me n(a, b). Očekávaný
počet by se měl blı́žit hodnotě abN , kde N je počet vzorků v celém čtverci.
z
jako supremum absolutnı́ odZaremba v [6] definoval diskrepanci D∞
chylky d(a, b) přes všechny možné hodnoty a a b:
d(a, b) = ab −
z
D∞
=

n(a, b)
N

sup d(a, b)
a,b∈[0,1]

Současně Zaremba upozornil na alternativnı́ možnost definice diskrepance
pomocı́ střednı́ kvadratické hodnoty mı́sto suprema:
D2z =

s

Z

1

0

Z

1

d(a, b)2 da db

0

V předchozı́ch definicı́ch majı́ všechny obdélnı́ky zafixovaný jeden z vrcholů ve vrcholu čtverce. To způsobuje nepřirozenou závislost diskrepance
na orientaci vzorkovacı́ho prostoru. Stroud v [8] navrhl použı́t všechny
možné obdélnı́ky s vodorovnými a svislými hranami. Vede to sice ke
složitějšı́mu výpočtu, ale diskrepance je objektivnějšı́ a invariantnı́ vzhledem k symetriı́m:
d(a, b, c, d) = (a − c)(b − d) −
s
D∞
=

D2s

=

s

Z

0

sup

n(a, b, c, d)
N

d(a, b, c, d)

a,b∈[0,1], 0<c<a, 0<d<b
1

Z

0

1

Z

0

b

Z

a

d(a, b, c, d)2 dc dd da db

0

Po zavedenı́ těchto pojmů a prokázánı́ jejich souvislosti s malým rozptylem Monte-Carlo odhadů integrálů se mnoho matematiků snažilo navrhovat nové speciálnı́ vzorkovacı́ sekvence, které majı́ malou diskrepanci [9].
Některé z nich ([10], [11], [12]) se velmi osvědčily a my je v kapitole 4
zahrneme do našeho přehledu.
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3.1.1 Výpočet a vizualizace diskrepance
Výpočet diskrepance podle definice může být značně neefektivnı́. Pro
výpočet D∞ forem diskrepance byly vyvinuty efektivnı́ algoritmy ([13],
obecně viz [14]). Pro diskrepance se střednı́ kvadratickou hodnotou je
v podstatě nutné procházet danou množinu intervalů. Zde pomáhá diskretizace prostoru a použı́vánı́ metod dynamického programovánı́, napřı́klad
součtových tabulek ( Summed Area Table“ viz [15]).
”
Pro vizuálnı́ reprezentaci diskrepance konkrétnı́ho souboru vzorků jsme
navrhli tzv. Debit-Credit“ graf (DrCr). Kumulativně se pomocı́ dvou ba”
rev zvýrazňujı́ regiony zdrojové oblasti, kde vzorky chybějı́ nebo naopak
které obsahujı́ vzorků přebytek. Viz obrázek 4.
Datová struktura DrCr může rovněž sloužit k optimalizaci dané sady
vzorků, algoritmus postavený na tomto principu je však zatı́m málo efektivnı́.

Obrázek 4: Sada náhodných vzorků a DrCr vizualizace diskrepance.
3.2 Shluky
Nynı́ si dovolı́me malou odbočku dávajı́cı́ odpověd’ na zřejmou otázku
Jsou shluky přirozenou vlastnostı́ náhodných rozdělenı́?“. Při pozorovánı́
”
souboru nezávislých náhodných vzorků, jaký je napřı́klad zobrazen v levé
části obrázku 1, nás překvapı́ mnoho shluků a naopak poměrně velké oblasti bez pokrytı́.
Je zajı́mavé, že podobnými pochybnostmi se lidé trápili již několik
stoletı́ v různých kontextech, od statistik úmrtı́ vojáků důsledkem kopnutı́
koněm, přes zkoumánı́ mı́st dopadu německých raket V2 na Londýn za
druhé světové války, až v současnosti třeba k analýzám teroristických
útoků nebo frekvencı́m přı́chodu pacienta do ordinace lékaře. Tyto úlohy
jsou tak významné, že se někdy odpovı́dajı́cı́ Poissonovo rozdělenı́ nazývá
též zákonem řı́dkých událostı́“ ( Law of Rare Events“).
”
”
Pro analýzu výskytu shluků můžeme použı́t rozdělenı́ oblasti na množstvı́ stejně velkých intervalů. Jednotkový čtverec napřı́klad rozdělı́me na
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µ = 0.5
P (X = 0)
P (X = 1)
P (X ≥ 2)

dosaženo
0.639
0.222
0.139

teorie
0.607
0.303
0.090

Obrázek 5: Poissonovo rozdělenı́ při vrhánı́ šipek na čtvercový terč.
K × K menšı́ch čtverečků a budeme zkoumat, jak se do malých čtverečků
budou vzorky umist’ovat. Přı́klad typického výsledku pro K = 6 a počet
vzorků N = 18 vidı́me na obrázku 18. Každý čtvereček má pravděpodobnost zásahu některým vzorkem µ = 0.5, avšak vı́ce než polovina vzorků
se sdružila do dvojic a celých 23 čtverečků z 36 zůstalo nezasaženo.
Naše intuice zde selhává, tento výsledek je totiž úplně v pořádku. Při
náhodném výběru z rovnoměrného rozdělenı́ majı́ počty zásahů jednotlivých čtverečků vyhovovat Poissonovu rozdělenı́, pravý sloupec tabulky
obsahuje teoreticky spočı́tané hodnoty a ty skutečně dosažené se od nich
přı́liš nelišı́.
3.3 Spektrálnı́ charakteristiky
Dalšı́m použı́vaným přı́stupem při vyhodnocovánı́ kvality rozloženı́ bodových vzorků je spektrálnı́ analýza. Jedná se o zkoumánı́ distribuce
vzdálenostı́ mezi jednotlivými vzorky, hlavně mezi nejbližšı́mi sousedy.
Chápeme-li množinu vzorků jako reálnou funkci se zdrojovou oblastı́ jako
definičnı́m oborem, můžeme přı́mo použı́t některou z populárnı́ch spektrálnı́ch transformacı́, nejčastěji Fourierovu transformaci. Tzv. power
”
spectrum“ ukazuje, jak často se jednotlivé prostorové frekvence v signálu
vyskytujı́ a my budeme pracovat nejen přı́mo s tı́mto spektrem, ale i
s některými odvozenými charakteristikami.
Zajı́mavostı́ je, že již A. Schuster v roce 1898 ([16]) při zkoumánı́
periodických jevů navrhl tzv. periodogram“, což je obdoba dnešnı́ho
”
výkonového spektra.
Připomeňme úvodem několik definic (částečně dle [17]). Množina vzorků S ve 2D:
N
S = { sk }N
k=1 = { [xk , yk ] }k=1
Funkci rozloženı́ vzorků (konkrétnı́ polohy N bodových vzorků v rovině)
označı́me s:
N
X
s(x, y) =
δ(x − xk , y − yk )
k=1
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kde δ je Diracův impuls (reálná funkce nenulová jen v jednom bodě, majı́cı́
však jednotkový integrál přes celý definičnı́ obor). Fourierovu transformaci
této speciálnı́ funkce můžeme zjednodušit na
F (f ) =

N
X

e−2πi(f ·sk )

k=1

kde f = [ fx , fy ] je frekvenčnı́ vektor skalárně násobený s vektorem souřadnic vzorku, obyčejně se počı́tajı́ celočı́selné násobky ve vhodně zvolené
oblasti kolem počátku (napřı́klad f ∈ [−255, 255]2 ).
Při frekvenčnı́ch analýzách se budeme zabývat výkonovým spektrem
P (f ) ( power spectrum“, viz [2], [17]), které je definováno jako druhá
”
mocnina absolutnı́ hodnoty Fourierovy transformace
1
P (f ) = |F (f )| =
N
2

N
X

k=1

!2

cos(2πf · sk )

1
+
N

N
X

k=1

!2

sin(2πf · sk )

Přı́klady výkonových spekter jsou na obrázcı́ch 6, 7 a 8. Úplně náhodné
vzorkovánı́ (nezávislé realizace náhodné veličiny s rovnoměrným rozloženı́m pravděpodobnosti) má konstantnı́ spektrum a řı́ká se mu bı́lý šum“.
”

Obrázek 6: Pravidelný rastr a jeho spektrum.
Bı́lý šum a pravidelný rastr jsou dva extrémy, které jsou v našich
aplikacı́ch nežádoucı́. Při zkoumánı́ vlastnostı́ půltónovacı́ch algoritmů
v tiskařstvı́ si R. Ulichney ([2]) uvědomil, že jsou velmi výhodná taková rozloženı́ teček, ve kterých se neuplatňujı́ rušivé nı́zké frekvence,
tj. pravidelnosti. Nazval tuto vlastnost modrým šumem ( blue noise“) a
”
charakterizoval ji absencı́ malých vzdálenostı́ mezi sousedy, viz později
v oddı́lu 4.8 uváděné Poissonovo diskové vzorkovánı́. Spektrálnı́ charakteristika modrého šumu je jednoduchá – uprostřed domény spektra (kolem
počátku) se má objevit kruhová oblast s nı́zkými hodnotami, jak je patrné
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Obrázek 7: Nahodilejšı́ vzorkovánı́ ( semi-jittering“) a jeho spektrum.
”

Obrázek 8: Kvalitnı́ vzorkovánı́ ( Mitchell“) a jeho spektrum.
”
třeba ze spektra na obrázku 8. Dalšı́ zdroje studujı́cı́ půltónovacı́ techniky
z pohledu spektra: [18], [19] (autoři dokonce provedli psychovizuálnı́ studii, aby zjistili, které distribuce jsou pro lidské oko přı́jemné) nebo ještě
jednou [17].

Obrázek 9: Radiálně zprůměrované spektrum ( Lloyd“).
”
Ulichney ([2], [18]) dále navrhl radiálnı́ transformaci spektra pro pohodlnějšı́ zkoumánı́ frekvenčnı́ho rozloženı́ v přı́padě 2D vzorkovánı́. Radiálně
průměrované spektrum a jeho rozptyl navrhuje počı́tat diskrétně v pra-
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videlně rozložených mezikružı́ch kolem počátku souřadnic. Tı́mto postupem dostaneme dva grafy – rozloženı́ frekvencı́ bez ohledu na prostorovou
orientaci a rozptyl hodnot charakterizujı́cı́ uniformitu neboli invarianci
vzorkovacı́ho systému na otočenı́.

Obrázek 10: Frekvenčnı́ analýza opatřená rozptylem ( Mitchell“).
”
Přı́klad prvnı́ho grafu pro poměrně kvalitnı́ rozloženı́ s podı́lem modrého šumu (viz hodnoty kolem nuly) je na obrázku 9. Analýza jiného
vzorkovánı́ opatřená navı́c červenou křivkou rozptylu je na obrázku 10.
Tak by měly vypadat výsledky spektrálnı́ analýzy kvalitnı́ho rozloženı́.
V kapitole 5.2 budou uvedeny výsledky spektrálnı́ analýzy některých
vzorkovacı́ch metod z následujı́cı́ho přehledu.

4 Přehled vzorkovacı́ch metod
V přehledu populárnı́ch vzorkovacı́ch metod (výčty v hranatých závorkách) budeme použı́vat následujı́cı́ pojmy:
• korektnı́“ – pokrývá zdrojovou oblast, každý bod má šanci“
”
”
• lze řı́dit hustotou“ – existuje varianta algoritmu, ve které jsou
”
vzorky generovány s danou vstupnı́ hustotou pravděpodobnosti
• lze paralelizovat“ – algoritmus výpočtu sady vzorků lze snadno pa”
ralelizovat bez potřeby komunikace mezi jednotlivými výpočetnı́mi
vlákny
4.1 Pravidelné vzorkovánı́
Jen pro úplnost zde uvádı́me možnost pokrytı́ zdrojové oblasti pravidelnou
sı́tı́ vzorků. Lze použı́t čtvercovou nebo hexagonálnı́ soustavu, obě majı́
podobné vlastnosti.
[nenı́ korektnı́, je pravidelné, je deterministické, je jednoduché a rychlé,
lze paralelizovat, nelze jednoduše řı́dit hustotou]
4.2 Náhodné vzorkovánı́
Primárnı́ vzorkovánı́, je základem mnoha dalšı́ch algoritmů, ve statistice
se někdy nazývá Poissonovo vzorkovánı́“ . Jedná se o nezávislé opakovánı́
”
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Obrázek 11: Pravidelné vzorkovánı́.
realizace dané náhodné veličiny. V nejjednoduššı́m přı́padě se použı́vá
rozdělenı́ s rovnoměrnou hustotou pravděpodobnosti R([0, 1]2 ). Jeho jedinou významnou nevýhodou je tvorba shluků vedoucı́ k horšı́m spektrálnı́m
vlastnostem a špatné diskrepanci.

Obrázek 12: Náhodné (nezávislé) vzorkovánı́.
[jednoduché a rychlé, korektnı́, lze řı́dit hustotou, lze paralelizovat, vytvářı́
shluky]
4.3 Jittering (roztřesenı́)
Metoda se ve statistice nazývá vzorkovánı́ po částech“ ( stratified sam”
”
pling“). Do počı́tačové grafiky ji zavedl R. Cook a spol. ([20]). Vzorkovaný
interval se nejprve rozdělı́ na stejně velké podintervaly a z každého z nich
se poté nezávisle náhodně vybere jeden vzorek. Pro jednotkový čtverec
je nejvýhodnějšı́ rozdělenı́ na K × K menšı́ch čtverců, počet vzorků tak
bude N = K 2 .
Jittering snižuje rozptyl při Monte-Carlo integraci a i v jiných oblastech je oblı́bený pro svoji jednoduchost a dobré vlastnosti. V podstatě se
dá řı́ci, že se dá vždy nasadit mı́sto náhodného (Poissonova) vzorkovánı́
a dává minimálně stejně dobré výsledky.
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Obrázek 13: Jittering (roztřesenı́) s geometrickou ilustracı́.
[jednoduché a rychlé, korektnı́, nelze jednoduše řı́dit hustotou, lze paralelizovat, nevytvářı́ shluky, dobrá diskrepance]
4.4 Semi-jittering
Tato metoda vycházı́ z jitteringu, u jejı́ho zrodu byla snaha ještě vı́c zredukovat možnost shlukovánı́ vzorků. Proto se vzorky vybı́rajı́ z menšı́ch podintervalů, část zdrojové oblasti tedy zůstane nepokrytá. Může mı́t omezené použitı́ v některých oblastech, nevede však k nestranným odhadům
při integraci.

Obrázek 14: Semi-jittering (polovičnı́ roztřesenı́) s geometrickou ilustracı́.
[jednoduché a rychlé, nenı́ korektnı́, nelze řı́dit hustotou, lze paralelizovat,
nevytvářı́ shluky, je patrná lehká pravidelnost, slušná diskrepance]
4.5 N věžı́ ( N rooks“)
”
Metoda byla vyvinuta pro vzorkovánı́ ve vı́cerozměrných prostorech (Cook
v [20] vzorkoval 9-rozměrný prostor, dalšı́ zmı́nky viz [21] nebo [5]). Jednotlivé dimenze se vzorkujı́ nezávisle pomocı́ jitteringu se stejným počtem
vzorků v každé dimenzi. Vzorky se potom spojı́ náhodným způsobem
(náhodnou permutacı́).
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Obrázek 15: Vzorkovánı́ N věžı́“ s geometrickou ilustracı́.
”
2D varianta se přiléhavě názývá N věžı́“ , tı́m se vyjadřuje, že v každém
”
řádku i sloupci se nacházı́ právě jeden vzorek. Postup umist’ovánı́ vzorků
lze též chápat jako vzorkovánı́ diagonálnı́ch čtverečků následované náhodnou permutacı́ řádek tabulky.
[jednoduché a rychlé, korektnı́, nelze řı́dit hustotou, lze paralelizovat, trochu horšı́ diskrepance]
4.6 Hammersley vzorkovánı́
Prvnı́ ze zástupců deterministických vzorkovánı́ vycházı́ ze slavné van der
Corputovy posloupnosti [22], stejně jako napřı́klad Haltonova metoda. Hammersley vzorkovánı́ jsme si vybrali pro jeho lepšı́ geometrické vlastnosti.

