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1. Bevezetés
A folytonos felületek előállítása a számítógéppel segített geometriai tervezés egyik
alapfeladata. Míg bizonyos geometriai primitívek implicit módon definiáltak, a va-
lóban szabadformájú alakzatokat paraméteres felületekkel szokás reprezentálni. A
széles körben használt paraméteres reprezentációkat, mint például a Bézier, vagy
B-spline/NURBS felületeket diszkrét kontrollpontok konvex kombinációjaként defi-
niálják. Az efajta kontrollpont-alapú reprezentációk nem pusztán belső adatszerke-
zetként szolgálnak, hanem természetes eszközt kínálnak a felület módosítására is.
Fontos tehát, hogy a kontrollpontok az általuk definiált felület alakjához igazodja-
nak. Munkám fókusza a folytonos felületek és a nekik megfelelő kontrollstruktúrák
közötti összhang megteremtése volt.

Az első terület, amivel disszertációm foglalkozik, adatpontok approximációja
un. trimmelt (visszavágott) tenzor-szorzat Bézier, vagy B-spline felületekkel. A meg-
határozandó felülettel szemben nem csak az az elvárás, hogy tolerancián belül köze-
lítse az adatpontokat, hanem, hogy jól viselkedő kontrollstruktúrával is bírjon, ami
igazodik a felület geometriájához és mentes a felesleges osszcillációktól és hasonló
problémáktól. Olyan új módszereket fejlesztettem, amelyek segítségével jó minősé-
gű trimmelt tenzor-szorzat felületek illeszthetőek. Az egyik új módszer a címkézés
(labeling) nevet viseli és segít meghatározni a felület megfelelő paraméterezését. Ezt
továbbá kiegészíti a kiterjesztés (extension) technika, ami túlsimítás nélkül stabi-
lizálja az illesztés eredményét. Kísérleteim igazolták, hogy a két technika együttes
alkalmazásával jelentős javulás érhető el a felület minőségében, a korábbi módsze-
rekkel összehasonlítva.

A második terület, amivel disszertációmban foglalkozom, az N -oldalú általános
topológiájú felületek kontrollpont-alapú tervezése. Ilyen esetben a cél adott kont-
rollstruktúra alapján egy megfelelő folytonos felület előállítása. A valódi N -oldalú
felületdarabok általában síkbeli sokszögek leképezéseként állnak elő. Az egyenesek-
kel határolt paraméter-tartományok használata azonban gyakran természetellenes
felületformát és torz leképezést eredményez. Ez motivált abban, hogy bevezessem
a görbült paraméter-tartományokat, melyeket egyenesek helyett általános síkgör-
bék határolnak. Úgy találtam, hogy görbült paraméter-tartományok felett lehetséges
jó minőségű, akár bonyolult görbékkel és kereszt-deriváltakkal, vagy belső hurkok-
kal határolt felületeket definiálni. Kifejlesztettem egy újszerű, görbült paraméter-
tartomány felett definiált felülettípust, az Általánosított B-Spline (Generalized B-
Spline) felületet, ami B-spline alakban adott peremfeltételeket figyelembe véve képes
összetett felületeket definiálni.

2. Kutatási célok és módszertan
Kutatásom kezdeti szakaszában háromszöghálók paraméterezését vizsgáltam,
geometriai kényszerek alatt és fejlesztettem egy általános keretrendszert
kényszerezett paraméterezésre, melyet publikáltam [Vaitkus and Várady, 2014,
Vaitkus and Várady, 2015a]. Célul tűztem ki ezen új módszerek alkalmazását trim-
melt tenzor szorzat felületek illesztésére. Áttekintve a felületillesztés és a paramé-
terezés szakirodalmát, arra jutottam, hogy a trimmelt felületek illesztésének kü-
lönleges követelményeit az ismert módszerek nem vették maradéktalanul figyelem-
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be. Ez szolgált motivációként, hogy kifejlesszem a címkézés (labeling) technikáját
[Vaitkus and Várady, 2015b] és kidolgozzak egy megfelelő paraméterezési eljárást.
Kísérleteim során hamar felmerült az igény újfajta kényszerek figyelembevételére,
amely az un. vezérlő keret (guiding frame) segítségével vált lehetségessé. Továbbra is
problémát okoztak az un. gyenge kontrollpontok, aminek következtében az illesztési
paraméterek finomhangolása volt szükséges és ez új kiterjesztési (extension) módsze-
rek kifejlesztését motiválta. Egy létező felületillesztő könyvtár kimenetét vizsgáltam
és jelentős javulást figyeltem meg címkézés és a kiterjesztés használata esetén. Ezen
eredményeimet publikáltam folyóiratban [Vaitkus and Várady, 2018a] és konferen-
cia kiadványban [Vaitkus and Várady, 2018b] is. A címkézést kezdetben manuálisan
végeztem, ám később a felgyülemlett tapasztalatok alapján egy automatikus címké-
ző algoritmust is fejlesztettem és publikáltam [Vaitkus and Várady, 2019]. Munkám
részeként készítettem egy előfeldolgozó szoftverkönyvtárat, ami a Sketches tervező-
program része lett [Sketches, 2018].

