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1. Bevezető

A disszertációm geometriai kényszerekhez köthető görbe- és felületreprezentáci-
ókról és az azokhoz kapcsolódó algoritmusokról szól. A kényszerek elengedhe-
tetlen elemei a gépipari tervezésnek, ahol a modelleknek számos kényszert kell
– funkcionális vagy esztétikai okokból – kielégíteni. Az általam végzett kutatás-
nak két fő iránya különíthető el. Egyfelől foglalkoztam digitális alakzatrekonst-
rukcióval, vagy másnéven mérnöki visszafejtéssel, ahol kidolgoztam módszereket,
amelyekkel automatikusan felismert és alkalmazott kényszerek segítségével töké-
letesíteni lehet rekonstruált modelleket. Másrészt új görbe- és felületreprezentáci-
ókat dolgoztam ki, amelyek alakja egy globális proximity (kontrollpoligonhoz való
közelséget szabályozó) paraméterrel kényszerezhető.

1.1. Mérnöki visszafejtés

A mérnöki visszafejtés vagy digitális alakzatrekonstrukció a számítógéppel segített
geometriai tervezés egy gyorsan fejlődő és sokat kutatott területe [23]. A techno-
lógia alkalmas arra, hogy valós fizikai objektumokat 3D szkennerek segítségével
rekonstruáljunk. Ez számos területen alkalmazható, ahol digitális modellre van
szükség. Ilyen például a gyártás, minőségellenőrzés vagy régi alkatrészek újra-
gyártása, de létezik számos orvosi és művészeti alkalmazás is [20].

A mérnöki alkalmazások többségében a geometriai kényszerek rekonstrukciója
elengedhetetlen. Az elsődleges felületeknek (sík, henger, forgásfelület, stb) és az
őket meghatározó paramétereknek (tengelyek, eltolási irányok stb.) számos sza-
bálynak kell megfelelniük, mint például egybeeső tengelyek, merőlegesség, kon-
centrikusság és így tovább. Amennyiben a szegmentált régiók (felületek) rekonst-
rukciója egymástól függetlenül történik, ezen kényszerek nem fognak teljesülni,
így a rekonstruált modell pontatlan lesz. Ennek oka lehet a mért adatok zajossága
vagy hiányossága, a háromszöghálók és a rekonstrukciós algoritmusok numerikus
pontatlansága, a szegmentáció esetleges bizonytalansága és a négyzetes illesztés
hibája.

A kutatásom célja mért adatokból származó CAD modellek tökéletesítése volt.
Bevezettem különböző eljárásokat a legvalószínűbb geometriai kényszerek felis-
merésére, és ezeknek kényszeres illesztéssel való kielégítésére. Bemutatok algorit-
musokat, amelyekkel eliminálhatóak a rekonstruált CAD modellek pontatlansá-
gai, így ezek közvetlenül használhatóak CAD/CAM rendszerekben.

Kanonikus felületek, mint síkok, hengerek, kúpok vagy kihúzásos felületek,
néhány paraméterrel egyértelműen definiálhatóak, és a trimmelt régiók rekonst-
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rukciója (numerikus értelemben) stabilan kivitelezhető. A szabadformájú felüle-
tek rekonstrukciója sokkal nehezebb feladat, hiszen számos különböző (típusú,
fokszámú, kontrollpont-sűrűségű) felület is alkalmas az adatokat közelíteni. Az
eddigi kényszeres illesztésre használt algoritmusok kizárólag kanonikus felületek
illesztésére voltak alkalmasak. Kibővítettem egy korábban kidolgozott technoló-
giát (Benkő és társai [13]), hogy az szabadformájú felületek illesztésére is alkalmas
legyen.