Obrázek 16: Hammersley vzorkovánı́ (b = 2).
Necht’ n je kladné přirozené čı́slo a b prvočı́slo. b-árnı́ reprezentace“ čı́sla
”
n je vyjádřenı́
X
n=
dk (n) bk
k

(meze sčı́tánı́ budeme pro jednoduchost vynechávat). 0 ≤ dk (n) < b jsou
b-árnı́ cifry vyjadřujı́cı́ čı́slo n. Definujme racionálnı́ čı́slo 0 ≤ gb (n) < 1
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sumou
gb (n) =

X

dk (n) b−k−1

k

Van der Corputova posloupnost { gb (n) }n vyplňuje hustě jednotkový interval [0, 1], což je důležité pro vzorkovacı́ metody na této posloupnosti
založené. Slavná Haltonova posloupnost je definovaná pro nějaká dvě různá
prvočı́sla (třeba b1 = 2 a b2 = 3) jako
{ [gb1 (n), gb2 (n)] }n
Hammersley posloupnost má jednoduššı́ definici pomocı́ jediného prvočı́sla
(např. b = 2)
nh n
io
, gb (n)
N
n
Připomı́náme vzdálenou podobnost se vzorkovánı́m N věžı́“ , museli by”
chom ještě přidat jittering v rozsahu malých intervalů 1/N .
[deterministické, výborná diskrepance, velmi rychlý výpočet, lze paralelizovat, nelze řı́dit hustotou, špatné spektrum]
4.7 Larcher-Pillichshammer vzorkovánı́
Dalšı́ deterministické vzorkovánı́ v našem přehledu bývá citováno jako
jedno z nejkvalitnějšı́ch ve své třı́dě ([23], [24]).

Obrázek 17: Larcher-Pillichshammer vzorkovánı́.
Larcher s Pillichshammerem použili v [12] trochu jiným způsobem
rozklad binárnı́ho čı́sla a definovali tak novou posloupnost. Pracujeme
s prvočı́selným základem b = 2, člen dk (n) je nahrazen součtem binárnı́ch
jedniček modulo dva
lpk (n) =

L
X
i=k

di (n)

!

mod 2
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Term lpk (n) použijeme analogicky k definici čı́sla 0 ≤ lp(n) < 1
X
lp(n) =
lpk (n) 2−k−1
k

a nakonec celé Larcher-Pillichshammer posloupnosti
io
nh n
, lp(n)
N
n

Jako elegantnı́ randomizaci autoři použı́vajı́ binárnı́ operaci XOR faktoru
lpk (n) s libovolným binárnı́m čı́slem ( semı́nkem náhody“ seed). Formálně
”
je možné napsat náhodnou inicializaci jako úpravu definice lpk (n):
!
L
X
lpk (n) = seedk +
di (n) mod 2
i=k

[deterministické, lze snadno randomizovat, výborná diskrepance, velmi
rychlý výpočet, lze paralelizovat, nelze řı́dit hustotou, špatné spektrum]
4.8 Poissonovo diskové vzorkovánı́
Vzorkovánı́ inspirované přı́rodou – jednoduchý systém, jak se vyhnout
vzniku shluků, je omezit minimálnı́ vzdálenost vzorků nějakou vhodnou
konstantou D (viz [25] nebo [21]). Takové vzorkovánı́ se nazývá Poissonovo diskové vzorkovánı́ ( Poisson disk sampling“) a uvedená podmı́nka je
”
základem vzniku modrého šumu“, viz kapitolu 3.3. Podobnou distribuci
”
majı́ kolonie buněk živých organismů, pro počı́tačovou grafiku je zejména
zajı́mavá shoda s rozloženı́m světločivných buněk na sı́tnici oka primátů.

Obrázek 18: Poissonovo diskové vzorkovánı́ (D = 0.1) s geometrickou
ilustracı́.
Soubor vzorků se generuje postupně, pokud by se nový vzorek přiblı́žil
k některému již existujı́cı́mu na vzdálenost menšı́ než D, bude odmı́tnut
(této technice se obecně řı́ká rejection sampling“). Je trochu obtı́žné
”
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určit předem konstantu D, kdyby totiž byla hodnota přı́liš velká, mohla
by zabránit nalezenı́ potřebného počtu vzorků.
Při velkém N je potřeba zvolit vhodnou efektivnı́ implementaci, aby se
nemusela procházet vždy celá sada vzorků při kontrole nového kandidáta.
Přı́klady datových struktur viz [26].
[nepravidelné, ale pěkné na pohled, dobrá diskrepance, výborné spektrum,
je korektnı́, nelze snadno paralelizovat, pomalejšı́ výpočet, lze řı́dit hustotou, obtı́žné nastavenı́ konstanty D]
4.9 Mitchellův algoritmus
D. Mitchell si v [21] všı́mal nevýhod běžných metod výpočtu Poissonova diskového vzorkovánı́, zejména nutnosti správně určit konstantu D.
V mnohých situacı́ch by se hodilo, kdybychom mohli sadu vzorků počı́tat
postupně, a tak podle potřeby pokrytı́ zdrojové oblasti zahušt’ovat. Byl
navržen jednoduchý algoritmus, který nepotřebuje znát předem separačnı́
konstantu D a je schopen spočı́tat jakkoli hustý soubor vzorků (viz obrázek 20).

Obrázek 19: Vzorky vygenerované Mitchellovým algoritmem.
Metodě se též řı́ká Mitchellův algoritmus nejlepšı́ho kandidáta“ –
”
prvnı́ vzorek vygenerujeme zcela náhodně a dalšı́ pak podle indukčnı́ho
kroku: jestliže jsme již přijali N vzorků, tak ten N + 1. volı́me z množiny
náhodně vygenerovaných KN kandidátů {Cj }, kde K > 5 je vhodná
konstanta (Mitchell dokonce navrhuje K ≥ 10). Do souboru přijmeme
toho kandidáta, který má maximálnı́ vzdálenost od množiny již přijatých
vzorků {Pi }, tj. počı́táme argmaxj mini |Pi − Cj |.
Algoritmus má sice složitost O(N 2 ), ale pomocı́ vhodných datových
struktur (à la [26]) jej lze značně zrychlit. Je-li potřeba generovat vzorky
s nerovnoměrnou hustotou pravděpodobnosti, lze výpočet |Pi −Cj | snadno
upravit tak, že použijeme neuniformnı́ metriku indukovanou danou hustotou.
[nepravidelné, ale pěkné na pohled, dobrá diskrepance, výborné spektrum,
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Obrázek 20: Inkrementálnı́ soubor: N = 10, N = 40, N = 160 a N = 640.
je korektnı́, nelze snadno paralelizovat, pomalý výpočet, lze řı́dit hustotou,
dokáže generovat inkrementálnı́ (postupně se zahušt’ujı́cı́) soubor vzorků]
4.10 Lloydův algoritmus
Lloydova metoda je de facto standardem výpočtu speciálnı́ho Voroného
diagramu, jehož generujı́cı́ body tvořı́ současně těžiště svých buněk ( Cen”
troidal Voronoi Tesselation“, CVT).

Obrázek 21: Vzorky vygenerované konvergencı́ Lloydova algoritmu.
S. P. Lloyd svůj algoritmus vymyslel v šedesátých letech při odvozovánı́
optimálnı́ho kvantovače a publikoval jej až v roce 1982 [27]. Od té doby se
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metoda hojně použı́vá v různých oblastech zpracovánı́ signálu, designu,
počı́tačové grafiky, analýzy obrazu, apod.
Naivnı́ algoritmus (nazývaný též někdy iterativnı́ Voronoi“) je velmi
”
přı́močarý: inicializuje sadu generujı́cı́ch bodů náhodně a spočı́tá k nim
Voroného diagram. Potom dle potřeby opakuje krok, ve kterém posune
všechny generujı́cı́ body do těžišt’ svých buněk. CVT dostaneme při úplné
konvergenci algoritmu, viz obrázek 21 (analýza konvergence v [28]). Ukázku postupu výpočtu pro N = 64 vidı́me na obrázku 22.

Obrázek 22: Postup výpočtu: g = 1, g = 2, g = 3, g = 10, g = 30 a g = 90.
Takto použitá metoda má však horšı́ vlastnosti pro použitı́ v designu nebo tiskařstvı́, generujı́cı́ body CVT jsou totiž na konci konvergence
přı́liš pravidelně rozmı́stěny – tı́hnou k optimálně hustému hexagonálnı́mu
rozloženı́. Důsledkem je nekvalitnı́ spektrum a na prvnı́ pohled patrné
pravidelnosti. Řešenı́m je proces zastavit dřı́ve, než dospěje do fáze velké
pravidelnosti, to je však obecně velmi obtı́žné rozhodnout.
[vzorky pěkné na pohled, někdy až přı́liš pravidelné, slušná diskrepance,
je korektnı́, pomalý výpočet, lze modifikovat pro řı́zenı́ hustotou, obtı́žné
zastavenı́ iterace]
4.11 Kapacitně omezené distribuce (CCPD)
M. Balzer pracoval na variantách Voroných diagramů, které se nazývajı́ kapacitně omezené“ (viz [29]). Při jejich použitı́ dostaneme pěkné
”
rozloženı́ bodů bez nepřı́jemných vlastnostı́ Lloydovy metody konvergujı́cı́
k CVT. Kapacitně omezené distribuce ( Capacity-Constrained Point Dis”
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tributions“, CCPD) se staly základem dnešnı́ch nejlepšı́ch algoritmů, z mnoha citacı́ vybı́ráme [30] a [31].

Obrázek 23: Kapacitně omezená distribuce (CCPD).
Algoritmus 1 popisuje základnı́ variantu CCPD pro obecnou vstupnı́
hustotu pravděpodobnosti pdf , generuje se N vzorků. Parametrem je konstanta K ovlivňujı́cı́ kvalitu výsledku a nepřı́mo úměrně rychlost výpočtu
(je vhodné ji nastavit na několik stovek až tisı́c). Pole S obsahuje aktuálnı́
množinu vzorků, pole P množiny jejich bodů. Po celou dobu běhu algoritmu má každý vzorek přiřazeno právě K bodů, jen si je mezi sebou
vyměňujı́. Seznam Ti (resp. Tj) obsahuje body přiřazené vzorku i, které
však majı́ blı́ž k vzorku j (resp. naopak).

Obrázek 24: Postup výpočtu: g = 0, g = 1, g = 2, g = 3, g = 4 a g = 23.
Postup práce algoritmu pro N = 64 a K = 2000 vidı́me na obrázku 24.

Náhodné rozmis´ování bod· v rovin¥

191

Algoritmus 1 CCPD
function CCPD(N, K, pdf )
. počet vzorků, K, hustota pravděp.
P oint[] S ← new P oint[N ]
. sada vzorků
List < P oint > [] P ← new List < P oint > [N ]
. a jejich body
for i ← 1, N do
. inicializace
for k ← 1, K do
P[i].add(pdf ())
. bod vygenerovaný podle hustoty pdf
end for
S[i] ← Centroid(P [i])
. těžiště seznamu bodů
end for
repeat
. jedna zlepšujı́cı́ generace
changed ← f alse
for all i, j ← 1, N do
List < P oint > Ti ← Closer(P [i], S[j], S[i])
List < P oint > Tj ← Closer(P [j], S[i], S[j])
if Ti 6= ∅ ∧ Tj 6= ∅ then
changed ← true
. body se budou vyměňovat
repeat
. výměna nejméně výhodných bodů
P [i].remove(T i[0]); P [j].add(T i[0]); T i.deleteAt(0)
P [j].remove(T j[0]); P [i].add(T j[0]); T j.deleteAt(0)
until Ti = ∅ ∨ Tj = ∅
S[i] ← Centroid(P [i])
. přepočı́tám těžiště
S[j] ← Centroid(P [j])
end if
end for
until ¬changed
return S
end function
Ke konvergenci postačilo 23 kroků iterace.
[velmi pěkné vzorky, výborná diskrepance i spektrum, je korektnı́, lze řı́dit
hustotou pravděpodobnosti, středně rychlý výpočet]

5 Výsledky
5.1 Matice vlastnostı́
Pro přehlednost jsme zařadili tabulku obsahujı́cı́ zjednodušený výčet nejdůležitějšı́ch vlastnostı́ všech popisovaných vzorkovacı́ch metod. Snažili
jsme se vystihnout typické vlastnosti za předpokladu správného (optimálnı́ho) nastavenı́ přı́padných parametrů.
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Vysvětlenı́ významu sloupečků tabulky:
• pokr“ – pokrývá sada vzorků celou zdrojovou oblast? (tj. vede k ne”
strannému odhadu integrálu)
• spekt“ – spektrálnı́ vlastnosti metody, splňujı́ vzorky vlastnost
”
modrého šumu“?
”
• hust“ – lze algoritmus modifikovat tak, aby byl řı́zen libovolnou
”
hustotou pravděpodobnosti?
• rnd“ – náhodnost (opak determinismu)
”
• rych“ – velká rychlost implementace
”
• par“ – možnost efektivnı́ paralelnı́ implementace (bez nutnosti ko”
munikace mezi vlákny)
Hodnoty v jednotlivých polı́čkách:
• ++“ – výborně splňuje, je to silná stránka metody
”
• +“ – splňuje
”
• ∼“ – splňuje jen částečně, slyšeli jsme o modifikacı́ch. . .
”
•
“ – nesplňuje
”
• –“ – silně nesplňuje, velmi nevýhodné řešenı́
”
metoda
Pravidelné
Hammersley
Larcher-Pillichshammer
Náhodné
Jittering
Semi-jittering
N věžı́
Poissonův disk
Mitchell
Lloyd
CCPD

pokr
–
+
+
++
++
++
++
++
++
++

spekt
–
–
–

hust
–

++
∼
∼
++
++
+
++

+
++
+
++

rnd
–
+
++
++
+
++
++
++
+
++

rych
++
++
++
++
++
++
+

–

par
++
+
+
++
++
++
∼
∼
∼
∼
∼

Tabulka 1: Matice vlastnostı́.
5.2 Spektrálnı́ vlastnosti
Některé popisované metody byly podrobeny frekvenčnı́ analýze ve srovnatelných podmı́nkách – sada N = 1024 vzorků s rovnoměrnou hustotou pravděpodobnosti, 10 průměrovaných souborů vzorků. Srovnatelná
výkonová spektra a jejich radiálnı́ průměry najdete v této sekci.
Prvnı́ porovnánı́ ukazuje fatálnı́ vliv pravidelnosti na kvalitu spektra. Byla počı́tána spektra pro semi-jittering s amplitudami od 0.0 do
1.0 (prvnı́ nastavenı́ odpovı́dá pravidelnému vzorkovánı́, poslednı́ čistému
jitteringu). Výsledky viz obrázek 25.
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Obrázek 25: Pravidelnost pro semi-jittering od a = 0.0 do a = 1.0.
Radiálně průměrovaná spektra byla spočtena jen pro amplitudy 0.6 a
1.0. Můžeme si všimnout, že pro semi-jittering z obrázku spektra již nenı́
patrna velká pravidelnost, graf ji však stále zřetelně ukazuje. Čistý jittering má radiálně velmi rovnoměrné spektrum, vše je vidět na obrázku 26.

Obrázek 26: Radiálnı́ spektra pro semi-jittering a = 0.6 a a = 1.0.
Dalšı́ porovnánı́ ukazuje pěkná spektra generovaná Poissonovým diskovým vzorkovánı́m (nastavenı́ D = 0.022), Mitchellovým algoritmem
(K = 10) a CCPD (K = 100). Všechny soubory vykazujı́ charakteristiky modrého šumu, viz obrázek 27. Radiálnı́ spektra prvnı́ch dvou metod
ukazuje obrázek 28.
Předposlednı́ spektrum ukazuje pseudo-pravidelnost zkonvergovaného
Lloydova algoritmu – sada vzorků tvořı́ CVT. Vzorky se snažı́ umı́stit se
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Obrázek 27: Modrý šum v metodách Poissonův disk, Mitchell a CCPD.

Obrázek 28: Radiálnı́ spektra pro Poissonův disk a Mitchellův alg.
téměř do hexagonálnı́ mřı́žky, proto je ve spektru na obrázku 29 patrná
pravidelná struktura.