A konvex és konkáv Általánosított Bézier felületekkel szerzett tapasztalatok rá-
mutattak a sokszög alakú paraméter-tartományok felett definiált N -oldalú felületek
bizonyos alapvető korlátaira. Ez motivált arra, hogy görbült paraméter-tartományú
Bézier felületekkel kezdjek foglalkozni. Kifejlesztettem és implementáltam egy mód-
szert görbült, többszörösen összefüggő síkbeli paraméter-tartományok meghatározá-
sára és harmonikus koordinátákkal történő lokális paraméterezésére. Ezen munkám
a [Várady et al., 2020] publikáció részét képezte. A görbült paraméter-tartományú
Bézier felületek komplex alakzatok modellezését tették lehetővé, azonban a gyakor-
latban előnyösnek bizonyult hosszabb határgörbéket több darabra szétszedni. Ez egy
természetes kiterjesztést sugallt B-spline peremfeltételekre és elvezetett a Általáno-
sított B-spline felületek kifejlesztéséhez. A periodikus belső hurkok paraméterezése
új kihívást jelentett, amit harmonikus interpoláció és a paraméter-tartomány virtu-
ális felvágása által sikerült megoldanom. Ezen eredmények a [Vaitkus et al., 2020]
publikációban fognak megjelenni. Fejlesztettem egy interaktív, grafikus prototípus-
rendszert, amiben különböző paraméter-tartomány generálás és paraméterezési
módszerekkel lehet kísérleteket végezni, ami a Sketches modellező környezet részét
képezi [Sketches, 2018].

3. Korábbi munkák
Felületillesztés és paraméterezés. A trimmelt tenzor-szorzat felületek illeszté-
se központi jelentőséggel bír a mérnöki visszafejtésben [Várady and Martin, 2002].
A felületillesztés szakirodalma rendkívül szerteágazó – ld. pl. [Weiss et al., 2002].
Számos módszert publikáltak az adatpontok illesztés előtti paraméterezésére, pl.
[Ma and Kruth, 1995, Piegl and Tiller, 2001, Azariadis, 2004, Lai et al., 2006], ezen
módszerek azonban feltételezték, hogy az ismeretlen felület mind a négy oldala része
az illesztett adatnak. Trimmelt tartományok illesztésével már [Weiss et al., 2002]
is foglalkozott ugyan, de a publikáció megelőzte a modern hálóparaméterezési el-
járások megjelenését. A hálóparaméterezés szintén egy szerteágazó terület – ld.
pl. [Hormann et al., 2007] – a publikált módszerek többsége azonban a leképe-
zés torzításának minimalizálását [Liu et al., 2008, Sawhney and Crane, 2017], vagy
az olyan alaksajátosságokhoz való igazodást tűzi ki célul, mint az éles élek vagy
a főgörbületi irányok [Myles and Zorin, 2013, Campen et al., 2016]. Míg a torzí-
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tás alapvető jelentőségű a textúrázásban és a szintvonalak igazodása a geometri-
ához elengedhetetlen, ha a paraméterezést négyszögháló-generálásra kívánjuk hasz-
nálni [Bommes et al., 2013], a trimmelt tenzor-szorzat felületillesztés más követel-
ményeket támaszt, amelyeket a korábbi szakirodalomban nem vettek figyelembe.
A gyenge kontrollpontok okozta instabilitási problémákat [Weiss et al., 2002] rész-
letesen tárgyalta és egy heurisztikus módszert ajánlott a kiküszöbölésükre. Há-
romszöghálók folytonos kiterjesztése is sokat kutatott téma – a tárgyalt módsze-
rek leginkább a paraméterezés-alapú és variációs technikákhoz állnak legközelebb
[Lévy, 2003, Jacobson et al., 2010].