1.2. Kontrollpoligonhoz való közelséget szabályozó görbék
és felületek

A számítógéppel segített geometriai tervezésben (CAD) a kontrollpontokkal meg-
adott szabadformájú görbék és felületek nagyon fontos szerepet játszanak. A kont-
rollpontok és a hozzájuk tartozó bázisfüggvények egyértelműen meghatározzák a
görbe alakját. A legelterjedtebb reprezentációk a Bézier és B-spline görbék és fe-
lületek, amelyeket szinte minden CAD rendszerben megtalálhatunk. Bár a szab-
ványos reprezentációk elmélete nagyon régi és kiforrott [16], a mai napig aktívan
keresnek új reprezentációkat, amelyek esetleg kiválthatják vagy kiegészíthetik a
klasszikus reprezentációkat.

Az általam kidolgozott ún. proximity (kontrollpoligonhoz való közelséget sza-
bályozó) görbe egy adott kontrollpoligonhoz egy folytonos paraméterrel megadott
görbecsaládot definiál, ahol a paraméter szabályozza, hogy a kontrollpontok mi-
lyen erősen befolyásolják a görbék alakját; ugyanakkor a klasszikus reprezentációk
számos előnyös tulajdonságát megőrzi. A séma segítségével hasonló tulajdonságú
proximity felületek is definiálhatóak. Ez a paraméter lehetővé teszi – a pozíciós
és keresztderivált feltételeken túl – újabb kényszerek megadását úgy, hogy a kont-
rollpoligon változatlan marad. Lehetséges például, hogy a görbe és a kontrollpo-
ligon közötti távolságra kényszereket adjunk meg, vagy akár a görbület nagyságát
szabályozzuk.

A proximity görbék megvalósítására két megoldást is találtam. Az első meg-
oldásban (Proximity-görbék, röviden P-görbék) az általánosított baricentrikus ko-
ordináták koncepciója segítségével definiáltam egy új bázisfüggvény-családot. A
második módszer esetében másodrendű véges differenciák segítségével a proxi-
mity paraméter mellett a klasszikus reprezentációk is reprodukálhatóak, mint a
Bézier és B-spline görbék, így erre a görbecsaládra P-Bézier és P-Bspline néven fo-
gok hivatkozni. Ahogy korábban említettem, a sémák könnyedén általánosítható-
ak felületekre is. A reprezentációk kielégítenek számos – a CAD-ben elengedhetet-
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len – tulajdonságot, mint pozitivitás, konvex kombináció, invariáns kontrollpont
beszúrás.

2. Kutatási célok és módszertan

Megismerkedtem a kényszeres illesztés koncepciójával és feldolgoztam a kapcso-
lódó szakirodalmat. Kiderült, hogy a mért adatokból származó mérnöki alkatré-
szek tökéletesítése terén számos kérdés nyitva maradt. A szakirodalom nem szól
például a lokális vagy globális kényszerek és szimmetriák felismeréséről és azok
érvényesítéséről. Az algoritmusok prototípusait először egy saját készítésű 2D-s
tesztrendszerben implementáltam. A módszer síkbeli validálása után készítettem
egy 3D tesztrendszert is (CFApp), amely alkalmas komplex kényszer-rendszerek
felismerésére és megoldására, lásd [5, 7, 11, 4].

A trimmelt szabadformájú felületek kényszeres illesztését még nem tárgyalták
a szakirodalomban. Célul tűztem ki, hogy pótoljam ezt a hiányosságot, és kiter-
jesszem a klasszikus kényszeres illesztést szabadformájú felületekre. Összegyűj-
töttem a megoldandó eseteket, és a gyakorlatban felmerülő kényszereket, majd
kidolgoztam az algoritmusokat a 3D-s keretrendszeremben, lásd [5, 7, 11, 4].

Klasszikus görbereprezentációk esetén a kontrollpontok és a görbe távolsága
(proximity) nem, vagy csak nagyon limitáltan módosítható, sok esetben nem in-
tuitív. Utánanéztem a szakirodalomban más módszereknek és reprezentációknak,
ahol görbe formáját folytonos paraméterekkel lehet állítani. Habár ez egy szer-
teágazóan tanulmányozott része a számítógéppel segített geometriai tervezésnek,
mégsem találtam egyszerű és általánosan használható módszert a görbe proximity
paraméterének állítására. Általánosított baricentrikus koordinátákat eddig nem
használtak görbereprezentációk készítésére, viszont egy új ötlet alapján görbékez
használható, folytonos paraméterrel definiálható bázisfüggvény-családot tudtam
definiálni. A módszer kipróbálására egy JavaScript alapú tesztkörnyezetet készí-
tettem, ezáltal más reprezentációkkal való összehasonlítás is lehetővé vált. Az al-
goritmus jónak bizonyult és az eredményeim publikálásra kerültek, lásd [3, 6].