Obrázek 29: Pravidelnost CVT distribuce (zkonvergovaný LLoyd).
Nakonec uvádı́me zajı́mavé spektrum randomizované metody LarcherPillichshammer, jednotlivé vzorky byly umist’ovány do uzlových bodů
mřı́žky, náhodnost tedy spočı́vala jen ve změnách permutace (inicializace).
Viz obrázek 30 – upozorňujeme, že zde má radiálnı́ spektrum výjimečně
velký rozptyl (červený graf).
5.3 Měřenı́ diskrepance
Všechny popisované vzorkovacı́ metody byly kvantitativně porovnány v následujı́cı́m testu. Každá metoda vygenerovala 100 různých sad vzorků, ze
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Obrázek 30: Pravidelnost Larcher-Pillichshammer sekvence.
kterých byla spočı́tána průměrná diskrepance a jejı́ výběrová směrodatná
odchylka. Jednotlivé metody měly nastaveny vhodné hodnoty přı́padných
parametrů, sada vzorků obsahovala vždy N = 1024 vzorků z jednotkového
čtverce.
Byla počı́tána diskrepance podle Strouda se střednı́ kvadratickou hodnotou (D2s ). Diskrepance jsou u vedeny v tisı́cinách, jejich výběrové směrodatné odchylky v milióntinách. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.
metoda
Pravidelné
Hammersley*
Larcher-Pillichshammer*
Náhodné
Jittering
Semi-jittering
N věžı́
Poissonův disk
Mitchell
Lloyd (g = 40)
Lloyd (g = 400)
CCPD

diskrepance (×10−3 )
7.468
0.811
0.811
8.941
2.593
4.159
5.220
3.255
3.183
6.400
5.661
2.154

SD (×10−6 )
0.0
0.0
0.0
2.5
0.0
0.0
0.5
0.2
0.2
2.5
1.8
0.0

Tabulka 2: Průměrné diskrepance.
Lloydův algoritmus musel být studován ve dvou nastavenı́ch: pro dobrý
výsledek bylo nutné zastavit iteraci dostatečně brzy (empiricky byla zvolena generace g = 40). Pro porovnánı́ byl spočı́tány i výsledky z pokročilejšı́ho stadia konvergence (g = 400, zde se již sady vzorků blı́žı́ stavu
Centroidal Voronoi“ – CVT).
”
Z tabulky plyne, že si z pohledu diskrepance nejlépe vedou deterministické sekvence (ty však majı́ špatné spektrálnı́ charakteristiky, viz
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sekce 3.3 a 5.2). Ze spektrálně vyhovujı́cı́ch metod se jako nejlepšı́ ukázala
kapacitně omezená distribuce, ani jittering nedává špatné výsledky.

6 Závěr
Byly studovány metody náhodného rozmist’ovánı́ (vzorkovánı́) bodů v rovině s ohledem na jejich dobré estetické vlastnosti a použitelnost pro
Monte-Carlo integraci. Byly uvedeny metody objektivnı́ho posuzovánı́
kvality vzorkovánı́, zejména diskrepance a dvě nejvýznamnějšı́ spektrálnı́
charakteristiky. Přehled populárnı́ch vzorkovacı́ch algoritmů byl doplněn
spektrálnı́ analýzou a srovnávacı́m měřenı́m jejich diskrepance.
Aby byla všechna srovnánı́ co nejkorektnějšı́, byly všechny popisované
metody implementovány autorem přı́spěvku bez použitı́ dalšı́ch knihoven.
Všechna srovnávacı́ měřenı́ i ilustračnı́ obrázky jsou výsledkem téhož programu.
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Abstrakt. Příspěvek se věnuje problematice hledání nejpravděpodobnější trasy
průjezdu vozidla danou silniční sítí na základě naměřených GPS souřadnic. Jsou
popsány běžné chyby a zkreslení moderních GPS přijímačů, které způsobují selhání
naivních algoritmů založených na vyhledání nejbližšího silničního úseku. Je
diskutována implementace algoritmu, který využívá skrytých Markovových modelů
pro eliminaci problémů se zkreslením. Příspěvek rovněž představuje optimalizace
tohoto algoritmu pro zpracování velkého množství tras na rozsáhlých mapových
podkladech.
Klíčová slova: Registrace GPS, geografické informační systémy, navigace.

1 Úvod
Registrace GPS bodů na silniční síť je postup, při které je posloupnosti
naměřených GPS souřadnic přiřazena odpovídající trasa v silniční síti. Cílem je
určit komunikace, po kterých se vozidlo vybavené GPS přijímačem pohybuje.
Získané informace o komunikacích lze použít pro měření rychlosti průjezdu
vozidel danými úseky, vytíženosti komunikací či sledování vzorů v dopravě.
Největším problémem při přiřazování jednotlivých GPS bodů silničním
úsekům je chybná souřadnice bodu způsobená nepřesností GPS či ztrátou
signálu, např. v husté zástavbě či v tunelech. Není proto možné se spoléhat na
lokální algoritmy, které přímo přiřazují GPS body úsekům silniční sítě na základě
jednoduché metriky (např. vzdálenost), protože některé body mohou být
naměřené chybně, což vede k určení někdy i nesmyslných tras.
Jedním ze způsobů, jak vylepšit přesnost lokálních metod, je sledování
geometrických podobností mezi naměřenými GPS body a silničními úseky na
mapovém podkladu [1]–[4]. Problémem těchto algoritmů však je zvýšená
citlivost na odchylky v GPS měření, především na ztrátu signálu. Lepší odolnosti
proti chybám v GPS měření mají algoritmy založené na hledání
nejpravděpodobnější trasy. Tyto algoritmy vždy uvažují s několika hypotézami
určujícími výslednou trasu a vybírají tu, která je nejvíce pravděpodobná [5]–[7].
V příspěvku jsou nejprve rozebrány požadavky na výsledný algoritmus, a
postupně navrženo několik možných řešení těchto požadavků. Detailně je
rozebrán algoritmus z [7] a jeho implementace, která splňuje všechny kladené
požadavky a je dostatečně rychlá pro praktické využití na reálných mapových
podkladech.
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2 Registrace GPS
Nejjednodušším přístupem k vytváření tras na základě sady GPS souřadnic je
přiřazení vždy nejbližšího silničního úseku k dané GPS souřadnici. Výsledná
trasa je tvořena posloupností těchto úseků. Obrázek 1 znázorňuje problémy
tohoto řešení, kde výsledná trasa není souvislá a obsahuje nepravděpodobné
úseky, na kterých by se vozidlo muselo otáčet o 180°.

Obrázek 1: Ukázka problematického určení trasy pomocí nejbližšího
úseku k dané GPS souřadnici. Zeleně zvýrazněné segmenty představují
výslednou trasu.
Při použití metody hledání nejbližšího úseku dochází často k zahrnutí úseků,
ke kterým je přiřazen pouze jeden či dva body. Díky šumu tak může dojít
k zahrnutí velkého množství nesouvisejících úseků, které způsobují vytváření
nesmyslných tras. Řešením je přiřadit ke každému úseku hodnotu určující na
základě jeho vzdálenosti od GPS bodů pravděpodobnost, že je součástí hledané
trasy.

Obrázek 2: Detekce málo pravděpodobných úseků na základě vzdálenosti
od GPS měření. Tmavě zelené a černé úseky mají velmi nízkou
pravděpodobnost, že jsou součástí trasy.
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Úseky, v jejichž blízkosti leží větší množství naměřených GPS bodů, budou
mít vyšší pravděpodobnost, že se stanou součástí výsledné trasy, než úseky
s menším počtem nebo vzdálenějšími body. Stanovením vhodného prahu lze také
odfiltrovat málo pravděpodobné úseky.
Přestože použití pravděpodobností určených na základě vzdálenosti úseku od
GPS bodů ve velké míře eliminuje chyby způsobené náhodným šumem v měření,
není zaručeno, že výsledná trasa bude spojitá v případě, že dojde k výpadku GPS
signálu. Obrázek 3 demonstruje případ ztráty GPS signálu v tunelu, díky které je
do trasy zahrnut špatný úsek. Výsledná trasa navíc není spojitá.

Obrázek 3: V případě ztráty signálu mnoho GPS přijímačů extrapoluje
hodnoty na základě předchozích měření, což může vést k velkým
nepřesnostem a nespojitým trasám.
Na základě výše uvedených problémů lze stanovit požadavky, které by měla
výsledná trasa splňovat:
1. Úseky trasy by měly ležet blízko naměřených GPS souřadnic
2. Jednoduchost a délka – kratší a jednodušší trasy by měly být
preferovány před delšími
3. Spojitost – výsledná trasa musí tvořit cestu v grafu, jenž reprezentuje
silniční síť
Metodu, která definuje jednoduchost trasy a umožňuje určit pravděpodobnou
trasu průjezdu vozidla, představili Newson a Krumm v [7]. V následující kapitole
je tato metoda, založená na skrytých Markovových modelech, představena a je
diskutováno její použití na rozsáhlých mapových podkladech a velkém množství
tras.

3 Registrace GPS pomocí skrytých Markovových modelů
Markovovy modely umožňují reprezentovat systémy, jejichž chování lze popsat
pomocí stavů a přechodů mezi těmito stavy. Jednotlivé přechody mají přiřazenu
pravděpodobnost přechodu z jednoho stavu do druhého, takže reprezentovanými
systémy mohou být i stochastické procesy. U skrytých Markovových modelů
(Hidden Markov Models, HMM) jsou k dispozici pouze nepřímá pozorování
jednotlivých stavů, která mohou být nepřesná. Tato nepřesnost je vyjádřena jako
pravděpodobnost 𝑃𝑃(𝑆𝑆|𝑋𝑋) pozorování stavu 𝑆𝑆, za podmínky, že nastal jev 𝑋𝑋.

202

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

Pro účel registrace GPS souřadnic reprezentují jednotlivé úseky silnic stavy
Markovova modelu. GPS souřadnice potom představují nepřesná pozorování
těchto stavů. Cílem je nalézt posloupnost stavů, jejíž pravděpodobnost je
vzhledem k daným GPS souřadnicím maximální.
K plnému určení HMM jsou potřeba pravděpodobnosti pozorování a
pravděpodobnosti přechodu. V případě GPS registrace je pravděpodobnost
pozorování úseku určena na základě vzdálenosti GPS bodu od daného úseku,
která má normální rozdělení 𝑁𝑁(0, 𝜎𝜎 2 ), kde 𝜎𝜎 je odchylka GPS přijímače (např.
10 m) [7]. Pravděpodobnosti přechodu jsou odvozeny na základě složitosti trasy
mezi dvěma po sobě jdoucími GPS body. Výchozím předpokladem je, že délka
jednoduchých tras mezi dvěma GPS body přibližně odpovídá vzdušné
vzdálenosti těchto bodů. Trasy podobné délky, jako je vzdušná vzdálenost, jsou
proto uvažovány jako pravděpodobnější. Konkrétně je pravděpodobnost
přechodu 𝑝𝑝𝑠𝑠1→𝑠𝑠2 z úseku 𝑠𝑠1 do úseku 𝑠𝑠2 vypočítána jako [7]
𝑝𝑝𝑠𝑠1→𝑠𝑠2 = 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝛽𝛽 (|𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ − 𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 |),

kde β je střední hodnota rozdílu mezi vzdušnou vzdáleností a vzdáleností
po silniční síti, 𝑑𝑑𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣ℎ je vzdušná vzdálenost mezi oběma úseky,
𝑑𝑑𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 vzdálenost úseků po silniční síti a 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 exponenciální rozdělení se střední
hodnotou 𝛽𝛽. Pro zvýšení přesnosti je vhodné nejprve na segmentech 𝑠𝑠1 a 𝑠𝑠2 najít
nejbližší body odpovídající GPS měřením a trasu hledat mezi těmito dvěma
body.
Pro nalezení nejvhodnější trasy je použit Viterbiho algoritmus [8], který na
základě sady pozorování vypočítá nejpravděpodobnější posloupnost stavů, která
k daným pozorováním vedla.

3.1

Určení parametrů

Jedinými parametry algoritmu jsou 𝜎𝜎 a 𝛽𝛽, které představují kompromis mezi
důvěrou v přesnost GPS měření a jednoduchostí výsledné trasy. Newson a
Krumm [7] stanovují tyto hodnoty jako konstanty pro dané GPS zařízení
a mapový podklad. Tento přístup však ne vždy přináší dobré výsledky. Parametr
𝛽𝛽 (rozdíl vzdáleností) se obvykle zvětšuje s rostoucí vzdáleností mezi dvěma
GPS měřeními. Rozdíl 10 metrů u dvou měření vzdálených 1 km je obvykle
zanedbatelný, zatímco u dvou měření vzdálených 50 metrů velmi výrazný.
Stejným způsobem lze nahlížet i na parametr 𝜎𝜎, při větších rozestupech, které
značí vyšší rychlost vozidla, je přesnost GPS často nižší, než když vozidlo jede
pomalu. Vhodnější je proto oba parametry vyjádřit relativně ke vzdálenosti mezi
dvěma po sobě jdoucími měřeními než jako absolutní hodnoty v metrech.

3.2

Implementace

Standardní implementace Viterbiho algoritmu má složitost 𝑂𝑂(𝑇𝑇 × 𝑆𝑆 2 ), kde T je
počet měření (GPS souřadnic) a S počet stavů (úseků silnic). Tato složitost je
příliš vysoká pro použití na rozsáhlých mapových podkladech s desetitisíci až
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statisíci úseky a desítkami či stovkami měření na trasu. Zároveň dochází
k násobení jednotlivých pravděpodobností, což u delších tras způsobuje
problémy s přesností reprezentace hodnot v plovoucí řádové čárce (floating
point).
Problémy s přesností výpočtů lze eliminovat logaritmováním všech
pravděpodobností a nahrazením součinu součtem. Pro správné fungování
Viterbiho algoritmu je důležité skládání pravděpodobností a hledání maxima,
tyto dvě vlastnosti logaritmické pravděpodobnosti zachovávají.
V praxi při hledání nejpravděpodobnější trasy není nutné zahrnout všechny
úseky silniční sítě. Úseky vzdálené více jak 3 𝜎𝜎 od naměřených GPS souřadnic
mají velmi nízkou pravděpodobnost, že budou součástí trasy. Je proto možné
jejich pravděpodobnost uvažovat jako nulovou a pro modelování přechodů
použít řídké matice. Počet nenulových prvků matice přechodu tak závisí pouze
na rozptylu GPS a hustotě mapového podkladu podél měřené trasy, nikoliv na
počtu silničních úseků celého mapového podkladu. Výsledná složitost Viterbiho
algoritmu je potom 𝑂𝑂(𝑇𝑇 × 𝐿𝐿2 ), kde 𝐿𝐿 je počet úseků v blízkosti GPS měření a
𝐿𝐿 ≪ 𝑆𝑆.
Pro vyhledání nejbližších úseků k danému GPS bodu je mapa převedena na
dvourozměrný rastr, kde každý bod rastru obsahuje seznam silničních úseků,
které jej protínají. Velikost jednoho bodu rastru lze zvolit na základě průměrné
odchylky GPS nebo na základě délky nejkratšího úseku, není-li v době vytváření
rastru odchylka GPS k dispozici. Dotaz na nejbližší silniční úseky pro daný bod
má potom složitost 𝑂𝑂(1) namísto 𝑂𝑂(𝑁𝑁) vzhledem k počtu silničních úseků
v mapovém podkladu.

4 Výsledky
Implementace byla testována na trasách vozů zdravotnické záchranné služby
Královéhradeckého kraje s mapovým podkladem kraje s 60 000 silničními úseky.
Jednotlivé trasy obsahují řádově desítky měření.
Zpracování 250 tras trvá na PC s procesorem Core 2 Duo cca. 1 minutu na
jednom jádru procesoru. Díky nezávislosti jednotlivých tras lze však úlohu
snadno spustit na všech dostupných jádrech, algoritmus škáluje lineárně s počtem
jader. Nalezené trasy odpovídají reálným trasám vozidel záchranné služby
i v případě výpadku či zkreslení GPS signálu, především díky výběru nejkratší
cesty při výpočtu pravděpodobností přechodu.
Implementace je k dispozici jako součást open-source (GPL) komponentního
frameworku SPA [9].

5 Závěr
V příspěvku byla diskutována metoda pro registraci GPS souřadnic na silniční
síť, její implementace a způsob určení parametrů. Navržená implementace při
modelování problému neuvažuje celou silniční síť, čímž se výrazně snižuje
celková složitost algoritmu. Testování na rozsáhlém mapovém podkladu
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ukazuje, že je implementace dostatečně rychlá pro zpracování velkých objemů
dat a praktické nasazení. Získané trasy jsou kvalitativně na velmi vysoké úrovni
i přes značný šum u některých GPS měření, což potvrzuje vysokou odolnost
metody vůči šumu, oproti jednoduchým metodám založeným na hledání
nejbližšího silničního úseku.
Výsledná implementace v jazyce C++ je k dispozici jako open source pod
licencí GPL.
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Vliv zobrazení na křivky s Pythagorejským
hodografem
Lenka Součková
KMA PřF UJEP
České mládeže 8, 400 96 Ústí nad Labem
lenka.souckova@ujep.cz

Abstrakt. Tento příspěvek se zabývá vlivem zobrazení na polynomické
křivky s Pythagorejským hodografem převážně ve dvojrozměrném
prostoru. Zkoumá, zda je obraz křivky rovněž křivka s Pythagorejským
hodografem či nikoliv. Zaměříme se na zobrazení známá z výuky na
vysokých kolách (afinity, kruhová inverze, . . . ) a ukážeme si, jak se
zobrazí jednodušší polynomické křivky s Pythagorejským hodografem
v konkrétních zobrazení.
Klíčová slova: Křivky s Pythagorejským hodografem, zobrazení.