N-oldalú felületek. Mivel a hagyományos paraméteres felületek téglalap alakú
tartományok felett definiáltak [Farin, 2002], az N -oldalú és többszörösen összefüg-
gő tartományok modellezése különleges módszereket kíván. A mérnöki gyakorlatban
használt technikák, mint a trimmelés [Marussig and Hughes, 2017], vagy a makro-
felületek [Peters, 2019], korlátai jól ismertek. A valódi N -oldalú felületek két ka-
tegóriába sorolhatóak: un. transzfinit interpolációs módszerek [Várady et al., 2011],
vagy kontrollpont-alapú sémák – munkám az utóbbiakra összpontosított. A Bé-
zier felületeknek különböző N -oldalú általánosításai ismertek – áttekintésért ld.
[Goldman, 2004] – ezek kontrollstruktúrája azonban gyakorlati szempontból vagy
túl bonyolult, vagy túl korlátozott. Kivételt képez ez alól az Általánosított Bézi-
er (Generalized Bézier, röviden GB) felület [Várady et al., 2016], ami konkáv pa-
ramétertartományokra is általánosítható [Salvi and Várady, 2018]. Csupán néhány
felületreprezentációról mondató el, hogy alkalmas többszörösen összefüggő felü-
leteket modellezésére – pl. [Kato, 1991, Sabin, 1998, Schaefer, 2017] – a bonyo-
lult peremfeltételek kezelése azonban ezen módszerekkel is megoldatlanul maradt.
N -oldalú B-spline felületeket is publikáltak korábban, pl. [Pla-Garcia et al., 2006,
Hettinga and Kosinka, 2020], azonban vagy a csomóvektorok, vagy a modellezhe-
tő felületek geometriája/topológiája korlátozott volt. A paraméter-tartomány geo-
metriához való igazítására volt már példa konvex [Várady et al., 2011] és kon-
káv [Salvi and Várady, 2018] poligonális tartományok esetén, általános görbült
paraméter-tartományokat azonban a szerző ismeretei szerint még nem vizsgáltak.

4. Kutatási eredmények
Eredményeimet két téziscsoportba rendszereztem: trimmelt felületek illesztését tá-
mogató eljárások, illetve görbült határú paraméter-tartományok felett definiált fe-
lületek. A használt matematikai apparátust a disszertációban részletezem. Eredmé-
nyeimet szemléletes ábrák illusztrálják.
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1. téziscsoport: Háromszöghálók címkézett paraméterezése és
kiterjesztése szabadformájú felületek illesztéséhez

1. lépés 2. lépés

3. lépés 2D Kiterjesztés

5. lépés 4. lépés

Illesztés 3D Kiterjesztés

ParaméterezésVezető Keret

1. ábra. A trimmelt felületillesztés folyamatábrája.

Tézis 1.1:

Kidolgoztam egy újfajta módszert háromszöghálók síkba terítésére, amely képes fi-
gyelembe venni a határgörbéken adott ún. címke-kényszereket. Az algoritmusom két
fázisból áll: első lépésben a háromszögeket mereven elhelyezem a síkon, a kénysze-
reknek megfelelő orientációval, majd a második lépésben a síkbeli háromszögekre egy
összefüggő háromszöghálót illesztek, a kényszerek érvényesítése mellett. Kísérletekkel
igazoltam, hogy címkézett paraméterezést használva jobb minőségű felületeket lehet
illeszteni, mint vetítés alapú, ill. kizárólag torzítást optimalizáló paraméterezésekkel.