A kutatóközösség érdekesnek találta a módszert, a legfőbb aggály azonban az
volt, hogy a görbe nem alkalmas a klasszikus görbék (mint B-Spline, Bézier) repro-
dukálására. Így tovább dolgoztam a problémán, hogy hogyan lehetne a klasszikus
reprezentációkat egy proximity paraméterrel kiegészíteni. A további kutatás si-
kerrel járt, és így születtek a P-Bézier és a P-Bspline görbék [10, 2].
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3. Korábbi munkák

A tervezési szándék és az abból következő strukturális alaksajátosságok felisme-
rése számos területen fontos téma, a számítógépes grafikától és orvosi képalko-
tástól a számítógéppel segített geometriai tervezésig és mérnöki visszafejtésig. A
kényszerek digitális rekonstrukcióban való alkalmazását egy korai áttekintő cikk
tárgyalja (Várady és munkatársai [24]). A kényszeres illesztés első eredményeit
már nagyon régen közzétették, lásd – többek között – Werghi és munkatársai [27]
illetve Benkő és társai munkáját [13].

A modellek egyik legfontosabb geometriai jellemzője a szimmetria. Mitra és
társai nemrégiben publikáltak egy jó összefoglalót [21], amely a legfontosabb kér-
déseket tárgyalja, beleértve a szimmetriacsoportokat, lokális és globális, pontos
vagy közelítő szimmetriákat. A cardiffi egyetem kutatói érdekes eredményeket
publikáltak a modell szimmetriáinak elemzéséről, illetve a mért adatokból vissza-
fejtett modellek tökéletesítéséről [19].

A kényszeres illesztés továbbra is nagy figyelmet élvező témakör, amelyről na-
gyon jó áttekintést adott Buonamici és munkatársai [14]. Ebben a cikkben a szer-
zők rámutattak az egymással szomszédos szabadformájú trimmelt felületek kény-
szeres illesztésének nehézségeire. A szakirodalomban már megjelent néhány pub-
likáció, amely egyidejű illesztést alkalmaz [26], viszont a kényszereket kizárólag a
felületek határán lehetett megadni.

A CAGD szakirodalomban számos olyan cikk található, amelyek megkísérlik
kiterjeszteni a széles körben elterjedt B-spline és Bézier görbe- és felületreprezen-
tációkat. Jelentős erőfeszítések történetek különböző geometriai formavariánsok
előállítására. A racionális bázisfüggvények elméletét a szakirodalomban alaposan
tárgyalják, lásd [16]. Számos klasszikus cikk foglalkozik a szakaszonként defini-
ált paraméteres görbék továbbfejlesztésével, különös tekintettel a harmadfokú B-
spline görbékre, lásd [12, 22]. Ezen megközelítések célja további alakparaméterek
(feszültség, teltség) bevezetése a csomókkal kapcsolatos lokális módosításokhoz.
A µ, γ és β-spline görbék egy ilyen B-spline görbecsaládot reprezentálnak, ahol
a paraméter szerinti folytonosságot a kevésbé szigorú geometriai folytonosságra
cserélték le, így lehetségessé vált extra alakparaméterek bevezetése.

Később számos cikk jelent meg, amelyek különböző bázisfüggvényeket javasol-
nak a tervezési szabadság további kiterjesztése érdekében. A Bernstein-polinomok
trigonometrikus változatait a [28] közleményben javasolták. A Bézier-görbék és
felületek egy másik, a polinomiális reprezentációt megtartó általánosítását a [17]
publikációban javasolták. Egy másik tanulmányban pedig integrálképletek segít-
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1. ábra. 1. tézis. Két részleges szimmetriasík.

ségével meglehetősen összetett, alakparaméterekkel rendelkező bázisfüggvénye-
ket definiáltak [25].