1 Úvod
V tomto článku budeme zkoumat vliv zobrazení, které se běžně vyučují na
vysokých školách, na křivky s Pythagorejským hodografem (PH křivky).
Zajímá nás, zda se tzv. Pythagorejský hodograf při zobrazování polynomických PH křivek převážně ve dvojrozměrném prostoru zachová či
nikoliv. Zaměříme se na afinitu, kolineaci a kruhová zobrazení.

2 Křivky s Pythagorejským hodografem
V roce 1990 byl publikován první článek o křivkách s Pythagorejským
hodografem [1]. Tyto křivky jsou žádané (v CNC systémech, CAD a CAM
programech) pro jejich výhodné vlastnosti, jako je např. jejich racionální
ofset. Jsou vhodné pro Hermitovskou interpolaci koncovými daty nebo
pro aproximaci dané křivky pomocí splajnů.
Můžeme je zadefinovat např. takto:
Rovinnou křivku r(t) = (x(t), y(t)) jejíž složky x(t), y(t) jsou polynomy stupně n
n
n
X
X
x(t) =
ak tk , y(t) =
bk tk ,
k=0

0

0

k=0

0

jejíž hodograf r (t) = (x (t), y (t)) splňuje tzv. Pythagorejskou podmínku
x02 (t) + y 02 (t) = σ 2 (t)

pro nějaký polynom σ(t), nazveme polynomickou křivkou s Pythagorejským hodografem (PH křivka).
Podobně můžeme definovat PH křivku r(t) = (x(t), y(t), z(t)) v trojrozměrném prostoru. Pythagorejská podmínka má potom tvar:
x02 (t) + y 02 (t) + z 02 (t) = σ 2 (t)
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Obrázek 1: Kubika r(t) = 2t2 , 2t − 23 t3 , t ∈ h0, 1i a její hodograf (čárkovaně)

3 Zobrazení
Zaměříme se na vybraná lineární a kruhová zobrazení a budeme zkoumat,
zda zachovávají Pythagorejský hodograf či nikoliv.
Z lineárních zobrazení se zaměříme na shodnost, podobnost, afinitu a
kolineaci, mezi kruhová zobrazení zařadíme kruhovou inverzi a inverzní
zobrazení ke stereografické projekci, které nám dvojrozměrnou PH křivku
zobrazí na křivku ve 3D.
U každého zobrazení bude uveden příklad. Vybrali jsme si jednoduchou
polynomickou PH křivku třetího stupně:

• Křivka: r(t) = 2t2 , 2t − 23 t3 , t ∈ h0, 1i

• Hodograf křivky r(t): r0 (t) = 4t, 2 − 2t2 , t ∈ h0, 1i
• Pythagorejská podmínka:
x02 (t)+y 02 (t) = (4t)2 +(2−2t2 )2 = 4+8t2 +4t4 = (2+2t2 )2 = σ 2 (t)
3.1 Shodnost
Zobrazení f : E2 → E2 se nazývá shodnost, právě když pro každé dva
body X, Y ∈ E2 a jejich obrazy f (X), f (Y ) ∈ E2 platí:
|f (X)f (Y )| = |XY |.

Analytické vyjádření: X 0 = AX + B, kde A je ortonormální matice a
A A = E.
T


Křivku r(t) = 2t2 , 2t − 32 t3 , t ∈ h0, 1i zobrazíme ve shodnosti, která
je dána maticemi:
!
√
 3 
3
1
2
2
√2
A=
,
B
=
.
3
− 12
−1
2

2
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Obrázek 2: Kubika r(t), její obraz ve shodnosti q(t) (tučně) a jejich hodografy (čárkovaně)
Obraz křivky r(t) je potom křivka:
q(t) =

√ !
√ 2 1 3 1 √
3
3 3
2
+ t + 3t − t , − + 3t − t −
t
2
3
2
3

a její hodograf vyjádříme:

√
√
√ 
q 0 (t) = 1 + 2 3t − t2 , 3 − 2t − 3t2 .

Ověříme Pythagorejskou podmínku:

2 √
√
√ 2
q102 (t) + q202 (t) = 1 + 2 3t − t2 +
3 − 2t − 3t2
= (2 + 2t2 )2 = σ 2 (t).

Vidíme, že tato podmínka platí. Navíc si můžeme všimnout, že polynom
σ(t) je pro křivku r(t) a její obraz q(t) stejný.
Obecně můžeme vyjádřit shodnost např. pomocí matic:


 
cos ϕ − sin ϕ
b
A=
,B = 1 ,
sin ϕ cos ϕ
b2
v tomto případě se jedná o shodnost přímou.
Obrazem křivky r(t) je potom křivka:
q(t) = (cos ϕx(t) − sin ϕy(t) + b1 , sin ϕx(t) + cos ϕy(t) + b2 )
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a její hodograf můžeme vyjádřit takto:
q 0 (t) = (cos ϕx0 (t) − sin ϕy 0 (t), sin ϕx0 (t) + cos ϕy 0 (t)) .
Musíme jen ověřit Pythagorejskou podmínku:
q102 (t) + q202 (t) = (cos ϕx0 (t) − sin ϕy 0 (t))2 + (sin ϕx0 (t) + cos ϕy 0 (t))2
= x02 (t) + y 02 (t)
= σ 2 (t),
Vidíme, že podmínka platí a navíc, že je polynom σ(t) pro vzor i obraz
stejný.
3.2 Podobnost
Zobrazení f : E2 → E2 se nazývá podobnost, jestliže existuje reálné
číslo k > 0 takové, že pro každé dva body X, Y ∈ E2 a jejich obrazy
f (X), f (Y ) ∈ E2 platí:
|f (X)f (Y )| = k|XY |.

Analytické vyjádření: X 0 = AX + B, kde A je ortonormální matice a
A A = k 2 E.
T


Obraz křivky r(t) = 2t2 , 2t − 32 t3 , t ∈ h0, 1i v zobrazení dané maticemi:


 
0 −2
0
A=
,B =
2 0
−2
je křivka:
q(t) =




4
−4t + t3 , −2 + 4t2 ,
3

jejíž hodograf můžeme vyjádřit:
q 0 (t) = (−4 + 4t2 , 8t).
Ověřením Pythagorejské podmínky:
q102 (t) + q202 (t) = (−4 + 4t2 )2 + (8t)2 = (4 + 4t2 )2 = σ̄ 2 (t) = 22 σ 2 (t)
zjistíme, že existuje polynom σ̄(t).
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Obrázek 3: Kubika r(t), její obraz v podobnosti q(t) (tučně) a jejich hodografy (čárkovaně)
Obecně můžeme vyjádřit podobnost pomocí matic:


 
a11 a21
b
A=
,B = 1 ,
a12 a22
b2
pro které musí platit: AT A = k 2 E. Z této podmínky vyplývají dva vztahy:
• a11 a21 + a12 a22 = 0,
• a211 + a212 = a221 + a222 = k 2 .
Obrazem křivky r(t) je křivka:
q(t) = (a11 x(t) + a21 y(t) + b1 , a12 x(t) + a22 y(t) + b2 ) ,
jejíž hodograf můžeme vyjádřit:
q 0 (t) = (a11 x0 (t) + a21 y 0 (t), a12 x0 (t) + a22 y 0 (t)) .
Potom můžeme Pythagorejskou podmínku upravit pomocí výše zmíněných vztahů a psát ve tvaru:
q102 (t) + q202 (t) = (a11 x0 (t) + a21 y 0 (t))2 + (a12 x0 (t) + a22 y 0 (t))2
= (a211 + a212 )x02 (t) + (a221 + a222 )y 02 (t)
+ 2(a11 a21 + a12 a22 )x0 (t)y 0 (t)
= (a211 + a212 )(x02 (t) + y 02 (t)) = σ̄ 2 (t) = k 2 σ 2 (t)
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Nejenže jsme schopni nalézt takový polynom σ̄(t) tak, aby platila Pythagorejská podmínka, ale vidíme, že je tento polynom roven kσ(t), kde
číslo k je koeficient dané podobnosti.
3.3 Afinita
Zobrazení f : A2 → A2 se nazývá afinní, právě když pro každé tři body
X, Y, Z ∈ A2 a jejich obrazy f (X), f (Y ), f (Z) ∈ A2 platí:
f (X) = f (Y ) = f (Z) nebo jsou f (X), f (Y ), f (Z) tři navzájem různé kolineární body a zároveň (f (X), f (Y ); f (Z)) = (X, Y ; Z).
Analytické vyjádření: X 0 = AX + B, kde A je regulární matice.
Obraz křivky r(t) = 2t2 , 2t −
cemi:

2
A=
−1

2 3
3t



, t ∈ h0, 1i v zobrazení dané mati
 
1
−1
,B =
3
2

je křivka:


2 3
2 3
2
2
q(t) = −1 + 2t + 4t − t , 2 + 6t − 2t − t ,
3
3
jejíž hodograf můžeme vyjádřit ve tvaru:
q 0 (t) = (2 + 8t − 2t2 , 6 − 4t − 6t2 ).
Dosadíme do Pythagorejské podmínky:
q102 (t) + q202 (t) = (2 + 8t − 2t2 )2 + (6 − 4t − 6t2 )2
= 40 − 16t + 16t3 + 40t4 6= σ̄ 2 (t).

Vidíme, že takový polynom, který po úpravě získáme, nemůže být roven
nějakému polynomu σ̄ 2 (t).
Obecně můžeme afinitu vyjádřit maticemi:


 
a11 a21
b
A=
,B = 1 .
a12 a22
b2
Obrazem křivky r(t) je křivka:
q(t) = (a11 x(t) + a21 y(t) + b1 , a12 x(t) + a22 y(t) + b2 ) ,
jejíž hodograf je:
q 0 (t) = (a11 x0 (t) + a21 y 0 (t), a12 x0 (t) + a22 y 0 (t)) .
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Obrázek 4: Kubika r(t), její obraz v afinitě q(t) (tučně) a jejich hodografy
(čárkovaně)
Po úpravě Pythagorejské podmínky získáme:
q102 (t) + q202 (t) = (a11 x0 (t) + a21 y 0 (t))2 + (a12 x0 (t) + a22 y 0 (t))2
= (a211 + a212 )x02 (t) + 2(a11 a21 + a12 a22 )x0 (t)y 0 (t)
+ (a221 + a222 )y 02 (t)
6= σ̄ 2 (t)
Vidíme, že i obecně neexistuje polynom σ̄(t) takový, aby Pythagorejská
podmínka platila.
3.4 Kolineace
Všechna předchozí zobrazení jsme měli definované v eukleidovské rovině.
Kolineaci si zadefinujeme v projektivním rozšíření eukleidovské roviny.
Bod X[x, y] v kartézských souřadnicích můžeme vyjádřit v projektivním rozšíření euklidovské roviny E¯2 v tzv. homogenních souřadnicích
X̄(x0 , x1 , x2 ). Tyto body dělíme na dva druhy:
• x0 6= 0, potom X[x, y] → X̄(x0 , x1 , x2 ) tak, že x = xx01 , y = xx02 a
jedná se o tzv. bod vlastní,
• x0 = 0, potom X̄(0, x1 , x2 ) a jedná se o bod nevlastní.
Zobrazení f : E¯2 → E¯2 , které každému bodu X̄ ∈ E¯2 přiřadí bod
f (X̄) ∈ E¯2 tak, že:
f (X̄) = AX̄,
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kde A je čtvercová regulární matice 3 × 3, se nazývá kolineace.
Křivku můžeme vyjádřit i v projektivním rozšíření eukleidovské roviny:


2
r(t) = 2t2 , 2t − t3 , t ∈ h0, 1i
3


2
r̄(t) = 1, 2t2 , 2t − t3 , t ∈ h0, 1i
3
Obrazem této křivky v zobrazení dané

1
A = −2
3

maticí:

2 0
1 1
0 1

je křivka q̄(t), kterou můžeme převést zpět do eukleidovské roviny:


2 3
2 3
2
2
q̄(t) = 1 + 4t , −2 + 2t + 2t − t , 3 + 2t − t
3
3

2 3
2 3
2
−2 + 2t + 2t − 3 t 3 + 2t − 3 t
q(t) =
,
.
1 + 4t2
1 + 4t2
Dále postupujeme jako v předchozích případech. Vyjádříme hodograf obrazu:


6 + 60t − 30t2 − 8t4 6 − 72t − 30t2 − 8t4
0
q (t) =
,
3(1 + 4t2 )2
3(1 + 4t2 )2
a ověříme Pythagorejskou podmínku:

2 
2
6 + 60t − 30t2 − 8t4
6 − 72t − 30t2 − 8t4
02
02
q1 (t) + q2 (t) =
+
3(1 + 4t2 )2
3(1 + 4t2 )2
2
3
8(9 − 18t + 1008t + 90t )
=
9(1 + 4t2 )4
8(201t4 + 24t5 + 120t6 + 16t8 )
+
9(1 + 4t2 )4
6= σ̄ 2 (t)
Vidíme, že Pythagorejská podmínka splněna není.
Obecně můžeme kolineaci vyjádřit pomocí matice:


a00 a10 a20
A = a01 a11 a21 
a02 a12 a22
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Obrázek 5: Kubika r(t), její obraz v kolineaci q(t) (tučně) a jejich hodografy (čárkovaně)
Obrazem křivky r(t) je křivka:


a01 + a11 x(t) + a21 y(t) a02 + a12 x(t) + a22 y(t)
q(t) =
,
a00 + a10 x(t) + a20 y(t) a00 + a10 x(t) + a20 y(t)
q(t) = (q1 (t), q2 (t)) ,

jejíž hodograf můžeme vyjádřit ve tvaru:
q 0 (t) = (q10 (t), q20 (t)) .
Pokud bychom vyjádřili složky hodografu a dosadili do Pythagorejské
podmínky:
q102 (t) + q202 (t) 6= σ̄ 2 (t)
zjistili bychom, že Pythagorejská podmínka splněna není, stejně jako u afinity, která je jen speciálním případem kolineace. Navíc tím, že převedeme
křivku do homogenních souřadnic, stává se nám z ní křivka racionální.
3.5 Kruhová inverze
Kruhovou inverzi také nebudeme definovat v eukleidovské rovině, ale v
tzv. Möbiově rozšíření eukleidovské roviny E2 ∪ {P∞ }.
Zobrazení f : E2 ∪ {P∞ } → E2 ∪ {P∞ } dané středem S a koeficientem
λ 6= 0, které splňuje:
• S → P∞ ,P∞ → S,
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• λ > 0 ⇒ SX, SX 0 jsou totožné polopřímky,
• λ < 0 ⇒ SX, SX 0 jsou opačné polopřímky,

|λ|
• |SX 0 | = |SX|
,
nazýváme kruhová inverze.

Analytické vyjádření: X 0 =

λ
|X−S|2 (X

− S) + S


Obrazem křivky: r(t) = 2t2 , 2t − 23 t3 , t ∈ h0, 1i v zobrazení dané
středem a koeficientem: S[0, 0] ∈ r(t), λ = 4 je křivka:


2 − 23 t2
2
q(t) =
,
,
1 + 31 t2 + 19 t4 t + 13 t3 + 19 t5
jejíž hodograf můžeme vyjádřit:


(−36t)(3 + 2t2 ) (−18)(9 + 12t2 + 4t4 − t6 )
,
q 0 (t) =
.
(9 + 3t2 + t4 )2
t2 (9 + 3t2 + t4 )2
Pythagorejská podmínka má potom tvar:
2

(−36t)(3 + 2t2 )
q102 (t) + q202 (t) =
(9 + 3t2 + t4 )2

2
(−18)(9 + 12t2 + 4t4 − t6 )
+
t2 (9 + 3t2 + t4 )2
2

18(1 + t2 )
= σ̄ 2 (t).
= 2
t (9 + 3t2 + t4 )
V tomto případě je obraz křivky r(t) racionální křivka a její hodograf
také. Vidíme, že jsme schopni nalézt racionální funkci parametru t σ̄(t) a
Pythagorejská podmínka je pro tento konkrétní případ splněna.
Obecně můžeme kruhovou inverzi vyjádřit rovnicí:
X0 =
.