Ezen tézis a disszertáció 3.1 fejezetén alapul. Az eredmények a
[Vaitkus and Várady, 2018a] folyóiratcikkben, illetve a [Vaitkus and Várady, 2014,
Vaitkus and Várady, 2015a, Vaitkus and Várady, 2015b] konferenciacikkekben
lettek publikálva.

(a) Illesztendő tartomány (b) Illesztés címkézés nélkül (c) Illesztés címkézéssel

2. ábra. A címkézés elősegíti a kontrollháló jobb illeszkedését.
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(a) Illesztendő felület. A színezés átlag-
görbületet jelöl.

(b) ARAP paraméterezés (c) Címkézett paraméterezés

(d) ARAP (e) ARAP – Kiterjesztve (f) Címkézett – Kiterjesztve

3. ábra. Felületminőség javítása címkézett paraméterezéssel és kiterjesztéssel.

Tézis 1.2:

A címke-kényszerek érvényesítése esetenként torz, átlapolódó paraméterezést eredmé-
nyez. Ennek kiküszöbölése érdekében javasoltam az ún. vezető keret (guiding frame)
alkalmazását, amely (legfeljebb) 4 darab Bézier görbéből áll, melyek a címkézett ha-
tárgörbékre illeszkednek. Ily módon elő lehet írni kényszereket a síkba terített határ-
görbék arányaira, ami által természetesebb leképezések állnak elő.

Ezen tézis a disszertáció 3.1 fejezetén alapul. Az eredmények a
[Vaitkus and Várady, 2018a] folyóiratcikkben lettek publikálva.

3D háló, ćımkékkel Háromszögek śıkra képezése Konzisztens 2D háló

∆uN,1 ∆uN,2

∆vW,2

∆vW,1

lN,2
lN,1

lW,1

lW,2

és vezető kerettel

4. ábra. Címkézett paraméterezés lépései.
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Tézis 1.3:

Kidolgoztam egy módszert, amely segédpontok hozzáadásával segít kiküszöbölni a
trimmelt felületek illesztése során jelentkező „gyenge” kontrollpontok problémáját. Az
eredeti háromszöghálót először a paramétersíkon terjesztem ki, majd meghatározom
ezen kiterjesztés háromdimenziós képét egy megfelelő simasági energia optimalizálá-
sával. A kiterjesztés érintő-, ill. görbület-folytonossággal is csatlakozhat az eredeti
felülethez. Kísérleteim demonstrálták, hogy a hozzáadott adatpontok illesztésével je-
lentősen javítható a felületek minősége.

Ezen tézisen alapul a disszertáció 3.2 fejezete és a [Vaitkus and Várady, 2018a]
folyóiratcikk, illetve a [Vaitkus and Várady, 2018b] konferenciacikk megfelelő része.

(a) Illesztés kiterjesztés nélkül (b) Illesztés kiterjesztve

5. ábra. A kiterjesztés stabilizáló hatása. A színezés átlaggörbületet jelöl.

Tézis 1.4:

Kifejlesztettem egy algoritmust, amely címkéket rendel egy síkba terítendő felület-
darab határgörbéihez. Osztályoztam a címke-jelöltek és az általuk alkotott sarkok
száma szerint lehetséges hat különböző címke-konfigurációt. Az algoritmusom első
lépésben két kategóriába sorolja a határgörbéket: címke-jelöltek és vágógörbék. Ez-
után a címke-jelöltek iteratív összevonásával és kiiktatásával állapítom meg, hogy a
hat címke-konfiguráció közül melyik illeszkedik legjobban a határgörbékre.

Ezen tézis a disszertáció 4. fejezetén alapul. Az eredmények a
[Vaitkus and Várady, 2019] folyóiratcikkben lettek publikálva.
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(a) Háló és határgörbék, címke je-
löltek - pirossal

(b) Címke szegmensek összefűzve, vir-
tuális sarkok detektálva

(c) Címkézett felület megillesztve

6. ábra. Példa automatikus címkézésre.