A „semi-sharpness” fogalmát DeRose és munkatársai [15] vezették be, ahol a
felosztásos görbék és felületek lokális kontrollhálótól való távolsága szabályozha-
tó. A módszert tovább általánosították magasabb fokú B-spline görbékre [18]: a
reprezentáció a kontrollpontokon kívül lokális eltolási vektorokat tartalmaz, meg-
könnyítve ezáltal a görbe lokális finomítását.

4. Kutatási eredmények

1. tézis
CADmodellek tökéletesítése a mérnöki visszafejtésben
[5, 7, 11, 4]

1.1. Új eljárásokat vezettem be a legvalószínűbb geometriai kényszerek automa-
tikus felismerésére, és ezeknek kényszeres illesztéssel való kielégítésére. A kény-
szerek kiválasztása kizárólag előre meghatározott toleranciaértékektől függ. Ezen
paraméterek megváltoztatása után nincs szükség az egyenletek megváltoztatásá-
ra, mivel ez a technika automatikusan garantálja, hogy csak a megfelelő egyenletek
legyenek figyelembe véve a megoldás során.
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1.2. A mérési koordináta-rendszer és a modell természetes koordináta-rendszere
(amelyben azt tervezték) sok esetben különbözik. A cél, hogy felismerjük a modell
természetes orientációját. Kidolgoztam egy módszert a modellhez legjobban illesz-
kedő koordináta-rendszer meghatározására; ugyanakkor fel lehet ismerni azokat
a felületeket is, amelyek nem illeszkednek ehhez a koordináta-rendszerhez.

1.3. A legtöbb mérnöki alkatrész szimmetrikus. Ez a szimmetria lehet részleges
vagy teljes, lokális vagy globális. Kidolgoztam egy módszert, amely kiválasztja
a lehetséges szimmetriasíkokat, majd ezek osztályozása után kiválasztja az „erős”
szimmetriasíkokat. Ezen síkokkal a kényszeres illesztést végrehajtva a szimmetriát
garantálni lehet.

1.4. Az alkatrészek túlnyomó többségét egy szabályos szerkesztőrács segítségé-
vel méretezik, amely sokszor ismeretlen, és a rekonstrukció során meg kell ha-
tározni. Kidolgoztam egy módszert, amely meghatározza a legjobban illeszkedő
szerkesztőrácsot egy orientált 3D-s modellhez, ahol a modell méreteinek túlnyo-
mó többsége a rácsállandó többszöröse. A felismert rács alkalmazható a modell
kiértékelésére is.

2. tézis.
Szabadformájú felületek kényszeres illesztése
[8, 9, 1]

2.1. Megvizsgáltam és kiválasztottam a mérnöki gyakorlatban szükséges szabad-
formájú görbék és felületek rekonstruálásánál alkalmazandó legfontosabb geomet-
riai kényszerek halmazát. Ezen kényszerek matematikai definiálásához segédele-
meket (auxiliary elements) vezettem be, amelyek bár növelik az optimalizálható
változók számát, de a kényszeregyenletek jelentősen egyszerűsödnek, sőt, bizo-
nyos esetekben lehetetlen lenne azokat felírni nélkülük. Ezzel a módszerrel nem-
csak a görbe vagy felület határán, hanem azok belső részein is megadhatunk kény-
szereket. Például a görbék metszéspontjában vagy a B-spline felületek metszésgör-
béi mentén.

2.2. Meghatároztam a legfontosabb kényszerek algebrai alakját, és kibővítettem
Benkő és munkatársai kényszeres illesztési algoritmusát [13]. Ezen felül az illesz-
tés végeredményeképp automatikusan létrejönnek új geometriai elemek (például
metszésgörbék), amelyeket más módszerrel nehéz lenne meghatározni. Az illesz-
tés során a kontrollpontok száma rögzítve van, és csak azok pozícióját optimali-
záltam.
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(a)

(b) (c)

2. ábra. 2. tézis. Esettanulmány: (a) kezdeti illesztés és a kontrollhálók, (b) sima
csatlakozás az illesztés előtt, és (c) után.