λ
(X − S) + S
|X − S|2

Obrazem křivky r(t) v kruhové inverzi je křivka:

λ(x(t) − s1 )
q(t) =
,
(x(t) − s1 )2 + (y(t) − s2 )2 + s1

λ(y(t) − s2 )
(x(t) − s1 )2 + (y(t) − s2 )2 + s2
q(t) = (q1 (t), q2 (t)) ,

Vliv zobrazení na k°ivky s Pythagorejským hodografem
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Obrázek 6: Kubika r(t), její obraz v kruhové inverzi q(t) (tučně) a jejich
hodografy (čárkovaně)
jejíž hodograf můžeme vyjádřit ve tvaru:
q 0 (t) = (q10 (t), q20 (t)) .
Dosazením složek hodografu do Pythagorejské podmínky:

2
λ
02
02
q1 (t) + q2 (t) =
(x02 (t) + y 02 (t))
(x(t) − s1 )2 + (y(t) − s2 )2

2
λ
2
= σ̄ (t) =
σ 2 (t)
(x(t) − s1 )2 + (y(t) − s2 )2
zjistíme, že podmínka platí pro libovolnou kruhovou inverzi. σ̄(t), q(t) a
q 0 (t) jsou však v racionálním tvaru.
3.6 Stereografická projekce
Stereografická projekce je jediné z probíraných zobrazení, které není rovinné. Proto jsme na začátku textu ukázali, jak vypadá Pythagorejská
podmínka v trojrozměrném prostoru.
Mějme dánu kulovou plochu κ, bod S ∈ κ a rovinu π rovnoběžnou s
tečnou rovinou plochy κ v bodě S. Potom zobrazení f : κ − {S} → π dané
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předpisem X 7→ X 0 = SX ∩ π, (X 6= S) nazýváme stereografická projekce.
Jelikož vzorem je nám vždy rovinná křivka r(t), budeme se zde zabývat
inverzním zobrazení ke stereografické projekci f −1 , které nám tuto křivku
r(t) zobrazí na prostorovou křivku
 q(u(t), v(t)).
Křivku r(t) = 2t2 , 2t − 32 t3 , t ∈ h0, 1i zobrazíme v inverzním zobrazení ke stereografické projekci, které je dáno jednotkovou kružnicí se
středem v počátku, bodem S[0, 0, 1] a rovinou π : z = 0, ve které leží
křivka r(t).
Obraz křivky r(t) v zobrazení f −1 je křivka:


4t − 43 t3
−1 + 4t2 + 43 t4 + 49 t6
4t2
q(t) =
,
,
,
1 + 4t2 + 34 t4 + 49 t6 1 + 4t2 + 43 t4 + 49 t6
1 + 4t2 + 43 t4 + 49 t6
jejíž hodograf můžeme zjednodušeně vyjádřit:
q 0 (t) = (q10 (t), q20 (t), q30 (t)) .
Po dosazení složek hodografu a úpravách získáme Pythagorejskou podmínku ve tvaru:
2

36(1 + t2 )
= σ̄ 2 (t).
q102 (t) + q202 (t) + q302 (t) =
9 + 36t2 + 12t4 + 4t6
Vidíme, že součet druhých mocnin složek hodografu umíme vyjádřit jako
druhou mocninu, ne však polynomu, ale racionální lomenné funkce parametru t. Všimněme si, že už obraz q(t) je křivka racionální a její hodograf
také.
Obecně můžeme polynomickou rovinnou křivku r(t) = (x(t), y(t)) zobrazit na prostorovu racionální křivku
q(t) = (q1 (u(t), v(t)), q2 (u(t), v(t)), q3 (u(t), v(t)))
v zobrazení dané předpisem:
2u(t)
,
1 + u2 (t) + v 2 (t)
2v(t)
q2 (t) =
,
2
1 + u (t) + v 2 (t)
−1 + u2 (t) + v 2 (t)
q3 (t) =
.
1 + u2 (t) + v 2 (t)
q1 (t) =

Hodograf této křivky můžeme zjednodušeně vyjádřit:
q 0 (t) = (q10 (u(t), v(t)), q20 (u(t), v(t)), q30 (u(t), v(t))) .

Vliv zobrazení na k°ivky s Pythagorejským hodografem
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Obrázek 7: Kubika r(t), její obraz v inverzním zobrazení ke stereografické
projekci q(t) (tučně) a jejich hodografy (čárkovaně)
Po dosazení do Pythagorejské podmínky získáme:
4(u02 (t) + v 02 (t))2
(1 + u2 (t) + v 2 (t))2
2

2(u02 (t) + v 02 (t))
= σ̄ 2 (t),
=
(1 + u2 (t) + v 2 (t))

q102 (t) + q202 (t) + q32 (t) =

kde σ̄(t) je racionální funkce parametru t.
Obrazem polynomické PH křivky v zobrazení inverzním ke stereografické projekci je tedy racionální prostorová PH křivka.

4 Závěr
Zabývali jsme se vybranými lineárními a kruhovými zobrazeními převážně
ve dvojrozměrném prostoru a jejich vlivu na PH křivku. Pro demonstraci
jsme si vybrali polynomickou PH křivku třetího stupně.
Z vybraných lineárních zobrazení zachovávají Pythagorejský hodograf
PH křivky shodnosti a podobnosti. Afinita, pokud to není právě speciání
případ (shodnost či podobnost), Pythagorejský hodograf křivky nezachovává. V případě kolineace je to stejné - afinita je speciálním případem
kolineace a pokud zachování PH vlastnosti neplatí u afinity, nebude platit
ani u kolineace. V tomto případě se navíc polynomická PH křivka zobrazí
na racionální křivku, která nemá Pythagorejský hodograf.
Kruhová zobrazení, která jsme zde uvedli, zachovávají Pythagorejský hodograf polynomické PH křivky v obou případech. Kruhová inverze

218

Sou£ková Lenka

však rovinnou polynomickou PH křivku zobrazí na rovinnou racionální
PH křivku a inverzní zobrazení ke stereografické projekci na prostorovou
racionální PH křivku.
Vechna výše zmíněná zobrazení, která zachovávají Pythagorejský hodograf křivek, ať polynomických nebo racionálních, jsou zobrazení konformní. Objevuje se zde tedy otázka, zda všechna zobrazení, která jsou
konformní zachovávají PH vlastnost křivek? Či zda existují nějaká jiná
zobrazení, která nejsou konformní a přesto zachovávají tuto vlastnost?

Reference
[1] R. T. Farouki, T. Sakkalis: Pythagorean hodographs, IBM Journal of
Research and Development, Vol. 34, No. 5, 1990, pp. 736–752.
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Abstrakt. Analýza bodových mračen například z hlediska symetrií představuje
důležitou úlohu v komplikovaném procesu rekonstrukce povrchů popisovaných
bodovou množinou. V článku se budeme zabývat hledáním os šroubového pohybu
ve speciálních bodových mračnech, která reprezentují šroubové plochy.
Představíme nový iterační algoritmus, jehož výsledkem je odhad osy takové
bodové množiny a ukážeme možnou úspornou reprezentaci popisovaného reálného
povrchu. Analýzu navrženého algoritmu provedeme na počítačově generovaných
datech. K implementaci programového prototypu používáme moderní výpočetní
prostředí MATLAB.
Klíčová slova: Odhad osy, šroubová plocha, mračno bodů, 3D skenování

1 Motivace
Problematika digitální rekonstrukce povrchů přitahuje velkou pozornost
komunity odborníků v praxi. Tento zájem je motivován širokými možnostmi,
kde mohou být digitální rekonstrukce povrchů nebo fáze tohoto procesu
aplikovány (stavební obory, reverzní inženýrství, navrhování architektonických
a designových prvků, replikace tvarů skutečných předmětů pomocí 3D tisku,
počítačové projektování, online marketing,…), ale také výzkumnými výzvami,
které problém skýtá. Obecná úloha spočívá v digitálním zdokumentování
nějakého fyzického objektu (např. reálné stavby, geometrického modelu
nějakého objektu, mechanické součástky), v tvorbě jeho počítačového modelu a
v získání analytické reprezentaci, viz [2, 3, 7, 9, 10, 17]. Úsporný matematický
popis umožňuje s objekty pracovat v matematických a modelovacích
programech, přenášet data a zobrazovat je v reálném čase na počítači a na
mobilních zařízeních.
Formálně je vstupem úlohy konečná neorganizovaná množina bodů
v prostoru tzv. mračno bodů a výstupem pak systém analytických ploch
takových, že body vstupní množiny leží na povrchu nebo v jeho blízkosti.
Předpokládá se, že vstupní množina bodů odpovídá v prostoru reálnému
povrchu, jinak by úloha nebyla řešitelná.
Algoritmy řešící rekonstrukce povrchů jsou popisovány v řadě publikací [2,
8, 9, 15, 17], přičemž se většinou jedná o metody rozdělující problém
rekonstrukce do dílčích podproblémů. V základním pojetí se úloha člení na
bodovou fázi (získávání bodového mračna a jeho analýza), polygonální fázi
(aproximace povrchu polygonální sítí, [5]) a tvarovou fázi (reprezentace
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povrchu souborem analytických ploch). Tento přístup volíme i v našem
výzkumu a věnujeme se především bodové fázi procesu rekonstrukce.
Konkrétně se zabýváme analýzou bodových mračen, která reprezentují
speciální povrchy a to obecné šroubové plochy nebo jejich části. Během
výzkumu nových metod pro digitální rekonstrukci se ukázalo, že
nezastupitelnou roli pro získání kvalitního popisu objektu hraje právě precizní
analýza vstupní bodové množiny. V naší práci se soustředíme na analýzu
strukturovaných vstupních bodových množin z hlediska os šroubového pohybu.
Nalezené osy lze využít v dalších fázích rekonstrukčního procesu a rovněž
k úsporné reprezentaci dat.
V článku je nejdříve představen algoritmus pro hledání osy symetrie obecné
rotační plochy. Tento algoritmus jsme navrhovali již v předchozím výzkumu,
viz [12, 13, 14], přičemž zásadní výhoda algoritmu spočívá v možnosti
zobecnění pro šroubové plochy. Dále je popsána modifikace tohoto algoritmu
pro případ šroubových ploch. Nakonec je ukázáno experimentální vyhodnocení
navrženého algoritmu s využitím počítačově generovaných dat. Závěr článku
pojednává o dalším možném vývoji navržených algoritmů a budoucí práci.

2 Hledání osy obecné rotační plochy
V tomto oddíle připomeňme algoritmus pro hledání osy symetrie bodového
mračna reprezentující obecnou rotační plochu nebo její část, viz [12, 13, 14].
Cílem bylo vyvinout algoritmus vycházející z jednoduché geometrické
vlastnosti specifické zkoumané bodové množiny, zde množiny, která
reprezentuje rotační plochy nebo její část.
Předpoklady na vstupní data navrženého algoritmu jsou následující. Mějme
dánu neprázdnou množinu n bodů

 X i i 1
n

v eukleidovském prostoru E3

získané z povrchu obecné rotační plochy. Informaci o tom, že vstupní bodové
mračno popisuje právě tento speciální typ povrchu, předpokládáme.
Nevěnujeme se tedy otázce automatického rozpoznávání typu povrchu.
V reálných aplikacích získáváme body povrchu nejčastěji 3D skenováním
různými typy skenovacích zařízení. Připouštíme, že body nejsou navzorkovány
pravidelně (v reálné aplikaci dokonce ani přesně na povrchu), některé části
bodové množiny mohou chybět. Výstupem algoritmu je odhad osy obecné
rotační plochy.
Algoritmus pro hledání osy symetrie této speciální bodové množiny je
iterační. V prvním kroku algoritmu volíme libovolnou počáteční polohu přímky
pro optimalizaci a dále opakujeme:
 výpočet vektoru distance, jehož složky jsou vzdálenosti všech
bodů rotační plochy od aktuální přímky (v prvním kroku od
zvolené přímky),
 zavedení nové soustavy souřadnic v rovině,
 na základě minimalizace chybové funkce určujeme novou polohu
optimalizované přímky.
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Rozeberme podrobněji jednotlivé kroky. V rovině volíme novou kartézskou
soustavu souřadnic. Do osy x tohoto souřadného systému umisťujeme aktuální
n
n
přímku společně s pravoúhlými průměty  X ii 1 bodů  X i i 1 vstupní
množiny. Orientace přímky a poloha počátku nové soustavy souřadnic jsou
určeny libovolně a to například tak, že určující bod aktuální přímky
umisťujeme do počátku soustavy a orientaci této přímky volíme podle
směrového vektoru. Funkční hodnoty odpovídají vzdálenostem bodů
od aktuální přímky, tj. složkám vektoru distance. Takto získané body
v soustavě souřadnic v rovině budeme značit  X i i 1 .
n

Pro každý bod

X 

n

i i 1

v soustavě souřadnic v rovině zvolíme  -okolí,

  0 ,   R . Pro bod X i budeme toto okolí značit B ( X i ) . Chybovou
funkci, kterou v každém kroku algoritmu minimalizujeme, definujeme jako
obsah množiny sjednocení všech okolí, tj.
(1)

S

n

B ( X i ) .
i 1

Výpočet obsahu množiny sjednocení všech okolí z (1) provádíme pomocí
známé stochastické výpočetní metody Monte Carlo [6].
Hledáme minimum chybové funkce, neboť víme, že pro případ, kdy je
aktuální přímka přímo osou rotační plochy, se okolí obrazů

X 

n

i i 1

nejvíce

překrývají. Obsah S definovaný v (1) je tedy minimální. Neboť zvolíme-li
za aktuální přímku přímo osu rotační plochy, body  X i i 1 ve zvolené soustavě
n

souřadnic v rovině lze proložit křivku, která odpovídá polovině osového řezu
rotační plochy. K této situaci se chceme přiblížit iteračním procesem,
minimalizační metodou tak získáme odhad osy bodové množiny. Na obrázku 1
můžeme vidět ilustraci výpočtu v jednom kroku algoritmu, tj. výpočet
vzdáleností jednotlivých bodů od aktuální přímky a překreslení situace do nové
soustavy souřadnic v rovině.
Minimalizaci chybové funkce provádíme pomocí známé diferenciální
numerické metody největšího spádu a to jak její obecnou verzí [4, 16], tak i
námi navrženou modifikovanou verzí s konstantní délkou kroku.
Chybová funkce má celkem šest parametrů (pracujeme v eukleidovském
prostoru E3 ) – souřadnice určujícího bodu aktuální přímky a souřadnice jejího
směrového vektoru, které v každém kroku algoritmu aktualizujeme. Jedná se
tedy o reálnou funkci šesti proměnných.
Jednodušší variantu minimalizace dostáváme v případě, volíme-li
modifikovanou metodu největšího spádu s konstantní délkou kroku.
Pro optimalizaci směrového vektoru a určujícího bodu osy volíme ovšem tuto
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délku rozdílnou převážně u množin, které obsahují řádově desetitisíce až
statisíce bodů. U takto rozsáhlých množin se totiž výrazně projeví rozdílnost
spádu těchto parametrů.
X i

Xi

X i X i

Xi

p

X i X i

X i

Obr. 1: Výpočet vzdáleností všech bodů vstupní množiny od aktuální
přímky a zakreslení těchto vzdáleností do nové soustavy souřadnic
v rovině
Složitější variantu představuje obecnější metoda největšího spádu
s určováním
délky
kroku
pomocí
jednorozměrné
minimalizace.
Jednorozměrnou minimalizaci v každém kroku algoritmu realizujeme pomocí
Newtonovy metody tečen [16]. Vypozorování správné volby parametrů nejen
obecné metody největšího spádu, ale také Newtonovy metody tečen
pro jednorozměrnou minimalizaci je často velmi komplikované. Pracujeme-li
s reálnými množinami, volíme proto častěji metodu s konstantní délkou kroku.
Iterační proces je v obou případech ukončen v okamžiku, je-li splněna
předem daná podmínka. Vhodné hodnoty ukončovacího parametru bylo nutné
experimentálně vysledovat.
Testování tohoto algoritmu proběhlo již v předchozím výzkumu, viz [11,
12, 13, 14], proto se nyní zaměřme na jeho další zobecnění.