2. téziscsoport: Kontrollpont-alapú N-oldalú felületek görbült
paraméter-tartományok felett

7. ábra. Modellezés görbült paraméter-tartományú felületekkel.
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Tézis 2.1:

A szokásos egyenes oldalú poligonális paraméter-tartományokkal szemben általános
görbék által határolt paraméter-tartományok használatát javasoltam. Ezáltal jobb mi-
nőségű és alacsonyabb parametrikus torzítással rendelkező N-oldalú felületeket tudunk
konstruálni. A paraméter-tartomány lehet többszörösen összefüggő, amely új lehető-
ségeket nyit az N-oldalú felületmodellezésben.

Ezen tézis a a disszertáció 5. fejezetén alapul. Az eredmények a
[Várady et al., 2020] folyóiratcikkben lettek publikálva.

(a) Konvex poligonális tartomány (b) Görbült tartomány

8. ábra. Görbült paraméter-tartomány felett komplexebb formák modellezése le-
hetséges, mint poligonális tartománnyal. A színezés átlaggörbületet jelöl.

9. ábra. A görbült paraméter-tartomány felett definiált felületek alacsonyabb tor-
zítással bírnak. A színezés szimmetrikus ARAP energiát jelöl.

Tézis 2.2:

Kidolgoztam egy algoritmust, amely a létrehozandó felület határgörbéi és normálvek-
torai alapján meghatároz egy természetes görbült paraméter-tartományt. A módsze-
rem a határgörbék felületen belüli alakjának, azaz geodetikus görbületének megőrzésén
alapul. A módszert kiterjesztettem többszörösen összefüggő paraméter-tartományok
számítására is.

Ezen tézis a disszertáció 7.1 fejezetén alapul. Az eredmények a
[Várady et al., 2020] folyóiratcikkekben lettek publikálva.

Tézis 2.3:

Új módszert dolgoztam ki görbült paraméter-tartományok lokális paraméterezésére,
amely harmonikus interpoláción alapul és kiterjeszthető belső határgörbék periodikus
paraméterezésére is. További alternatív paraméterezési módszereket is javasoltam,
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amelyek segítségével ki lehet küszöbölni az erősen görbült határok mentén esetlegesen
fellépő torzítást.

Ezen tézis a disszertáció 7.2 fejezetén alapul. Az eredmények a
[Vaitkus et al., 2020]∗ folyóiratcikkben lettek publikálva.

(a) Nem-lokalizált (b) Átlapolódó – Nyílt (c) Átlapolódó – Zárt

(d) Lokalizált (e) Diszjunkt – Nyílt (f) Diszjunkt – Zárt

10. ábra. Lokális paraméterezések összehasonlítása. Fent: Korábbi paraméterezé-
sek harmonikus koordinátákkal. Lent: Új paraméterezések harmonikus
függvényekkel.

11. ábra. A görbült paraméter-tartományok felett definiált felületekkel többszörö-
sen összefüggő tartományok modellezése is lehetséges. Balra: ribbonok;
középen: szeletelés; jobbra: átlaggörbület.

Tézis 2.4:

Bevezettem egy új N-oldalú paraméteres felületreprezentációt, az ún. Általánosított
B-Spline (Generalized B-Spline, röviden GBS) felületet, amely az Általánosított Bé-
zier (Generalized Bézier, röviden GB) felület kiterjesztése. A GBS felületek tetszőle-
ges fokszámmal és csomóvektorral rendelkező B-spline-ok segítségével definiált határ-
görbéket és kereszt-deriváltakat interpolálnak görbült, akár többszörösen összefüggő
paramétertartományok felett.

∗Jelenleg revízió alatt.
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Ezen tézis a disszertáció 6. fejezetén alapul. Az eredmények a
[Vaitkus et al., 2020]∗ folyóiratcikkben lettek publikálva.

(a) Hengerre merőleges komplex felületda-
rab.

(b) Kihúzott felülethez simán illeszkedő,
többszörösen összefüggő felületdarab.

(c) Kiteríthető felülethez simán il-
leszkedő többszörösen össze-
függő felületdarab.

12. ábra. Példák GBS felületekre.

5. Kutatási projektek
A projektet a Magyar Tudományos Kutatási Alap támogatta: OTKA, K 124727,
Általános topológiájú szabadformájú felületek modellezése 3D-ben és K 101845, Fe-
lületcsoportok illesztése geometriai kényszerekkel.
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