3. tézis.
Általánosított baricentrikus koordinátákon alapuló,
proximity görbék
[3, 6]

3.1. Kidolgoztam az ún. proximity (kontrollpoligonhoz való közelséget szabályo-
zó) görbéket, amely egy adott kontrollpoligonhoz egy folytonos paraméterrel meg-
adott görbecsaládot definiál, ahol a paraméter szabályozza, hogy a kontrollpontok
milyen erősen befolyásolják a görbék alakját; ugyanakkor a klasszikus reprezen-
tációk számos előnyös tulajdonságát is megőrzi. A görbe egyetlen C∞ folytonos
szegmensből áll, és a végpontbeli érintési és interpolációs feltételek is teljesülnek.
Az új bázisfüggvényeket a középérték (mean-value) általánosított baricentrikus ko-
ordináták elmélete ihlette.

3.2. Javasoltam egy módszert a P-görbék tervezési szabadsági fokának emelésére;
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(a) (b)

(c) (d)

3. ábra. 3. tézis. P-görbék különböző γ értékekkel: (a) 0.04, (b) 0.08, (c) 0.14;
illetve (d) egy Bézier-görbe ugyanazzal a kontrollpoligonnal.

az új kontrollpont mindig egy kiválasztott szakaszára kerül, megtartva mind a
teljes kontrollpoligon, mind a görbe alakját.

3.3. A koncepció természetes módon általánosítható tenzorszorzat felületekre is,
amelyek öröklik a görbék összes hasznos tulajdonságát, és külön proximity érté-
keket rendelhetünk az u és v paraméterirányokhoz.

4. tézis.
Másodrendű véges differenciákon alapuló,
proximity görbék
[10, 2]

4.1. Bevezettem egy másik proximity sémát, ahol bázisfüggvények másodrendű
véges differenciákként adódnak. Ez a séma képes reprodukálni a legfontosabb
szabványos reprezentációkat, mint például a Bézier és a B-spline görbéket, továb-
bá meg lehet adni Cn végponti kényszereket is. Bemutattam a P-Bézier és a P-
Bspline görbéket. Leírtam a bázisfüggvények konstrukcióját és azok legfontosabb
matematikai tulajdonságait.
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4. ábra. 4. tézis. P-Bézier görbék és bázisfüggvények különböző proximity értékek-
kel. A kiinduló Bézier görbe, és a hozzá tartozó bázisfüggvények feketével vannak
jelölve.

4.2. P-Bézier görbéknél, amennyiben a proximity paraméter értéke 1, a görbe re-
produkálja a Bézier görbéket, 0 érték esetén pedig a görbe megegyezik a kontroll-
poligonnal. A görbe a teljes szakaszon C∞ folytonos, és a Bézier görbék legtöbb
előnyös tulajdonságát megtartja.

4.3. P-Bspline görbéknél, amennyiben a proximity paraméter értéke 1, a görbe
reprodukálja a B-spline görbéket, 0 érték esetén pedig a görbe megegyezik a kont-
rollpoligonnal. A görbe a teljes szakaszon örökli az eredeti B-spline folytonosságát,
és a B-spline görbék legtöbb előnyös tulajdonságát megtartja.

4.4. A P-görbékhez hasonlóan adtam egy módszert a P-Bézier és P-Bspline görbék
tervezési szabadsági fokának emelésére; az új kontrollpont mindig egy kiválasztott
szakaszra kerül, megtartva a teljes kontrollpoligon és a görbe alakját.
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4.5. A koncepció természetes módon általánosítható tenzorszorzat felületekre is,
amelyek öröklik a görbék összes hasznos tulajdonságát, és külön proximity érté-
keket rendelhetünk az u és v paraméterirányokhoz.

5. Kutatási projektek

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