3 Hledání osy obecné šroubové plochy
Při navrhování algoritmu pro hledání osy šroubové plochy jsme vycházeli
z geometrických vlastností šroubových ploch, přičemž jsme využili
geometrické příbuznosti těchto ploch s plochami rotačními. Princip
předchozího algoritmu byl proto navržen tak, aby bylo možné jej jednoduše
modifikovat a využít geometrické souvislosti ploch rotačních a šroubových.
Algoritmus pro hledání osy obecné šroubové plochy proto vychází
z předchozího algoritmu a do jistého kroku je s předchozím algoritmem
totožný. Rozeberme princip algoritmu.
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Předpoklady na vstupní data navrženého algoritmu jsou následující. Mějme

 X i i 1
n

dánu neprázdnou množinu n bodů

v eukleidovském prostoru E3

získané navzorkováním povrchu obecné šroubové plochy. Informaci o tom, že
vstupní bodové mračno popisuje právě tento speciální typ povrchu,
předpokládáme. Opět se tedy nevěnujeme otázce automatického rozpoznávání
typu povrchu. Připouštíme, že body nejsou navzorkovány pravidelně (v reálné
aplikaci dokonce ani přesně na povrchu), některé části bodové množiny mohou
chybět. Výstupem algoritmu je odhad osy obecné šroubové plochy.
Algoritmus pro hledání osy obecné šroubové plochy je opět iterační.
V prvním kroku algoritmu volíme libovolnou počáteční polohu přímky pro
optimalizaci a dále opakujeme:
 výpočet vektoru distance, jehož složky jsou vzdálenosti všech
bodů šroubové plochy od aktuální přímky (v prvním kroku
od zvolené přímky)
 výpočet vektoru translation, jehož složky jsou velikosti posunutí
ve směru aktuální přímky,
 zavedení nové soustavy souřadnic v rovině,
 na základě minimalizace chybové funkce určujeme novou polohu
optimalizované přímky.
X i X i

X i X i

X i

Xi

Xi

X i

p

Obr. 2: Situace pro polohu aktuální přímky v ose šroubové plochy bez
zavedení posunutí ve směru osy
Rozeberme podrobněji jednotlivé kroky. Volba nové kartézské soustavy
souřadnic v rovině je stejná jako v předchozím algoritmu. Do osy x tohoto
souřadného systému opět umisťujeme aktuální přímku společně s pravoúhlými
n
n
průměty  X ii 1 bodů  X i i 1 vstupní množiny. Funkční hodnoty odpovídají
vzdálenostem bodů od aktuální přímky, tj. složkám vektoru distance. Nyní ale
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od x-ových souřadnic takto získaných bodů v soustavě souřadnic v rovině
odečteme velikost posunutí ve směru aktuální přímky. Takto získané body
v soustavě souřadnic v rovině budeme značit opět  X i i 1 .
n

Podívejme se na obrázek 2, kde je znázorněna situace pro polohu aktuální
přímky v ose šroubové plochy. Nejdříve je uvažováno vkreslení bodů
do pomocné soustavy souřadnic v rovině bez odčítání délek od x-ových
souřadnic odpovídajících velikostem posunutí ve směru osy, tedy postup, který
jsme užívali u rotačních ploch. Nyní je zřejmé, že je potřeba zavést další
parametr, abychom v pomocné soustavě v rovině získali body, které lze proložit
křivkou odpovídající jedné části osového řezu šroubové plochy. Pro každý bod

 X i i 1
n

vstupní množiny proto počítáme velikost posunutí ve směru aktuální

přímky podle vzorce



(2)

2

p,

o kterou zmenšíme x-ovou souřadnici bodů

X 

n

i i 1

. Tyto délky představují

složky vektoru translation. Orientovaný úhel  značí velikost otočení bodu

 X i i 1
n

(měřeno od libovolně zvolené poloroviny s hraniční přímkou v aktuální

přímce) a p značí velikost výšky závitu. Na obrázku 3 je ukázáno, jak se situace
v pomocné soustavě souřadnic v rovině změní, zavedeme-li výpočet posunutí.
X i X i

A  Ao

X i

Xi

Xi

Ao
z

A



p

Obr. 3: Situace pro polohu aktuální přímky v ose šroubové plochy
se zavedením posunutí ve směru osy
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Podívejme se na situaci, kdy aktuální poloha přímky neodpovídá ose
šroubové plochy. Tato situace je znázorněna na obrázku 4. Úhel potřebný
pro výpočet posunutí ve směru aktuální přímky v jednom kroku algoritmu
počítáme od libovolně zvolené poloroviny (na obrázku 4 polorovina  ). Vidět
můžeme rovněž výsledek v soustavě souřadnic v rovině.
Xi



p

Xi

Obr. 4: Situace pro obecnou polohu aktuální přímky se zavedením
posunutí ve směru osy
Další postup je stejný jako v algoritmu pro výpočet osy obecné rotační
plochy. Pro každý bod  X i i 1 v soustavě souřadnic v rovině zvolíme  -okolí,
n

  0 ,   R . Pro bod X i budeme toto okolí značit B ( X i ) . Chybovou
funkci, kterou v každém kroku algoritmu minimalizujeme, definujeme opět
jako obsah množiny sjednocení všech okolí definovaný v (1). Výpočet obsahu
množiny sjednocení všech okolí z (1) provádíme rovněž pomocí stochastické
výpočetní metody Monte Carlo [6].
Hledáme minimum chybové funkce, neboť víme, že pro případ, kdy je
aktuální přímka přímo osou šroubové plochy, se okolí obrazů

X 

n

i i 1

nejvíce

překrývají. Obsah S definovaný v (1) je tedy minimální.
Minimalizaci chybové funkce provádíme opět pomocí diferenciální
numerické metody největšího spádu a to jak její obecnou verzí [4, 16], tak i
modifikovanou verzí s konstantní délkou kroku. Iterační proces je v obou
případech ukončen v okamžiku, je-li splněna předem daná podmínka. Vhodné
hodnoty ukončovacího parametru bylo nutné experimentálně vysledovat.
Chybová funkce má tentokrát sedm parametrů (pracujeme v eukleidovském
prostoru E3 ) – souřadnice určujícího bodu aktuální přímky, souřadnice jejího
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směrového vektoru a výšku závitu. Jedná se tedy o reálnou funkci sedmi
proměnných. Těchto sedm parametrů v každém kroku algoritmu aktualizujeme
a na základě jejich nových hodnot určujeme novou polohu optimalizované
přímky.

4 Experimentální vyhodnocení navrženého algoritmu
Navržený algoritmus pro hledání osy obecné šroubové plochy jsme
implementovali v moderním výpočetním prostředí MATLAB. Abychom mohli
provést analýzu navrženého algoritmu a ladění volitelných parametrů
minimalizačních technik začali jsme pracovat s počítačově generovanými daty.
Ověřování teoretických návrhů pomocí experimentálních implementací je navíc
standardní a velmi moderní přístup.
Předveďme navržený algoritmus na příkladě experimentální bodové
množiny. Předpokládejme, že je dána konečná množina bodů, které jsou
navzorkovány náhodně na povrchu části osové cyklické šroubové plochy
(plocha vzniká šroubováním kružnice v rovině osy) a netvoří tedy pravidelnou
síť. V úvahu nyní nebereme nepřesnost, která by při vzorkování reálného
povrchu mohla vzniknout. Body vstupní množiny tedy leží přesně na šroubové
ploše.
Rovnice přímky: x=-1t+1
y=1.5t
z=5t+1

p  90

u  (1;1,5;5)



A  [1,0,1]
Obr. 5: Body náhodně rozmístěné na části osové cyklické šroubové plochy,
počáteční poloha přímky a zakreslení vzdáleností od přímky do nové
soustavy souřadnic v rovině se zavedením posunutí
Minimalizaci chybové funkce jsme provedli modifikovanou metodou
největšího spádu, neboť je tato metoda stabilnější. V našich počátečních
experimentech se ukázalo, že vyřešit úlohu hledání osy šroubové plochy se
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stává dramaticky obtížnější, jak se zvyšuje počet bodů vstupní množiny a
rovněž v případě volíme-li obecnější metodu minimalizace. V experimentech se
také ukázalo, že výsledky obecné a modifikované metody největšího spádu se
téměř shodují, rozhodli jsme se proto využívat především modifikované verze
metody největšího spádu.
Vstupní množinu bodů a počáteční polohu přímky, kterou optimalizujeme,
vidíme na obrázku 5. Předloženy jsou parametrické rovnice počáteční polohy
přímky a situace v soustavě souřadnic v rovině. Postupný výpočet odhadu osy
šroubové plochy modifikovanou metodou největšího spádu a výsledný odhad
osy znázorňuje obrázek 6. Předloženy jsou rovněž souřadnice určujícího bodu
ASTEP a směrového vektoru uSTEP této přímky a odhad výšky závitu pSTEP .
Uvádíme také celkový počet iterací minimalizační techniky, tj. parametr
max_iteration. Vykreslujeme také situaci v soustavě souřadnic v rovině
pro několik kroků algoritmu, viz obrázek 7.
Rovnice přímky: x=-0.033212t+0.098575
y=0.0057114-0.080012
z=5.1145t+2.0527

uSTEP  (0,03321;0,00571;5,1145)

pSTEP  94, 2478

ASTEP  [0,09858; 0,08001;2,0527] max_iteration  1500
Obr. 6: Postupný výpočet odhadu osy šroubové plochy modifikovanou
metodou největšího spádu a výsledný odhad osy
Při zkoumání bodových množin jsme někdy narazili na problém jak správně
určit vhodnou počáteční polohu přímky, která se bude modifikovat. Na volbě
počáteční polohy závisí dobrý průběh minimalizační metody. Při použití našeho
postupu pro hledání osy obecné šroubové plochy proto doporučujeme volit
počáteční polohu přímky v blízkosti očekávaného výsledku. Takovou volbu lze
snadno provést na základě vizualizace dat.
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25 iterací

100 iterací

50 iterací

250 iterací

Obr. 7: Situace v soustavě souřadnic v rovině pro několik kroků algoritmu

5 Závěr a budoucí práce
V článku jsme prezentovali nový algoritmus pro hledání osy obecné
šroubové plochy, který může být použit k řešení dílčích fází rekonstrukce
povrchů. Vycházeli jsme přitom z již navrženého algoritmu pro hledání os
obecných rotačních ploch. Nalezené osy jak rotačních tak i šroubových ploch
lze využít k úsporné reprezentaci dat. K popisu plochy stačí uvažovat pouze osu
plochy a polovinu osového řezu u rotačních ploch případně jednu část osového
řezu u šroubových ploch. Těmto osovým řezům říkáme polomeridiány a jejich
přibližný průběh získáme ortogonálním prokládáním bodů v pomocné soustavě
souřadnic v rovině křivkou (uvažujeme výslednou situaci v soustavě souřadnic
v rovině), viz [1]. K popisu plochy tak není potřeba vstupní množina bodů.
V další práci hodláme pokračovat v analýze dalších typů množin a rozšířit
náš výzkum o bodové množiny reprezentující skutečné objekty.
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Abstrakt. Využití dynamických vizuálních důkazů v hodinách matematiky může pomoci ukázat žákům problematiku matematického
dokazování z jiného pohledu, než se obvykle na středních školách
prezentuje a aktivně je zapojit do výukového procesu. Ne vždy se
nám ale podaří najít takový aplet s dynamickým důkazem, který
by plně odpovídal našim představám. Je proto dobré vědět, jak si
lze takovou animaci v programu GeoGebra vytvořit. Příspěvek není
přesným návodem, jak si krok po kroku dynamický důkaz vytvořit,
ale představují se zde základní techniky, které se při tvorbě většiny
takových animací používají. Každý zkušenější uživatel GeoGebry by
po přečtení tohoto příspěvku měl být schopen vytvořit téměř jakýkoliv
dynamický vizuální důkaz.
Klíčová slova: vizuální důkaz, dynamický důkaz, GeoGebra, Eukleidova
věta.

1 Úvod
V posledních několika letech se program GeoGebra [1] stává nedílnou součástí výuky matematiky na mnoha školách. Je to dáno nejen jeho dostupností, protože je nabízen zcela zdarma, ale také intuitivním ovládáním,
přehledným prostředím a rozmanitostí dostupných funkcí. To umožňuje
tento program využít pro velkou škálu matematických témat a také v různých fázích výukového procesu. Jednou z možností, jak lze GeoGebru velice dobře využít, je podpora při dokazování matematických vět. Možností
se na nabízí hned několik: využití nástroje Vztah mezi objekty k veriﬁkaci
nějakého matematického tvrzení, CAS okno k počítačovému algebraickému důkazu nebo nákresnu k tvorbě dynamického vizuálního důkazu.
Dynamické vizuální důkazy mohou být využity při výuce různých matematických témat. Mnoho z nich můžeme nalézt na Internetu na stránkách obsahujících dynamické aplety např. [2], [3], [4]. Ne vždy se nám ale
podaří najít přesně takový aplet, jaký by plně splňoval naše představy.
Proto je dobré vědět, jak si můžeme takový aplet vytvořit sami.
Tento příspěvek není koncipován jako návod, který by krok po kroku
dovedl čtenáře k vytvoření apletu s dynamickým vizuálním důkazem. Jsou
zde ale představeny základní techniky, které se při tvorbě takových apletů
používají a jejich pochopení by mělo každému zkušenějšímu uživateli GeoGebry pomoci při tvorbě libovolného dynamického vizuálního důkazu.

2 Tvorba dynamického vizuálního důkazu
Tvorba vizuálního dynamického důkazu v GeoGebře není pro uživatele,
kteří jsou v jejím užívání úplnými začátečníky, ale každý, kdo už s tímto
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programem nějaké zkušenosti má, by měl tvorbu apletu s dynamickým
důkazem zvládnout. Důležité je si dobře vybrat matematickou větu, pro
kterou budeme dynamický vizuální důkaz vytvářet a předem si promyslet,
jak by celá animace měla vypadat.
Po několika zkušenostech s tvorbou dynamických důkazů zjistíme, že
se většinou k jejich tvorbě využívají stále stejné nástroje GeoGebry a to
především posuvník, kterým se celá animace ovládá, posunutí, otočení,
podmíněné zobrazování objektů, popřípadě zaškrtávací políčka. Proto je
v tomto příspěvku vybrán právě dynamický vizuální důkaz Eukleidovy
věty o odvěsně, na kterém si ukážeme využití všech těchto nejčastěji používaných nástrojů GeoGebry.
2.1 Jak začít
Jak už bylo zmíněno výše, úplně prvním krokem by měl být výběr vhodné
matematické věty, pro kterou lze dynamický vizuální důkaz vytvořit. Při
samotné tvorbě si hned na začátku musíme dát pozor, abychom základní
geometrický objekt, kterým animace začíná, byl dostatečně obecný a dynamický. V případě příkladu vybraného v tomto příspěvku je to pravoúhlý
trojúhelník ABC, který můžeme pomocí jeho vrcholů posouvat a měnit
jeho velikost, ale on stále zůstane pravoúhlým trojúhelníkem.
Pohyb každé takové animace je řízen posuvníkem, což je jeden z nástrojů GeoGebry. Tento posuvník musí být hned na začátku vložen do
nákresny, protože tím se bude celá animace ovládat a všechny pohyblivé
objekty animace jsou na něm závislé. Při samotné tvorbě doporučujeme
nastavit hodnoty posuvníku od 0 například do 5 a hodnoty nechat zobrazené a až při dokončení apletu se zobrazení hodnot skryje a posuvník
bude sloužit k ovládání animace. Rozmyslet si u posuvníku také musíme
krok, o který se hodnoty budou měnit. Jestliže nám nevadí, že animace se
bude pohybovat ve skocích, můžeme nechat přednastavenou hodnotu 0.1,
ale jestliže chceme, aby pohyb objektů byl plynulý, je lepší krok zjemnit
na 0.01.
2.2 Eukleidova věta o odvěsně
Výběr příkladu do tohoto příspěvku byl motivován především širokým
spektrech nástrojů GeoGebry využitých v tomto dynamickém vizuálním
důkazu, ale navíc jsou Eukleidovy věty běžnou součástí učiva planimetrie
na středních školách a je tedy možné tento aplet přímo ve výuce využít.
Při dokazování Eukleidových vět se většinou setkáváme pouze s algebraickým důkazem [5].
Věta: Obsah čtverce sestrojeného nad odvěsnou pravoúhlého trojúhelníka
je roven obsahu obdélníku sestrojeného z přepony a úseku přepony k této
odvěsně přilehlé.
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Obrázek 1: Obrázek k algebraickému důkazu Eukleidovy věty o odvěsně.
Důkaz: Nechť je dán pravoúhlý trojúhelník ABC s pravým úhlem u vrcholu C, viz obr. 1. Potom trojúhelníky CBP a ABC jsou podobné podle
věty uuu. Pak platí tedy, že
a : ca = c : a,
což můžeme upravit na rovnici
a2 = c · ca .
Stejně tak z podobnosti trojúhelníků ACP a ABC vyplývá, že
b : cb = c : b,
po úpravě dostáváme rovnici
b 2 = c · cb .
Což je to, co jsme chtěli dokázat.
Ačkoli tento algebraický důkaz patří k těm jednodušším a snadno pochopitelným i pro žáky na střední škole, z pohledu didaktického je využitelný spíše k frontální výuce, k ověření platnosti dané matematické věty.
V tomto kontextu je většinou prezentován u tabule učitelem a žáci tuto
informaci pouze pasivně přebírají. Zatím co, když bychom využili dynamický vizuální důkaz (obr. 2) této věty, můžeme ho žákům předložit ještě
před zavedením samotné věty a ten může sloužit jako vodítko k jejímu
odvození.
2.3 Zaškrtávací políčka
Zaškrtávací políčka u dynamických důkazů můžeme použít například ke
skrytí/zobrazení vzorce, jehož pravdivost má daný aplet dokazovat. V tomto
případě jsou zaškrtávací políčka použita k výběru příslušné odvěsny viz
obr. 3.
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(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Obrázek 2: Dynamický vizuální důkaz Eukleidovy věty o odvěsně [6].

Obrázek 3: Zaškrtávací políčka k výběru odvěsny

Tato políčka se běžně chovají tak, že jich lze zaškrtnout i více najednou. Jsou ale situace, ve kterých bychom potřebovali, aby šla vybrat vždy
pouze jedna volba. K tomu většinou slouží tzv. přepínače. Takový nástroj
ovšem GeoGebra nenabízí. Můžeme si ale pomoci tím, že si nadeﬁnujeme
jednoduchý GeoGebraScript u každého zaškrtávací políčka tak, aby se
chovala, jak my potřebujeme. Ve vlastnostech těchto políček na záložce
Skriptování přiřadíme jednomu příslušnému políčku hodnotu true a tomu
druhému hodnotu false viz obr. 4. (V tomto případě má editované za-
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škrtávací políčko název m a druhé o.) U druhého políčka tyto hodnoty
prohodíme. (V našem případě u políčka s názvem o nastavíme o = true
a m = false.) Tím máme zaručeno, že vždy bude aktivní pouze jedna
volba.

Obrázek 4: GeoGebraScript u zašktávacích políček
2.4 Podmínečné zobrazení objektu
Jedním z hlavních nástrojů, který se při tvorbě dynamického vizuálního
důkazu v GeoGebře využívá, je podmínečné zobrazení objektu, které najdeme ve vlastnostech každého objektu na kartě Pro pokročilé. V našem
případě je zobrazení příslušného objektu závislé na dvou faktorech: na
zvoleném zaškrtávacím políčku a na hodnotě posuvníku. Volbou zaškrtávacího políčka vybereme příslušnou odvěsnu, pro kterou chceme animaci
zobrazit a hodnota posuvníku určuje, v jaké fázi animace se právě nacházíme.
Je důležité si uvědomit, že například žlutý rovnoběžník z obrázku 2b
je úplně jiný objekt než žlutý rovnoběžník z obr. 2d, ačkoli ve výsledné
animaci se jeví jako objekt jediný, který pouze mění svou polohu. Ve
skutečnosti tyto rovnoběžníky mění svou polohu během celého průběhu
animace, ale je jim nastavena viditelnost pouze pro určité hodnoty posuvníku. Konkrétně v našem příkladě podmínka zobrazení u prvního zmíněného rovnoběžníku z obr. 2b vypadá takto: viz obr. 5

Obrázek 5: Podmínka zobrazení u rovnoběžníku z obrázku 2b
První část této podmínky se vztahuje k zaškrtávacímu políčku, kterým volíme, pro kterou z odvěsen chceme animaci zobrazit a druhá část
podmínky testuje hodnoty posuvníku, který má v našem případě název s.
Když bychom se podívali na podmínku zobrazení u žlutého rovnoběžníku z obrázku 2d, tak vidíme, že je závislý na stejném zaškrtávacím
políčku, jako předchozí rovnoběžník, ale zobrazuje se pro jiné hodnoty
posuvníku s (obr. 6).
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Obrázek 6: Podmínka zobrazení u rovnoběžníku z obrázku 2d

2.5 Posunutí
Dalším nástrojem, který je často u tvorby dynamických vizuálních důkazů
používán, je posunutí. V našem případě dochází například při pohybu
posuvníku k posunu neoznačených žlutých bodů na obrázku 2b, které
tvoří dva vrcholy žlutého rovnoběžníku. Tento posun je závislý na posuvníku s a jsou tedy deﬁnovány jako C’=Posun[C, Vektor[s*u]] respektive
H’=Posun[H, Vektor[s*u]] kde u=Vektor[C, A]. Pak už stačí nadeﬁnovat žlutý rovnoběžník jako mnohoúhelník6=Mnohouhelnik[B, G, H’,
C’] a při pohybu posuvníku bude postupně měnit svůj tvar ze čtverce
BGHC na rovnoběžník BGAH’. Stejný princip je pak využit při přechodu
mezi posledními fázemi animace zobrazených na obrázku 2e a 2f.
2.6 Otočení
Na obrázku 2d je znázorněna fáze, při které dochází k otočení jednoho
z rovnoběžníku. Stejně tak jako posunutí v předchozí fázi, i zde je toto
otočení závislé na hodnotách posuvníku. Než však začneme samotnou rotaci deﬁnovat, musíme si vytvořit úhel, o který budeme otáčet, jako samostatný objekt. V našem příkladě je to β=Uhel[A, B, I]. Samotné otočení
je pak deﬁnováno jako A’=Rotace[A, (s - 1)* β, B], kde A je vzor, B
je střed otočení a výrazem (s - 1)* β je deﬁnován úhel, o který se má se
má rovnoběžník otočit. K této rotaci dochází až ve chvíli, kdy posuvník
s nabývá hodnoty 1, proto je zde korekce koeﬁcientu, kterým násobíme
úhel β.

3 Závěr
Dynamické vizuální důkazy jsou jistě jednou z možností, jak žákům na
střední škole přiblížit problematiku dokazování matematických vět a zároveň je aktivně zapojit do výukového procesu. Je na každém učiteli, zda
si takový materiál nalezne na Internetu, či vytvoří sám. Otázkou je, zda
by bylo možné, aby se sami žáci přímo podíleli na tvorbě takového důkazu v GeoGebře. Záleží to především na jejich zkušenosti s tímto programem a jejich vedením. Dobrou alternativou by mohlo být nějaký kroužek
zaměřený na použití technologií ve výuce matematiky, kde se u těchto
vybraných žáků předpokládá menší počet žáků, ale větší zájem o tuto
problematiku.
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Abstrakt. Příspěvek představuje jednoduchý a výpočetně efektivní algoritmus pro
dynamickou a interaktivní simulaci vody v aplikacích, kde není vyžadována
fyzikální přesnost, ale podstatný je věrohodný vzhled a malý dopad na rychlost
vykreslování.
Klíčová slova: vykreslování vody, simulace v reálném čase, GPU

1 Úvod
Voda a další kapaliny jsou komplexní fenomény, při jejichž simulaci je nutné
volit kompromis mezi fyzikální přesností a výpočetní rychlostí. Vědecké a
průmyslové simulace vycházejí z přesného teoretického modelu popsaného
Navier-Stokesovými rovnicemi a jsou výpočetně velmi náročné. U simulací
používaných v systémech virtuální reality s odezvou v reálném čase je naopak
zásadní nízká výpočetní náročnost a místo fyzikální přesnosti je důraz kladen
na vizuální věrohodnost. Důležitá je také jejich jednoduchá implementace a s ní
související snadná integrace s dalšími algoritmy a subsystémy systému virtuální
reality. Článek se zabývá právě zobrazováním vody v reálném čase.

2 Existující přístupy
Přístupy používané k zobrazování vody v systémech virtuální reality je možné
zjednodušeně rozdělit do dvou tříd podle charakteru vodní masy, kterou
simulují.
Pro dynamické simulace tekoucí vody interagující s okolím se v současnosti
s nejlepšími výsledky používají částicové systémy. Ty jsou v počítačové grafice
definovány jako množiny bodů v prostoru s jasně definovanými vlastnostmi a
pravidly určujícími jejich chování a vzhled [Hastings et al., 2009]. Každá
částice má své parametry jako pozice, směr, rychlost či barva. Tyto parametry
nabývají hodnot v závislosti na okolí a okolních částicích. Během simulace
průběžně jednotlivé částice zanikají a vznikají nové, kterým se přiřadí
počáteční hodnoty parametrů, podle kterých jsou částice transformovány a
následně vykreslovány [Reeves, 1983]. Pokud je zvolen dostatečně přesný
matematický model popisující chování vody (Navier-Stokesovy rovnice), může
simulace realizovaná metodou částicových systémů vypadat velmi realisticky,
viz například metodu Smoothed Particle Hydrodynamics. Původně byla
navržena pro účely astrofyziky, později se začala uplatňovat i v jiných oborech.
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Metoda a její implementace na GPU je popsána v [Harada et al., 2007].
Množství částic má zásadní vliv na vizuální kvalitu výsledku, zároveň však má
silný negativní dopad na výpočetní náročnost systému. Proto je využitelnost
částicového systému pro simulace vodních jevů v reálném čase omezena pouze
na vodní masy malého rozsahu. Z tohoto důvodu se v komerčních systémech
virtuální reality, zejména v oblasti interaktivní zábavy, pro znázornění tekoucí
vody používají především algoritmicky a výpočetně nenáročná, nedynamická a
neinteraktivní řešení, jejichž vizuální věrohodnost je výsledkem práce
výtvarníků.
Druhá třída přístupů se používá k zobrazování rozsáhlých vodních ploch
typu moře či jezera, u kterých hlavním vizuální prvkem není tok vodní masy
ale pohyb vln po jejím povrchu. Tyto přístupy používají pro reprezentaci vody
výškové pole, tedy funkci dvou proměnných, která vrací výšku pro požadovaný
bod v dvourozměrném prostoru [Johanson, 2004]. Pro vykreslení se nejčastěji
využívá rovinná dvourozměrná trojúhelníková mřížka, která se transformuje do
trojrozměrného prostoru přemístěním jednotlivých bodů do výšek získaných
z výškového pole. K rozvlnění výškového pole se používají jak jednoduché
procedurální modely založené na víceoktávovém Perlinově šumu [Johanson,
2004], tak statistické modely opírající se o Fourierovu analýzu
oceánografických dat, viz [Tessendorf, 2001] nebo [Jensen et al., 2008].
Existují i řešení, která reprezentaci vody výškovým polem doplňují
o modely dynamické a interaktivní simulace. Mají tak potenciál sjednotit
zobrazování vodních toků a rozsáhlých rozvlněných vodních ploch. Mezi
taková řešení patří především práce [Kass et al., 1990], [Miklós et al., 2004] a
[Noe et al., 2004] založené na iteračním řešení silně zjednodušených NavierStokesových rovnic. Tato řešení jsou však stále výpočetně velmi náročná a
nedosahují vizuálně dostatečně přesvědčivých výsledků.

3 Navržené řešení
Navržené řešení pro reprezentaci vody využívá výškové pole a pravidelnou
trojúhelníkovou mřížku, takže všechna data potřebná pro simulaci je možné
uložit kompaktně jako pole, například ve formě textur GPU. Algoritmus je
iterativní a kalkulace výšky vodního sloupce v jednotlivých bodech mřížky jsou
na sobě nezávislé. Veškeré výpočty tedy mohou probíhat paralelně na GPU.
Simulační data jsou uložena jako dvě textury pro uchování výšek terénu a
vodní hladiny, jedna textura pro uchování výpočtů vodního toku a další dvě
textury jako úložiště předchozích hodnot.
Výpočet výšky hladiny probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku je
vypočteno, jak se změní aktuální vodní sloupec v závislosti na čtyřech okolních
sloupcích. V této fázi algoritmu se počítá pouze s tím, kolik vody může odtéct
do každého směru. Na Obr. 1 je demonstrována situace v jednom rozměru,
kde šipky znázorňují směr a velikost odtoku z daného vodního sloupce, sloupce
bez šipek nemají kam odtékat.
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Obr. 1: Odtoky z vodních sloupců
Z každé hodnoty odtoku se vypočítá hodnota setrvačnosti toku započtením
předchozí hodnoty setrvačnosti. Je důležité, aby setrvačnost byla uložena pro
každý směr samostatně. Protože výpočet hodnot probíhá pouze ve čtyřech
směrech, stačí jedna RGBA textura, kde každý barevný kanál slouží k uchování
jedné hodnoty setrvačnosti.
Druhým krokem algoritmu je výpočet nové výšky vodní hladiny v závislosti
na předchozí výšce a na aktuálních hodnotách setrvačnosti.
Obecný průchod algoritmu pro výpočet hladiny za použití čtyř textur, dále
značených 0-3, kde textura 0 slouží k uchování čtyř vypočítaných složek
setrvačnosti, textura 1 obsahuje výslednou výšku hladiny a textury 2 a 3 jsou
kopie předchozích dvou textur vniklé na konci každého snímku sloužící jako
zdroj hodnot pro výpočet snímku následujícího, je následující:
1. Nastavení textury 2 a 3 ke čtení.
2. Výpočet čtyř-složkové setrvačnosti z hodnot textur 2 a 3. Uložení
vypočítaných hodnot do textury 0.
3. Nastavení textury 0 a 3 ke čtení.
4. Výpočet nové výšky hladiny z hodnot textur 0 a 3. Uložení vypočtené
hodnoty do textury 1.
5. Nastavení textury 0 ke čtení a zkopírování všech jejích hodnot do
textury 2.
6. Nastavení textury 1 ke čtení a zkopírování všech jejích hodnot do
textury 3.
7. Aktualizace trojúhelníkové mřížky dle výškových hodnot v textuře 1.

3.1

Výpočet čtyř složkové setrvačnosti

Hodnota odtoku z vodního sloupce je získána rozdílem předchozí výšky
hladiny a předchozí výšky hladiny sousedního sloupce. K vytvoření toku je
nezbytné uvažovat výšku terénu. Na Obr. 2 jsou rozlišeny jednotlivé výšky.
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Obr. 2: Hloubka a výška hladiny
Na Obr. 2 je 𝑑(𝑥) hloubka vody, 𝑏(𝑥) je výška terénu a ℎ(𝑥) je výška
vodní hladiny. Výška vodní hladiny je dána vztahem ℎ(𝑥) = 𝑏(𝑥) + 𝑑(𝑥).
Výpočet odtoku v dvourozměrném prostoru popisuje rovnice 1, kde 𝑥 je
pozice vodního sloupce a 𝑥𝑎 je pozice sousedního sloupce. Záporné hodnoty,
tedy přítoky, nejsou uvažovány, výsledná hodnota v takovém případě je nula.
𝑓𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 (𝑥, 𝑥𝑎 ) = max ((𝑏(𝑥) + 𝑑(𝑥)) − (𝑏(𝑥𝑎 ) + 𝑑(𝑥𝑎 )), 0)
(1)
Výpočet setrvačnosti 𝑠 odtoku z 𝑥 do 𝑥𝑎 je dán rovnicí 2, kde 𝑠′ je hodnota
setrvačnosti z předchozího snímku a 𝑘 je konstanta v intervalu < 0; 1 >, která
udává útlum vlny a kterou lze chápat jako parametr ovlivňující zdánlivou
viskozitu vody. Parametr 𝑝1 je konstanta definující rychlost, kterou může voda
téct v závislosti na rozdílu hladin.
𝑠(𝑥, 𝑥𝑎 ) = 𝑘 ∙ 𝑠 ′ (𝑥, 𝑥𝑎 ) + 𝑝1 ∙ 𝑓𝑜𝑢𝑡𝑓𝑙𝑜𝑤 (𝑥, 𝑥𝑎 )
(2)
Celý algoritmus pro výpočet všech čtyř složek setrvačnosti je následující:
1. Načtení všech složek setrvačnosti z předchozího snímku.
2. Načtení předchozí hloubky vody a výšky terénu.
3. Výpočet setrvačností pro všechny čtyři směry.
a. Načtení předchozí hloubky vody sousedního sloupce v daném
směru.
b. Načtení výšky terénu v sousedním bodě daným směrem.
c. Výpočet odtoku dle rovnice 1
d. Pokud je sousední bod daným směrem mimo mřížku (tzn.
aktuální bod je hranicí oblasti), pak hodnota odtoku je 0.
e. Výpočet setrvačnosti dle rovnice 2
4. Výpočet součtu všech aktuálních setrvačností, viz rovnice 3.
4

∑ 𝑠(𝑥, 𝑥𝑎𝑖 )
𝑖=1

5.

(3)

Pokud předchozí hodnota hloubky je menší než součet setrvačností.
Přepočet všech setrvačností dle rovnice 4, kde 𝑑′ (𝑥) je předchozí
hloubka vody.
𝑑′(𝑥) ∙ 𝑠(𝑥, 𝑥𝑎 )
𝑠(𝑥, 𝑥𝑎 ) = 4
(4)
∑𝑖=1 𝑠(𝑥, 𝑥𝑎𝑖 )
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Pokud je suma setrvačností větší než parametr 𝑝2 , provede se uložení
jednotlivých setrvačností do textury, v opačném případě se do textury
uloží samé nuly.
Krok 5 zabraňuje situaci, kdy by z vodního sloupce mohlo být odebráno větší
množství vody, než sloupec skutečně obsahuje. Konstanta 𝑝2 v kroku 6
definuje minimální rozdíl hladin, který způsobí přetečení.
Konstanty 𝑝1 a 𝑝2 jsou volitelné parametry algoritmu, které umožňují
přizpůsobit chování vody dle potřeb tak, aby voda dosahovala požadovaného
dojmu.
6.

Výsledná výška hladiny

3.2

Po výpočtu setrvačností následuje výpočet finální hloubky vody. Výsledná
hloubka je dále uložena do textury spolu s výškou terénu, jejich součet udává
výšku, do které budou jednotlivé vrcholy trojúhelníkové mřížky vodní hladiny
aktualizovány.
Algoritmus je následující:
1. Načtení všech aktuálních složek setrvačnosti.
2. Načtení předchozí hloubky vody.
3. Výpočet součtu všech lokálních aktuálních setrvačností (viz Obr. 3 –
modré složky).
4. Načtení všech aktuálních setrvačností všech sousedních sloupců.
5. Výpočet součtu setrvačností ze složek setrvačností sousedních sloupců
směřujících k aktuálnímu sloupci (viz Obr. 3 – červené složky).
6. Výpočet nové hloubky dle rovnice 5, kde 𝑑′ je hloubka vody
z předešlého kroku, 𝑠 je složka setrvačnosti aktuálního sloupce a 𝑠𝑎 je
složka setrvačnosti sousedního sloupce.
4

4

′

𝑑 = 𝑑 − ∑ 𝑠𝑖 + ∑ 𝑠𝑎 𝑖
𝑖=1

7.

𝑖=1

Uložení nové hloubky a výšky terénu do textury.

Obr. 3: Lokální a sousedící složky setrvačnosti

(5)
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4 Výsledky
Simulace byla testována na jedné počítačové sestavě vybavené moderním
hardwarem. U simulace byl sledován průměrný počet FPS v závislosti na
změnách rozlišení trojúhelníkové mřížky vodní hladiny. Výkon byl měřen pro
rozlišení 256 × 256, 512 × 512, 1024 × 1024 a 2048 × 2048 vrcholů.
Rozlišení mřížky terénu bylo fixní v průběhu celého měření a bylo stanoveno
na 512 × 512 vrcholů. Měření bylo prováděno pro různé kombinace režimů
metod pro zlepšování kvality obrazu. Pro vyhlazování hran bylo využito
techniky multisample anti-aliasing (MSAA) a anizotropní filtrování (AF) pro
zlepšení kvality textur s kosými zornými úhly. Simulace byla testována při
rozlišení obrazovky 1440 × 900. Simulace vykazovala stabilní frekvenci
vykreslování, která se změnou rozlišení mřížky škálovala podle očekávání, viz
Obr. 4.
Simulace poskytuje i přes svou jednoduchost velmi přesvědčivé výsledky.
V důsledku interakce s terénem vzniká komplikovaný tok s plně dynamickým
vlněním, které vykazuje vlastnosti chaotických systémů. Simulace je přitom
zcela deterministická. Obr. 5 ukazuje snímek z prototypové implementace
simulace.

Obr. 4: Graf průměrného výkonu

Triviální algoritmus pro interaktivní simulaci vody
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Obr. 5: Ukázka výsledků prototypové implementace

5 Závěr
Článek navrhuje interaktivní simulaci tekoucí vody založenou na výškovém
poli a pravidelné mřížce. Simulace je výpočetně nenáročná, dosahuje přitom
vizuálně působivých výsledků. Je implementačně nenáročná, využívá
jednoduché a koherentní datové struktury. Předpokládá, že okolí, s kterým má
simulovaná voda interagovat, bude popsáno výškovým polem, což je
v současnosti nejrozšířenější reprezentace rozsáhlých modelů terénu. Simulace
je tedy vhodná pro integraci s existujícími řešeními vykreslování scén
v reálném čase. Výsledkem simulace je současně i vektorové pole proudění,
které může být vstupem do dalších algoritmů, které mohou například řídit
objekty pohybující se po povrchu vody. Simulaci je možné snadno integrovat
také s algoritmy proměnné úrovně detailu a s popsanými procedurálními či
statistickými modely generování vln na rozsáhlých stojatých vodních plochách.
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Mýdlové bubliny a minimálnı́ plochy
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Abstrakt. V přı́spěvku byly ukázány zajı́mavé vlastnosti mýdlových
bublin a souvislosti s minimálnı́mi plochami.
Klı́čová slova: mýdlové bubliny, minimálnı́ plochy

1 Úvod
Tato prezentace byla inspirována kapitolou Bubbles z knihy Johna Barnese Gems of Geometry [1] a bylo z nı́ čerpáno i v kapitole o mýdlových
bublinách. Mýdlové bubliny souvisı́ s chovánı́m mýdlového filmu a odtud
je jen krátká cesta k Plateau problému a k minimálnı́m plochám.

2 Mýdlové bubliny
Předpokládejme, že máme mýdlovou bublinu s povrchovým napětı́m T a
poloměrem R, tlak uvnitř bubliny je dán vztahem P = 4T /R neboli tlak
je nepřı́mo úměrný poloměru mýdlové bubliny. Bublina má tvar sféry,
otázkou je, co se stane, jestliže se dvě mýdlové bubliny setkajı́. Mýdlový
film, který odděluje prostředı́ dvou původnı́ch bublin bude opět částı́ sféry.
Povrchové napětı́ mýdlového filmu je všude stejné a ze symetrie
vyplývá, že odchylka mezi třemi mýdlovými filmy je 360◦ /3 = 120◦ (viz
obr. 1).
Tlak působı́cı́ na třetı́ film je dán rozdı́lem tlaků původnı́ch dvou, tedy
P3 = 4T /R2 − 4T /R1 = 4T /R3 . Odtud tedy platı́ 1/R3 = 1/R2 − 1/R1 .

Obrázek 1: Dvě bubliny

Obrázek 2: Tři bubliny

U třı́ bublin, které se setkajı́, použijeme mezi každými dvěma bublinami stejný princip jako u dvou bublin - (viz obr. 2). Zajı́mavostı́ je, že
středy mýdlových filmů, které tvořı́ hranice mezi každými dvěma bublinami, ležı́ na přı́mce a středy křivostı́ všech mýdlových filmů (původnı́ch
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Obrázek 3: Čtyři bubliny

Obrázek 4: Desaquesova věta

i vzniklých) tvořı́ úplný čtyřroh. Odvozenı́ těchto skutečnostı́ lze nalézt
v [1].
Pro čtyři bubliny je situace komplikovanějšı́, středy bublin logicky nemusı́ ležet v jedné rovině (viz obr. 3). Každé tři ale ležı́ v rovině, která
obsahuje i středy křivostı́ mýdlových filmů, které tvořı́ hranice mezi třemi
bublinami. Dohromady máme deset mýdlových filmů - čtyři jsou původnı́
bubliny a šest jsou mýdlové filmy vzniklé jako hranice. Opět se u čtyřech
mýdlových bublin setkáme s aplikacı́ jedné ze základnı́ch geometrických
vět. Středy křivostı́ mýdlových filmů tvořı́ Desarquesovu konfiguraci (viz
obr. 4). Vysvětlenı́ je opět možné nalézt v [1].

3 Historie zkoumánı́ minimálnı́ch ploch
V této kapitole se stručně zmı́nı́me o některých matematicı́ch, kteřı́ vı́ce
či méně zasáhli do zkoumánı́ minimálnı́ch ploch. Podrobnějšı́ a rozsáhlejšı́
informace lze nalézt např. v knize A. T. Fomenka Minimal Surfaces, Stratified Multivarifolds, and the Plateau Problem [2].
Jednı́m z prvnı́ch z dlouhé řady matematiků, kteřı́ problém minimálnı́ch ploch řešili, je Leonhard Euler (1707–1783). Jednodimensionálnı́
variačnı́ problémy byly studovány už před Eulerem, napřı́klad Leibniz
studoval řetězovku nebo Johann Bernoulli brachistrochronu. Základy variačnı́ho počtu byly položeny Jakobem a Johannem Bernoulli (např. teorie geodetik), ale systematické studium jednodimensionálnı́ch funkcionálů
je spojeno se jménem Leonhard Euler. Euler byl původně směřován ke
kněžské dráze, ale pod vlivem Johanna Bernoulliho se začal zabývat matematikou. Na doporučenı́ Daniela a Nicolae Bernoulli zı́skal mı́sto v Petrohradě, kde pak pracoval 14 let. Jeho záběr byl široký, napsal vı́ce než
850 pracı́ a velké množstvı́ dopisů. Výsledkem přepı́nánı́ ale bylo oslepnutı́
na jedno a později i na druhé oko. V roce 1741 dostal pozvánı́ do Berlı́na
na Akademii věd a v letech 1766 až 1783 opět působil v Petrohradě.
Můžeme řı́ct, že v roce 1760 Euler založil nové odvětvı́ geometrie, kde
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kombinuje čistou geometrii“ s metodami matematické analýzy a které
”
dnes řı́káme diferenciálnı́ geometrie. V práci Methodus inveniendi lineas
curvas maximi ninimive proprietate gaudentes (1774) se zabýval řešenı́m
izoperimetrických problémů, vlastnostmi křivek a zjistil, že catenoid je
minimálnı́ plocha.
V roce 1762, brzy po publikovánı́ Eulerovy práce Recherches sur
la courbure des surfaces (1760), vyšel známý článek mladého profesora
z Turı́na Josepha Lagrange (1736–1813) o variačnı́m počtu. V závěru tohoto článku Lagrange zjednodušil rovnici pro minimálnı́ plochy. Lagrange
se ale nezabýval geometriı́ a aplikacemi a použı́val geometrické problémy
jen jako ilustrace aplikacı́ analytických metod, které zkoumal. Lagrange
zı́skal rovnici minimálnı́ch ploch jako výsledek obecných metod a vůbec
se nezabýval geometrickou interpretacı́ výsledků ani speciálnı́mi přı́pady
v třı́dimensionálnı́m prostoru.
Dalšı́ důležitý krok v rozvoji minimálnı́ch ploch byl učiněn Gasparem Mongem (1746 – 1818). Gaspar Monge je známý jako tvůrce metody
promı́tánı́ na dvě navzájem kolmé průmětny, přestože v jeho době tato metoda už byla známá a on se předevšı́m zasloužil o jejı́ použı́vánı́ při řešenı́
reálných problémů (stavba opevněnı́). Odborný záběr Gaspara Monge byl
ale mnohem širšı́. Zabýval se různými oblastmi geometrie jako je diferenciálnı́ a projektivnı́ geometrie, ale také problémy mechaniky (čistı́cı́
mašina, let ptáků, mlátička, čerpadla), chemiı́, metalurgiı́, statistikou.
Hlavnı́ pracı́ na poli diferenciálnı́ geometrie byla kniha Application de
l’analyse a la géometrie, jejı́mž základem byly Mongeovy lekce na Polytechnice. Obsahem byla obecná teorie křivek a ploch, vlastnosti hlavnı́ch
křivostı́ (zde se objevuje přı́pad, kdy poloměry hlavnı́ch křivostı́ v každém
bodě jsou si rovny v absolutnı́ hodnotě, ale majı́ opačné znaménko tj.
střednı́ křivost je rovna nule). Zabýval se také integracı́ rovnic minimálnı́ch
ploch.
Ve stejné době se otázkami minimálnı́ch ploch zabýval také žák
Gaspara Mongeho Jean Baptist Marie Charles Meusnier (1754–1793).
Jean Meusnier vystudoval vojenskou akademii a ještě před revolucı́ se
stal členem Akademie věd. Po revoluci pracoval společně s Mongem ve
Výboru pro mı́ry a váhy. Umı́rá na frontě ve válce proti Prusku. Zatı́mco
Lagrange zı́skal rovnice minimálnı́ch ploch analyticky, Meusnier nabı́dl
geometrickou interpretaci a odvodil nové důsledky. Mezi jinými se zabýval
vlastnostmi helicoidu a katenoidu.
Dalšı́m významným žákem G. Mongeho byl Simeon Poisson (1781–
1840), který se zajı́mal o aplikace matematiky ve fyzice a v mechanice a
prováděl výzkumy v oblasti tekutin a kapilárnı́ho efektu, což byl stimul
pro rozvoj matematické teorie působenı́ mezi dvěma prostředı́mi.
S pojmem minimálnı́ch ploch je úzce spojeno jméno belgického fyzika
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Obrázek 5: Orientovatelná plocha
- disk
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Obrázek 6: Neorientovatelná plocha

Josepha Plateau (1801–1883), který prováděl experimenty s mýdlovým
filmem. Ve své době mohl těžko předpokládat začátek důležitého trendu
nazvaného H. Lebesquem ”Plateau’s problem”, tedy problém nalezenı́ plochy s nejmenšı́m povrchem a danou hranicı́.

4 Vlastnosti minimálnı́ch ploch
Minimálnı́ plochy jsou matematickým objektem, který dobře modeluje fyzikálnı́ podstatu mýdlového filmu. Obráceně lze též řı́ct, že mnoho vlastnostı́ minimálnı́ch ploch bylo objeveno dı́ky experimentům s mýdlovým
filmem.
Matematicky je Plateau’s problém spojen s řešenı́m parciálnı́ch diferenciálnı́ch rovnic nebo systémem těchto rovnic. Euler ukázal, že minimálnı́ plochy musı́ mı́t všechny body sedlové“ neboli v terminologii
”
diferenciálnı́ geometrie hyperbolické a střednı́ křivost v každém bodě
je rovna nule. V matematice 18. a 19. stoletı́ byla těmto problémům
věnována velká pozornost, řešenı́ pro některé speciálnı́ hranice byly nalezeny např. Riemanem, Schwarzem a Weierstrassem. Existence obecného
řešenı́ byla dokázána v minulém stoletı́ (1930) nezávisle na sobě Jesse Douglasem a Tiborem Radó. J. Douglas za nı́ obdržel v roce 1936 Fieldsovu
medaili.
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Obrázek 7: Tři plochy

Obrázek 8: Catenoid

5 Experimenty s mýdlovým filmem
Následujı́cı́ experimenty byly převzaty z knihy R. Couranta a H. Robbinse
What is mathematics? [3].
V následujı́cı́ch ukázkách je naznačeno, že malá změna tvaru hranice
mýdlového filmu má velký vliv na tvar, typ nebo topologii minimálnı́
plochy.

Obrázek 9: Helicoid

Obrázek 10: Plocha určená závity

Prvnı́ ukázkou je změna topologie plochy. Jestliže je hranicı́ kružnice
(nebo jiná rovinná křivka), minimálnı́ plochou je část roviny (viz obr. 5).
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Deformujeme-li tuto křivku (viz obr. 6), vznikne plocha podobná Möbiovu
listu, tedy neorientovatelná plocha.
Druhým přı́padem je minimálnı́ plocha určená dvěma kružnicemi
v rovnoběžných rovinách. Očekáváme plochu, kterou nazýváme catenoid
(vzniká rotacı́ řetězovky), ale zı́skáme plochu, která je tvořena třemi
částmi (viz obr. 7), z nichž jednou je část roviny rovnoběžná s rovinami
kružnic, a které vzájemně svı́rajı́ úhly 120◦ . Teprve po prasknutı́“ rovinné
”
části, přejde tato plocha v očekávaný catenoid (viz obr. 8).
Poslednı́ ukázkou je helikoid, jehož hranicı́ je šroubovice a jejı́ osa (viz
obr. 9), ale malou změnou výšky závitu můžeme zı́skat plochu, která je
určena jednotlivými závity šroubovice (viz obr. 10).

6 Závěr
V tomto přı́spěvku byly ukázány zajı́mavé vlastnosti mýdlového filmu, at’
už tvořı́cı́ jednotlivé bubliny nebo film určený pevnou hranicı́. V druhém
přı́padě vznikajı́ minimálnı́ plochy geometricky definované jako plochy,
které majı́ střednı́ křivost rovnu nule. Tyto plochy jsou matematickýcm
modelem ploch, které jsou tvořeny už zmiňovaným mýdlovým filmem.
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Králová
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Nováková
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Vaněk
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Gymnázium Žd’ár nad Sázavou
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Matematický ústav SU v Opavě
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